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Svensk förening för Glesbygdsmedicin

Verksamhetsberättelse!2013!
! Styrelsen har under verksamhetsåret och sedan föregående årsmöte haft tio möten.
Alla styrelsemöten, förutom det konstituerande mötet direkt efter årsmötet den 18 april
2013 har varit telefonmöten. Protokollen finns publicerade på föreningens hemsida
www.glesbygdsmedicin.info
! På 2013 års konferens i Vilhelmina, på Hotell Wilhelmina, deltog 65 personer.
Programmet som presenterades var intressant och de lokala arrangörerna hade lagt ner
ett gediget jobb för att arrangera en lyckad konferens.
! Föreningen har en stabil ekonomi.
! Antalet medlemmar i föreningen är fortfarande lågt. Vi har varit passiva med
medlemsvärvning även under verksamhetsåret 2013. Föreningen har ambitionen att
locka fler medlemmar ur i glesbygden verksam personal samt andra med intresse av
glesbygdsmedicin. Den tillträdande styrelsen behöver fortsätta arbetet med en
planerad medlemsvärvning för att bredda föreningens bas och även ge medlemmar
möjlighet till aktivitet och kontakt mellan de årliga konferenserna.
! Styrelsemötena under året har handlat om vad som händer i primärvård i glesbygd.
Ur de diskussioner vi har haft och de rapporter vi har fått så har programmet för
kommande årsmöte i Järvsö vuxit fram.
! ST glesbygdsmedicin fortsätter samarbetet mellan SR i VLL, JLL, NLL och LVN
kring uppföljning av innehåll och tillsättning av ST glesbygdsmedicin. Ca 20 ST
läkare har idag tillägg Glesbygdsmedicinsk inriktning.
! Vår ordförande, Lars Agréus deltog på EURIPA mötet på Malta samt blev invald i
EURIPAS styrelse.
! Lars Agréus, har tillsammans med Roger Strasser, skrivit en artikel om
läkarutbildningen i glesbygd.
! Föreningen var väl representerad på SFAMs ST dagar i Uppsala, vi hade en monter
samt arrangerade även ett seminarium.
! Inför SFAMs ST dagar arbetade vi för att erbjuda strukturerad sidoutbildning på
glesbygdscentraler. Christer Wiklund, adjungerad till styrelsen, skickade ut en
inbjudan till vårdcentraler i glesbygd att skriva en presentation kring sin VC och bjuda
in ST läkare att göra en sidoutbildning i glesbygd. Vi fick ett gott gensvar på denna
inbjudan och ett antal flyers, en per vårdcentral, togs fram. Efter ST dagarna har ett

antal vårdcentraler kontaktats av intresserade ST läkare från bl.a. Stockholm och
Uppsala.
! Under året hölls för femte gången SK kursen ”Akutsjukvård i glesbygd” i Hemavan
genom GMC. Kursen är fortsatt populär och antalet sökande överstiger vida de 16
platserna. Kursutvärderingen har gett ett mycket bra gensvar. Kursgivarna bidrar till
programmet på den årliga konferensen med praktiska stationer.
! Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman har genom styrelsemedlem Peter Berggren
genomfört en hel del aktiviteter rörande glesbygd. Bl.a. var GMC värdar för ett
internationellt möte 2-4/12 2013 i Hemavan inom Recruit and Retain projektet med en
svensk konferensdel 4-5 december. Lyckat möte med många deltagare från Sverige,
Norge, Irland, Scotland, Island, Grönland och Canada. GMC har under 2013 även
arrangerat Akutmedicin i extrem glesbygd, akutrumsutbildning, startat en
informationssatsning om samisk kultur och levnadsförhållande, en masterutbildning
sjuksköterska – påbyggnad glesbygd, stöttat termin 10 projekt på läkarutbildning
rörande glesbygd – av vilka några presenterades på årsmötet i Vilhelmina. Vidare
drivs ett projekt ”Rural medicine goes to town” rörande om sjukstugemodellen skulle
införas i tätort, vad skulle det innebära. Man har även tagit fram ett program för en
ultraljudskurs som kommer att genomföras under hösten 2014.
! Pernilla Blom fick föreningens stipendium för att delta i WONCA Rural konferens i
Brasilien som går av stapeln i april 2014.
! Styrelsen ser positivt på föreningens framtid. Svensk förening för Glesbygdsmedicin
fyller fortsatt en stor funktion som nätverk för de som arbetar i och har intresse av
primärvård i glesbygd, opinionsbildare inom vårdpolitiska frågor och har även en
viktig funktion att fylla för vidareutbildning av personal verksamma i glesbygdsmiljö.
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