Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Onsdagen den 26 mars 2014

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus, ordförande
Peter Berggren
Anna Falk
Meike Harmening
Anna Jansson
Lisa Månsson Rydén
Tanya Ni
Christer Wiklund
Sofia Åhman

Anmält förhinder:

Carola Alm
Anders Ehnberg

§1

Styrelsen
Protokoll nr 3/2014
2014-03-26

Öppnande med upprop

I frånvaro av ordförande Lisa Månsson Rydén förklarade mötet öppnat och hälsade
alla välkomna.
§2

Anmälan av övriga frågor och Godkännande av dagordningen

Dagordningen gicks igenom, Lars anmälde en övrig fråga.
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.

§3

Val av justerare

Det beslutades
Att utse Meike Harmening till justerare.
§4

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom, justerades och lades till handlingarna.
§5

Kassörens rapport

Kassören redogjorde för kassarapporten.
§6

Övriga rapporter

Anna Falk rapporterade om det gemensamma arbetet som PV direktörerna i de fyra
norraste norrlands landstingen arbetar med, kring att ta fram ett gemensamt
samarbets- och policydokument. Det ska vara klart i maj 2014.
Lars rapporterade att föreningen var representerade på Akutmedicinska föreningens
årliga möte. Anna Jansson och två sjuksköterskor pratade om olyckan i Malå i ett
seminarium. Lars var mentor vid ett annat seminarium.
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Forts rapporter § 6.
Anna J rapporterade att hon ska på fredag denna vecka föreläsa på AT stämman
kring glesbygd.
§7

Årsmötet i Järvsö 9 – 10 april 2014

Förslag till verksamhetberättelse för 2013 gicks igenom och godkändes.
Tanya har skickat bokslutet till revisorn.
Vi gick igenom antal anmälda och upptäckte att det är flera som inte har
anmält sig via www.lg.se/glesbygdsmedicin. Lisa går ut med påminnelse om
att anmälan måste ske den vägen och att boende bokas på annat sätt.
§8
Övriga frågor
Lars tar upp frågan om deltagande i referensgruppen för NPM på Svenska
Läkarsällskapet (SLS). Här är den information som gått ut från SLS: ”Debatten om
hälso- och sjukvårdens styrsystem, ofta kallat New Public Management, går nu
in i en ny fas. Svenska Läkaresällskapet lanserar projektet ”En värdefull vård” i
syfte att analysera hälso- och sjukvårdens utveckling de senaste åren – styrformer,
struktur, organisation och administration. Vi menar att de systemförändringar som
skett under senare år försvårar läkares möjligheter att arbeta i enlighet med sina
yrkesetiska regler och Hälso- och sjukvårdslagens principer.
Vi inbjuder nu alla sektioner, föreningar och medlemmar att NOMINERA
KOLLEGOR, som ni vet eller tror har viktiga bidrag att lämna i detta arbete, att
ingå i referensgruppen. Nomineringarna mejlar ni till SLS senast den
10/4. Projektet kommer att resultera i ett policydokument med alternativa former för
hälso- och sjukvårdens ledning.”
Det beslutades att
ta upp denna fråga på årsmötet
att Lars Agréus kontaktar ordförande i gruppen för att kontrollera strukturen,
mötesplats, hur ofta mötena ska vara och när utredningen ska vara klar. !!!
§9

Nästa möte

Den 9 april, vid middagen.
§ 10

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén
Sekreterare

Meike Harmening
Justerare
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