Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Onsdagen den 9 januari 2014

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus, ordförande
Carola Alm
Anna Falk
Meike Harmening
Tanya Ni
Lisa Månsson Rydén
Christer Wiklund

Anmält förhinder:

Peter Berggren
Anders Ehnberg
Anna Jansson
Sofia Åhman

§1

Styrelsen
Protokoll nr 1/2014
2014-01-09

Öppnande med upprop

Lars Agréus förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.
§2

Anmälan av övriga frågor och Godkännande av dagordningen

Dagordningen gicks igenom, inga övriga frågor anmäldes.
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.
§3
Val av justerare
Det beslutades
Att utse Christer Wiklund till justerare.
§4

Föregående protokoll

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

Kassörens rapport

Tanya har skickat ut en kassarapport före mötet. Rapporten gicks igenom och lades
till handlingar. Vi har nu fått tillbaka pengar från Hotell Wilhelmina, pengarna kom in
före årsskiftet. Detta innebär att mötet i Vilhelmina har gått runt ekonomiskt.
§6

Övriga rapporter

Fråga från Anna Falk – har vår vistelse på ST dagarna i Uppsala gett någon effekt.
Vi vet inte ännu hur detta ser ut.
Anna F skriver till Anders E angående information på hemsidan.
Christer mailar ut till berörda vårdcentraler och ser om det har gett någon effekt.

1 (4)

§7
Årsmötet i Järvsö 9 – 10 april 2014
Programmet gicks igenom och justerades.
9 april 2014
09.30 – 10.00 Välkommen Lars Agréus, ordförande och Lisa Månsson Rydén,
arrangör
10.00 – 10.30 Presentation av deltagande föreningar; Föreningen för
Vildmarksmedicin, Akutmedicinska föreningen, Svensk förening för
Glesbygdsmedicin
10.30 – 11.45 Från kalfjäll till akutsjukhus Moderator Anna Jansson, vetenskaplig
sekreterare
11.45 – 12.45 LUNCH
12.45 – 13.45 a. Presentation av termin 10 elevers arbete kring Glesbygd, två elever
presenterar sina projekt,
b. Pernilla Blom berättar om Rural World Woncas möte i Brasilien april 2014,
c. ”RECRUIT AND RETAIN” Peter Berggren, Distriktsläkare
13.45 – 14.45 Seminarier omgång 1
A. Seminarie och föreläsning
Tandvärk, tandskador och tandinfektioner Håkan Lönnbark, tandläkare o
Bengt Vikman, tandläkare
B. Fri luftväg, Larynxmask Pirkko Pöysti, narkossköterska
C. Blåstappning, suprapubis KAD, ascitestappning Norbeth, Peter B
D Intraosseös nål Lars Agreus Professor, distriktsläkare, Birgit Nordh
Produktchef
14.45 – 15.15 KAFFE
15.15 – 16.15 Seminarier omgång 2
(Samma som före kaffepaus)
16.15 – 17.00 Patientnära laborationer, Anders Ehnberg, distriktsläkare
17.30 Social aktivitet
19.00 Middag med underhållning
10 april 2014
08.00 – 09.00 Årsmöte svensk Förening för Glesbygdsmedicin
09.00 – 09.30 ST i Glesbygd, Anna Falk och Catarina Ingvarsson
Dag 2 fortsätter med tema Jämlik sjukvård
Moderator Lars Agréus
09.30 – 10.15 Jämlik sjukvård för äldre i Sverige, ger tekniken nya möjligheter
Barbro Westerholm och Peter Berggren, distriktsläkare
10.15 – 10.45 KAFFEPAUS
10.45 – 11.15 forts. Jämlik sjukvård för äldre i Sverige, ger tekniken nya möjligheter
Barbro Westerholm och Peter Berggren
11.15 – 12.45 Jämlik vård i livets slutskede
Nina Cavalli Björkman och Ivana Pickova, Familjeläkare
12.45 – 13.30 LUNCH
13.30 – 14.30 Demensprevalens i Nordanstig Anders Wimo, professor
14.00 – 15.00 Prehospitalvård ur ett jämlikt perspektiv
Bengt Eriksson, Ambulansöverläkare, Dalarna
14.45 – 15.00 Rapport efter förra årets möte – Vad har hänt?
15.00 – 15.30 Vad har hänt, summering och avslut Lars Agréus
15.30 KAFFEPAUS
PR; Annons kommer att införas i Läkartidningen. En annons finns redan på
www.sfam.se på första sidan. Utskick är enbart gjort till medlemmar och de som
finns på mail listan. Vi skickar nu ut till samtliga allmänläkare i våra landsting genom
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sändlistor. Vi fördelade ansvaret på att ta fram sändlistor till våra allmänläkare.
Vidare försöker var och en motivera folk omkring sig. Lisa skickar ut broschyrer och
affischer till alla i styrelsen.
Anna kontaktar Anders E ang hemsidan. Lisa skickar råmaterial till annonser och
flyers till Anders E. Lars har redan skickat grundmaterial.
En inbjudan tas nu fram tillsammans med Infoenheten på Landstinget Gävleborg,
med programmet. Förutom utskick så kommer inbjudan läggas upp på www.lg.se
och där kommer man även kunna anmäla sig.
Sponsring: Klart med en Ultraljudsfirma, en firma rörande intraosseös nål,
Studentlitteratur och förmodligen även kommer det att bli klart från Novo nordisk.
Administration: En av våra ST samordnare har fått i uppgift att hjälpa till med
administration kring konferensen. Detta innebär att skicka ut inbjudan vid behov, ta
emot anmälan, hjälpa till med boende, anordna social aktivitet. Sköta ekonomin med
fakturering m.m. Hon är fantastiskt duktig och gjorde ALLT inför vårt
studierektorsmöte i SFAMs regi.
Kassar: Det kommer att tas fram kassar. Landstinget Gävleborg har oranga kassar
där vi kan få sätta vår logga. Men då kräver de ett alldeles speciellt format. Lisa
jobbar nu på att få fram en sponsor till egna kassar.
§8
Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg
§9

Nästa möte

Onsdagen den 19 februari kl. 16.00, telefonmöte
§ 13

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén
Sekreterare

Christer Wiklund
Justerare
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