Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Torsdagen den 26 augusti 2014

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus, ordförande
Peter Berggren
Anders Ehnberg
Anna Falk
Anna Jansson
Christer Wiklund
Lisa Månsson Rydén

Styrelsen
Protokoll nr 7/2014
2014-08-26

Adjugerad:
Anmält förhinder:

§1

Tanya Ni
Sofia Åhman
Carola Alm
Meike Harmening
Thomas Schimke

Öppnande med upprop

Lars Agréus förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.
§2

Anmälan av övriga frågor och Godkännande av dagordningen

Dagordningen gicks igenom, ett par övriga frågor anmäldes.
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.
§3
Val av justerare
Det beslutades
Att utse Anna Jansson och Anna Falk till justerare.
§4

Föregående protokoll

Protokoll 4,5 och 6 justerades och lades till handlingarna.
§5

Kassörens rapport

Kassörens rapport gicks igenom och lades till handlingarna.
§6

Övriga rapporter

Svenska Läkarsällskapets möte 6 maj: Anna Jansson lämnade rapport från mötet.
Vi har ingen rösträtt utan enbart observatörsstatus.
Referensgrupp för en värdefull vår: Anna Falk lämnade rapport, hon berättade att
det var ett givande möte och att det var läkarstuderande, AT- och ST-läkare samt
specialister från olika specialiteter. Arbetsgruppen är en liten grupp, det finns olika
undergrupper kring olika teman. Öppet Hus anordnas för allmänheten för att ta in
synpunkter. Man vill ha goda exempel på lyckade vårdprojekt.
Policydokument för norra regionen: Peter Berggren rapporterade att
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policydokumentet presenterades i maj och uppskattades. Det blev en handlingsplan
för norra regionen. Som tredje handlingsplan överhuvudtaget. Den kommer att
läggas ut på svensk Förening för Glesbygdsmedicins hemsida. Man ska rapportera
årligen till regionförbundet vad som hänt, effektmål finns uppsatta för varje år. Vi kan
nu hänvisa till dokumentet vid samtal med politiker i norra regionen. Där finns text
kring stöd till forskning, utbildning, utveckling av teknik osv. Till nästa möte ska vi alla
läsa igenom dokumentet och komma med åsikter hur vi kan förankra det. Det är ett
möte inplanerat till den 8 oktober kl. 10 – 12 och det är bra om representanter från
vår förening kan vara med och lyssna.
Det beslutades att Lars Agréus deltar.
§7
Årsmötet 2015
Årsmötet 2015 gicks igenom. Plats; Pajala. En lokal konferensarrangör hjälper till
med mötet. Plats kommer att finnas för ca.70 personer. Datum för konferensen 2526/3, start morgon 25/3. Uppresa 24/3 em, hemresa 25/3 em.
Program; 1. Workshop kring Policydokumentet.
2. Politiska delen; Bygga på det nya policydokumentet, rapport om vad som har
hänt. Bjuda in personer från de fyra norrlandstingen, inbjuda representant från SKL
(Hans Karlsson sjukvårdschef på SKL) Ansvarig; Peter B.
3. Rekrytering till Glesbygd och Glesbygds ST Ex. på hur vi rekryterar läkare till
glesbygden – PV/Glesbygdsåret före AT, narkos/akutåret före AT i bl.a. Stockholm.
Hur kan vi tillvarata invandrade läkares kompetens – utbildning i Glesbygdsmedicin.
Kliniskt basår – Landstinget Gävleborg.
4. Forskning kring konsultation och kontinuitet har det någon effekt på
patientsäkerheten eller ej? Professor från KTH i första hand, Göran Tomsson KI i
andra hand.
5. Distansteknik – för vilka patienter är det bra och för vilka är det inte?
6. Vetenskapliga rapporter
7. Lokala förmågor Anna Jansson tar kontakt med arrangörerna och ser vilka idéer
de har, om de har något de vill visa upp.
8. Kardiologisk diagnostik i Glesbygdsmedicin – UL studie, BNP, EKG tolkning,
Trombolys i glesbygd.
§8
Euripamöte i Riga
EURIPAMÖTE RIGA 26 – 28 september 2014
Peter Berggren och Anna Falk kommer att representera föreningen och delta i
följande seminarium:
Training i Rural Medicine in Europé: Graduates och Undergraduates. What political
and academic actions are needed? Chairs; Lars Agréus. Även professor Roger
Strasser från Canada deltar. Se vidare på följande
länk; http://www.euripaforum2014.eu/?page_id=38
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§9

Övriga frågor
a. Nya målbeskrivningen för ST – remissen är ute och
svar ska vara inne den 30 september. Vi skriver svar
om att det ska finnas möjlighet att få erfarenhet av
sjukstuga/närvård. Vårt svar bör gå till SFAM.
b. Stipendium till WONCA – frågan bordlades till nästa
möte.
c. Årsmöte 2016 – Dalarna har anmält intresse. En
kontaktperson finns. Ev. i Sälen.

§ 10

Nästa möte

Onsdagen den 1 oktober kl. 16 – 17, telefonmöte.
§ 11

Mötets avslutande

Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén

Anna Jansson

Sekreterare

Justerare

Anna Falk
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