Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Onsdagen den 1 oktober 2014

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

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

Styrelsen
Protokoll nr 8/2014
2014-10-01

Adjungerad:
Anmält förhinder:

§1

Anders Ehnberg
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, en övrig fråga anmäldes.
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.
§3

Val av mötesordförande och justerare

Det beslutades
Att utse Anna Falk till mötesordförande och Lars Agréus till justerare.
§4

Föregående protokoll

Protokoll 7 justerades och lades till handlingarna.

§5

Kassörens rapport

Kassörens rapport lästes upp och godkändes. Lisa berättade att man i Gävleborg inte fått in
alla avgifter för konferensen i Järvsö och därför inte kunnat slutreglera gentemot föreningen.
Ska bli inom kort.
§6

Övriga rapporter

1. Från EURIPAmötet i Riga raporterades om en god uppslutning, givande föreläsningar och
workshops, ett positivt läge för glesbygdsmedicinsk aktivitet i Europa.
Lars påpekade att Peter Berggren nu är invald i Executive board för EURIPA, medan Lars i
stället sitter i Advising board.
2. Peter rapporterade om fortsatt arbete med NRF Vård och omsorg i Norra regionen. Möte
kommer att hållas 8/10 och Peter har då i uppdrag att bjuda in till vårens konferens i Pajala.
§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 25-26/3, start morgon
25/3. Uppresa 24/3 em, hemresa 25/3 em.
PR; Anna F lovade kontakta Tania N som då lämnat mötet om att skriva krönika i
Allmänmedicin. Annars får styrelsen försöka hitta någon snabbt, då sista dag för insänt
material är 13/10. Lisa har grund för affisch, annons till Allmänmedicin och andra men
behöver uppdatering för 2015, kontaktar Thomas S. Lisa har lista över tidigare utställare som
kan tänkas intresserade igen.	
  	
  
Programdiskussion fortsatte utifrån förslag från protokoll 7: (dagens anteckningar är
kursiva i fet stil)
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.
Inbjudan till berörda vid mötet 8/10. Vi diskuterade också inbjudan till nyvalda politiker för
att få veta hur man tänker kring glesbygdsmedicinska frågor. Anna J har kontakt med
Miljöpartiet.
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. Ansv Lars Agréus
Hur kan vi tillvarata invandrade läkares kompetens – utbildning i Glesbygdsmedicin. Kliniskt
basår – Landstinget Gävleborg. Ansvarig Lisa Månsson Rydén?
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. Ansv Lars A
5. Distansteknik – för vilka patienter är det bra och för vilka är det inte?
6. Vetenskapliga rapporter ST/studenter som har arbeten att kort redovisa? Ansv Anna J

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. Ansvarig Anna J/Peter B?
Anna J kontaktar Thomas S och stämmer av de programpunkter styrelsen arbetat fram.
Vad gäller hands-on föreslogs att Lars A kontaktar kring att öva på intraosseös nål.

§8

Övriga frågor

Stipendiesumma 2015 för deltagande i 13th WONCA RURAL Health Conference i
Dubrovnik 15-18 april 2015 fastställdes till 10.000.
§ 11

Nästa möte

Tisdagen den 4 november 2014, telefonmöte kl. 16.00
§ 12

Mötets avslutande

Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anna Falk
Mötesordförande o mötessekreterare

Lars Agréus
Justerare

