Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Tisdagen den 4 november 2014 kl. 16.00

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

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

Adjungerad:

Thomas Schimke med flera i Pajala

Ej närvarande:

§1

Styrelsen
Protokoll nr 9/2014
2014-11-04

Christer Wiklund
Carola Alm

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 och Tanya Ni till att justera protokollet.
§4

Föregående protokoll

Protokoll 7 justerades och lades till handlingarna.

§5

Kassörens rapport

Kassörens rapport lästes upp och godkändes. Inga förändringar sedan förra mötet. Fortsatt
ingen redovisning från mötet i Järvsö från Landstinget Gävleborg.
§6

Övriga rapporter

1. Peter rapporterade om fortsatt arbete med NRF Vård och omsorg i Norra regionen och från
mötet den 8/10. I gruppen ingår primärvårdschefer och folk från allmänmedicin på
Umeåuniversitet. Primärvårdscheferna kommer förmodligen till Pajala, de har fått förslaget
och skulle ta med sig idéen om att komma dit.
2. Peter kommer att föreläsa på ST-dagarna i Malmö i januari om ”Glesbygdsmedicin och
telemedicin”.
3. Vidare kommer Peter att föreläsa på Allmänläkardagar i Jönköping i september.
4. Anna J kommer att föreläsa på AT läkardagarna om Glesbygd.
§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 26/3 em.
Programdiskussion fortsatte utifrån förslag från protokoll 7: (dagens anteckningar är
kursiva i fet stil)
Program; Det tidsmässiga programmet sätts av Anna J, Lars och Thomas
Programpunkter;
1. Workshop kring Policydokumentet. Den 26/3 från kl. 10.00 till kl. 12.00.
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 kommer den 26/3) Ansvarig; Peter B. Förslag att vi försöker få tag på
en socialdemokratisk politiker
3. Utbildning och rekrytering till Glesbygd och Glesbygds ST Ex. på hur vi rekryterar läkare
till glesbygden – PV/Glesbygdsåret före AT, Hur kan vi tillvarata invandrade läkares
kompetens – utbildning i Glesbygdsmedicin. Kliniskt basår – Landstinget Gävleborg.
Utbildningscentral - ST- driven central, Sandviken. Ansvarig Lisa MR. Utbildningscentral i
Västerbotten. Ansvarig Peter B. ALK kan ingå i denna del. Inbjuda dekanus på Umeå
universitet samt någon från Allmänmedicinska institutionen till denna punkt. Lars Agréus tar
reda på vem som är dekanus på Umeå universitet för inbjudan till denna punkt. Förslag att
det ligger på em dag 2.
4. Forskning kring konsultation och kontinuitet har det någon effekt på patientsäkerheten eller
ej? Professor från KTH i första hand. Ansv Lars A – Denna punkt stryks då vi inte har någon
som har sagt ja.
5. Distansteknik – för vilka patienter är det bra och för vilka är det inte? Peter berättar om en
kvinna från Australien som tittar på vem som har nytta av distansteknik. Hjärtsvikt via distans.
Ansv Peter B

6. Vetenskapliga rapporter ST/studenter som har arbeten att kort redovisa. Ansv Anna J och
Peter B.
7. Kardiologisk diagnostik i Glesbygdsmedicin – UL studie, BNP (Anders Ehnberg eller Anna
J), EKG tolkning, Trombolys i glesbygd, när ger man det och när ger man inte det – gränsland
och indikationer för detta. Ska man ge syrgas? Dr Kurt Bohman, tillfrågas av Anna J. Dr
Mårten Isaksson i Gällivare är intresserad av kardiologisk diagnostik. Tillfrågas av Thomas.
Ansvarig Anna J/Thomas
8. Workshopsstationer med utgångspunkt kring Akut sjuka barn –dag 1. Barn akutläkare från
Sundebyns sjukhus föreslogs av Anna J. Intraosseös nål, AHLR träning på barn,
Simmandocka, procedursedering barn – ex. fentanylnässpray. Att ge lokalbedövning utan
sveda m.m. Scafoideumgips, radiusfraktur – gipsteknik och lokal bedövning. Ansvarig; Peter
B, Anna J och Lars A.
9. Workshop – hur tar man ut en patient från en bil. Ansvarig: Anna J, Thomas
-

1. Thomas och Francisc berättar om ultraljud i Pajala. Samtidigt gör vi
reklam för Ultraljudskursen. 2. Kompetensväxling; I Pajala är ett projekt kring ASK,
(avancerad sjuksköterskeutbildning på masternivå) där flera ambulanssköterskor utbildas till
högre kompetens för att sen kunna bedöma/behandla en del patienter själv för att avlasta
trycket på den underbemannade läkarmottagningen. 3. Det finns två doktorer på Island som
jobbar där för glesbygdsfrågor och även för att man implementerar en
glesbygdsspecialisering: Stefan Thorarinsson stefanth@hsa.is och Eyjolfur Thorkelsson,
eyjolfur@hsa.is

Programförslag från arrangörerna i Pajala:

Welcome” på Folketshus 2015-03-24 eftermiddag/kväll för ankommande inkl.
”konferenspåse” med program, info mm. 2015-03-25 middag ”kolmila” samt bastu. (inkl mat
och dryck vid bastu)
-

-

Konferenslokal (tomteland)2015-03-25 från ca 0930-ca 1745 och
2015-03-26 ca 0830-1600 inklusive stor vägg för projektor samt projektortillgång, mikrofon,
högtalare, Lunch samt fika x 2 vid konferensen båda dagarna.

Övrig information från arrangörerna i Pajala

Bussresor är planerade enligt nedan:
o mellan boende och konferensen på morgonen båda dagar
o mellan konferensen och boende på eftermiddag båda dagar
o mellan boende och kolmila 2015-03-25 på kvällen samt hem
o det kommer även att erbjudas även bussresa mellan flygplats och boende
2015-03-24 och 2015-03-26

Arbetsfördelning inför konferensen:
Glesbygdsmedicinska föreningen: Bokar annonser och tar fram affischer. Ansvarig Lisa
Norrbottens läns landsting:
- Mona Ringbjer (mona.ringbjer@nll.se) hjälpar med elektronisk
Anmälningsblankett och organisation av detta
- NLL direktör Mats Brännström erbjuder att introducera sig och öppna
konferensen
Alf Andersson (tannalogen@telia.com)
- Ansvarig för organisationen av själva konferensen lokalt inklusive lokaler,
middag, underhållning,
- Ordnar med ”check in”
- Övernattningar (Max 60-70 möjligt varav väl max 60 i enkelrum)
- Busstransfer mellan hotel och konferenslokal samt mellan hotell och
middag/bastu mm.
- Han tar fram aktuellt en sammanställning och ger en kostnadsförslag för
konferensavgiften.
§8

Övriga frågor

Vid föregående möte beslutade vi att: Stipendiesumma 2015 för deltagande i 13th WONCA
RURAL Health Conference i Dubrovnik 15-18 april 2015 fastställdes till 10.000. Ansökan ska
vara inne senast 9 januari, ansökan skickas via mail till lisa.ryden@telia.com .
§ 11

Nästa möte

Tisdagen den 16 december 2014, telefonmöte kl. 16.00
§ 12

Mötets avslutande

Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén

Anna Falk

Anna Falk
Mötesordförande o mötessekreterare

Lars Agréus
Justerare

Tanya Ni

