Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 7/2015
2015-11-03

Tid:

Tisdagen den 3 november 2015 kl. 16.00 – 17.00

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus, ordförande
Martin Annberg, Dalarna, adj
Annette Edin Liljegren
Lisa Månsson Rydén
Christer Wiklund , adj

Anmält förhinder:

Carola Alm, adj
Peter Berggren
Anders Ehnberg
Anna Falk
Meike Harmening
Mari Huhtanen
Tanya Ni
Sofia Åhman

§1

Öppnande samt godkännande av dagordning

Lars Agréus förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.
§2

Justerare

Det beslutades
Att utse Christer Wiklund till justerare

§3

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och justerades.
§4

Kassörens rapport

Ingen rapport föreligger, via e-post har vi fått reda på att inga förändringar har skett
sedan föregående möte.
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§5

Årsmöte 2016 Sälen Dalarna

Vi väntar fortfarande på svar från regeringskansliet om sjukvårdsminister Gabriel
Wikström kommer. Peter har fått svar att man inte hunnit se över kalendern för våren
2016 helt än. Tider och t.o.m. fördelning av programpunkter mellan de två dagarna
får vänta tills vi vet. Vi berörde därför inte den politiska delen idag.
1) Ekonomi: Ersättning för föreläsare – om man är anställd inom
landsting/regioner eller anställda inom PV så får man ersättning för resa,
boende (om man inte är konferensdeltagare) och för övriga får vi ta in en
förfrågan vad de vill ha.
2) Forts ekonomi; Offerten från Skistar ligger till grund för Martins förnyade
kontakt och bokning. Konferensanläggningen eller lokal arrangör ska ha klart
beslut om hur konferensavgift och avgifter för partiellt deltagande, t ex utan
logi ska faktureras och anmälningar om detta behandlas. Föreningen
förbinder sig att rapportera i god tid vilka medverkande som den står för
fakturan för. Vi beslutade att tillfråga SkiStar om de kan ta in anmälningar
och debitera och sen betala ut vår konferensavgift till oss. Martin kollar detta.
3) Forts ekonomi; Vi beslutade att konferensavgiften för en dag är 750 kronor
och för två dagar 100 kronor.
4) Den vetenskapliga programdelen: Anette har skickat oss ett bra urval. Vi fick
en bild av vilka uppsatser/arbeten som kan vara aktuella, men fattade ännu
inget beslut i detalj. Anette håller i detta men har inte hunnit ta tag i detta
ännu. Lars uppmuntrade Martin att söka någon lokal förmåga som kan passa
för att delta i det avsnittet, har ej fått tag på någon ännu. Lokalt program:
Martin har material om akuta skador, akut smärtlindring på VC i Sälen.
Förslag att bygga ut det till ett pass med hands-on t ex om axelluxationer,
grovreponeringar och lägga det i anslutning till en mer katedral bit om
akutflödet på en VC vars upptagningsområde kan växa från 3,500 till mer än
70.000 invånare under vissa perioder på året. Martin tar den fortsatta
kontakten med Bengt Eriksson runt den delen av programmet. Vi tar med ett
avsnitt om skallskador och hur de ska behandlas. Vidare undersöker vi om vi
kan använda oss av artikeln som Lars har skickat ang ”Äldre och
skallskador”. Lars skriver till artikelförfattaren. Hur kan vi använda oss av
Forskningsenhet i Dalarna – Lars tar reda på detta.
5) Tema Hur små vårdenheter i glesbygd kan sköta plötsligt ökande behov av
sjukvård när flyktingströmmarna ökat, Malung har t ex erfarenhet. Anette har
namn på hur man studerat hur ssk i glesbygd upplevt detta arbete. Vi
efterlyste vem som kan fortbilda oss med konkreta medicinska råd. Lars har
tillfrågat migrationscentrum, de har lämnat en mailadress till en läkare i
Göteborg. Lisa tillfrågar läkare på Järvsö HC om medverkan.
6) Internationell utblick, en kortare punkt där deltagarna får information om
Rural WONCA, EURIPA, internationellt samarbete och länkar och tips hur de
kan hålla sig uppdaterad om konferenser och nyhetsbrev om
glesbygdsmedicin i världen. Lars och Peter tar denna fråga.
7) Hur går det med utbildningen i glesbygdsmedicin? Ansv Anna F, Catharina I.
Martin rapporterar att man arbetat fram ett dokument om detta i Dalarna. Det
finns redan några ST som har en sådan plan.
8) Rekrytering till glesbygden bland läkare i flyktingströmmarna/praktik före
legitimation? Lisa kollar med Socialstyrelsen vad som gäller, kan man låta en
asylsökande läkare vara inne på praktik på en primärvårdsenhet.
9) Tidningen Allmänmedicin – Anna F har skrivit en artikel till nästa nummer och
Lars samt chefsredaktören på Tidningen Allmänmedicin har ordnat med en
annons.
10) Läkartidningen – Lars kontaktar Läkartidningen om annons och flyer på
hemsidan.

2 (5)

§ 6 Övriga frågor
1) Primärvårdskongress 2017 En stor internationell kongress anordnas en stor
Primärvårdskongress i Stockholm, förmodligen av en organisation i Stockholm. 1000
deltagare. Lars kollar upp detta.
2) 2016 års stipendium – det finns ett möte i Marseille i september som Euripa Wonca
har. Vi beslutade att utlysa ett stipendium på 10.000 kronor. När vi har mer
information så går vi ut med inbjudan till medlemmar och även via hemsidan.
3) Medlemsavgift – Vi ber Tanya skicka en påminnelse till de styrelsemedlemmar som
inte har betalt medlemsavgift. Lisa skickar ut en påminnelse till medlemmarna via
mail och bjuder samtidigt in till nästa års konferens.
§ 7 Nästa möte
Telefonmöte Tisdagen den 8 december kl. 16.00.
§ 7 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén
Mötessekreterare

Christer Wiklund
Justerare

Lars Agréus
Ordförande

Styrelselista Svensk Förening för Glesbygdsmedicin 2015
Ordförande:

Lars Agréus
lars.agreus@ki.se

Hem: Östergatan 2
742 42 ÖREGRUND

m 0046705330086

Vetenskaplig sekreterare:

Anna Jansson
anna.m.jansson@ki.se
Prästvägen 8
930 70 MALÅ
……

m 0046707373141

Kassör:

Tatyana Ni
tanya.ni.ni@gmail.com
Öhn 530
83392 STRÖMSUND

m 0046738273134

Sekreterare:
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Lisa Månsson Rydén
lisa.ryden@telia.com

a 04665117001
m 046702089909
Västra Gryttjesbo 2, 827 92 LJUSDAL
Övriga ledamöter:

Anders Ehnberg
anders.ehnberg@gmail.com

m 0046670614290

Gärdinsvägen 10, 833 33 Strömsund
Peter Berggren
peter.berggren@vll.se
Bjurvägen 7
923 41 Stensele

m 0046703473420

Anna Falk
anna.falk@lvn.se
anna.falk.ange@telia.com
Arb: Vårdcentralen Ånge, Bankgatan 1 tel arb 0046 (0)690156 66
841 32 ÅNGE
0046 (0)732707904
Hem: Trädgårdsgatan 3
mob 0046 (0)76830 24 30
841 31 ÅNGE
….

Suppleanter:

Meike Harmeninge
meike.harmeninge@vll.se
Rödhakevägen 11
919 31 Åsele
Sofia Åhman
sofia.aman@nll.se
soahman@gmail.se
Avaviken 6
933 99 ARVIDSJAUR

m 0046703980805

m 0046703160543

Adjungerade till styrelsen och kan gå in som suppleanter vid behov:
Christer Wiklund
m 0046703148489
Christer.wiklund@vll.se
Hölamark 53
930 10 LÖVÅNGER
Carola Alm
carola.alm@nll.se
carola_alm83@hotmail.com

m 0046702554233

Revisorer;
Per Lundström
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Veronica Olmenius
Veronica.olmenius@lvn.se
Storgatan 40
919 31 Åsele

m 0046722414339
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