Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Onsdagen den 1 juni kl. 16.15 – 17.15

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Peter Berggren
Anette Edin Liljegren
Anna Falk
Lisa Månsson Rydén
Sofia Åhman
Martin Annsberg adjungerad

Anmält förhinder:

§1

Styrelsen
Protokoll nr 6/2016
2016-06-01

Carola Alm
Anders Ehnberg
Christer Wiklund
Lennart Månsson, adjungerad kassör
Mari Huhtanen, adjungerad

Öppnande samt godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor

Lars Agreus förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna. Tre övriga frågor
anmäldes, två kvarstår från förra mötet.
§2

Val av mötessekreterare och Justerare

Det beslutades
Att utse Sofia till justerare.
§3

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§4

Kassörens rapport

a/ Den nya kassören har inte fått tillgång till senaste bokföringen. En ny medlem har
tillkommit.
b/ Fakturorna till utställarna får nya kassören och tidigare kassören kommunicera
om.
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§5

Årsmöte 10 – 11 maj 2017 Västernorrland

Anna Falk har fortfarande inte helt klart med ort. Hon saknar svar på hur de kan få
hjälp med logistiken och vill därför avvakta med bokning av lokal.
Idéer på programpunkter; Tidigare förslag - EKG tolkning och ortopedisk medicin.
Satsning på allmänmedicinsk forskning finns just nu i Västernorrland och Anna
bedömer att det kan bli ett bra inslag. Lars föreslog att vi ska bjuda in Öjstein
Lappegard som skrivit en avhandling rörande sjukstugemodellen.
Anna föreslog temat ”Svåra infektioner”.
Peter presenterade en idé om att inbjuda Phil Wilson, professor i Aberdeen,
Skottland. Han deltar i ett projekt som berör Ultraljud och ”back up” på distans. Peter
tillfrågar honom redan nu om han har möjlighet att delta.
§6

Övriga rapporter

a/ Nationella kriterier för Traumalarm – Lars har deltagit på en två dagars konferens
på Arlanda som föreningens representant. Lars hade viss påverkan utifrån vårt
perspektiv, det informerades också om AXG projektet. Det kommer att vara ett
uppföljningsmöte. Vårt deltagande i detta ska rapporteras till SFAM i vår
verksamhetsberättelse.
b/ Anna berättar att Sofia deltog på AT möte i Västernorrland och berättade om
Glesbygdsmedicin och det fick mycket bra betyg i utvärderingen.
c/ Peter Berggren har fått en förfrågan om att vara med i en expertgrupp, på uppdrag
från regeringen med tema ”Analysera förutsättningarna för en jämlik och
patientcentrerad primärvård”. Start i september. Uppmuntrades.
d/ Styrelseprotokollen är felnumrerade och Lisa ändrar detta och skickar sen till
Anders Ehnberg för utlägg på hemsidan.
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§7

Övriga frågor

a/ EURIPA – Peter Berggren sitter med ”Executive committé” i Euripa men känner
att han inte har tid att engagera sig i föreningen. Det innebär ganska många mail
samt telefonmöten vid 21.00 en gång varje eller varannan månad. Det är bra att ha
en ”lyssnare med”, i många frågor ligger vi långt före. Lars föreslår att vi i föreningen
avsätter en ekonomisk summa för att kunna skicka en representant till internationella
konferenser. Mötet ställde sig positiv till förslaget, som var 10-15 000 SEK/ år.
Positionen utlystes, Sofia ställde sig positiv, men beslut tas på nästa styrelsemöte så
alla i styrelsen får möjlighet anmäla sig.
b/ Stipendium – styrelsen beslutade att ge helt stipendium till både Helena
Wallström, som har en glesbygds ST och till Simon Näverlo som är intresserad av
glesbygdsmedicin. Han har nu fått en forskar AT i Lycksele. Villkor är att båda
kommer på nästa kongress och berättar om konferensen. Lars A tog tillbaka sin
ansökan.
b/ ST dagarna i Kalmar i september. Lisa frågar arrangörerna om vi kan få sätta upp
vår rollups. Lisa ska åka dit som examinator.
c/ Utvärdering av Sälenmötet – Ämnena var bra och intressanta, skoterutflykten var
spännande, lokalen var inte optimal, svårt att se och höra allt som sas. Mötet blev
dyrare än beräknat då ”moms” plötsligt kom in. Det hade kunnat vara mer prisvärt
om man hade kunnat utnyttja kringaktiviteterna, men man råder ju inte över vädret.
Martin bedömer att det har blivit mer positivt kring dels kännedom om Sälens VC
samt vidare att Glesbygds ST fick lite mer respons. Praktiska workshops– bedömdes
som bra. Bör finnas kvar som koncept till nästa år.
d/ Hemsidan – Peter kontaktar de som arbetar med webansvariga på GMC så att
arbetet kommer igång med vår hemsida.
§8

Nästa möte

Nästa möte är den 7 september kl. 16.15.
§9

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse, önskade trevlig sommar och förklarade mötet
för avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén

Sofia Åman

sekreterare

Justerare
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Adresslista styrelse, revisorer och valberedning
Svensk Förening för Glesbygdsmedicin 2016
Ordförande:

Lars Agréus
lars.agreus@ki.se

Östergatan 2
742 42 ÖREGRUND

m 070-533 00 86

Vetenskaplig sekreterare:
Anette Edin- Liljegren
anette.liljegren@vll.se
Project Coordinator/PhD Medicine
Arb: Centre for Rural Medicine, County Council of Västerbotten

Adress; Backvägen 2
923 32 Storuman
Hem: Hammarvägen 1
923 31 Storuman

a 0951 – 267 72

Kassör:

Lennart Månsson
lennart.m@telia.com
Västra Gryttjesbo 2
827 92 Ljusdal

h 0651-614 13
m 070-372 57 60

Sekreterare:

Lisa Månsson Rydén
lisa.ryden@telia.com
Västra Gryttjesbo 2
827 92 LJUSDAL

a 0651-170 01
m 070-208 99 09

Övriga ledamöter:
Carola Alm-Niemi
carola.alm@nll.se
carola_alm83@hotmail.com

m 070-255 42 33
h 0923 – 121 38

Soukolojärvi 94
957 92 Övertorneås
samt Fredsgatan 22, 952 33 Kalix

Peter Berggren
peter.berggren@vll.se
Bjurvägen 7
923 41 Stensele

m 070-347 34 20

Anna Falk
anna.falk@lvn.se
anna.falk.ange@telia.com
Arb: Vårdcentralen Ånge, Bankgatan 1 arb 0690-156 66
841 32 ÅNGE
073-270 79 04
Hem: Trädgårdsgatan 3
mob 076-830 24 30
841 31 ÅNGE
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Sofia Åhman
sofia.aman@nll.se
soahman@gmail.com
Avaviken 6
933 99 ARVIDSJAUR

m 070-316 05 43

Suppleanter:

Anders Ehnberg
anders.ehnberg@gmail.com

m 0670-61 42 90

Gärdinsvägen 10
833 33 Strömsund
Christer Wiklund
Christer.wiklund@vll.se
Hölamark 53
930 10 LÖVÅNGER

m 070-314 84 89

Adjungerade till styrelsen och kan gå in som suppleanter vid behov:
Mari Huhtanen
m 073 – 057 09 35
mari.huhtanen@nll.se
Byvägen 7B
957 23 Jouksengi
Lennart Månsson, se kassör för adress och telefonnummer
Revisorer;
Catharina Ingvarsson
catharina.ingvarsson@vll.se
Sandås 104
923 97 Slussfors
Veronica Olmenius
veronica.olmenius@lvn.se
Sörle 121
870 30 Nordingrå
Revisorsuppleant
Per Lundström
per_lundstrom@live.com
Rorgängargatan 6, 1tr
12068 Stockholm

m 072-718 30 36

m 070-398 08 10

m 073-358 84 48

Valberedning
Tanya Ni (3 år kvar)
tanya.ni.ni@gmail.com
Martin Annsberg (2 år kvar)
martin.annsberg@ltdalarna.se
Frank Moryäner (1 år kvar) SAMMANKALLANDE
frank.moryaner@vll.se
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