Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 9/2016
2016-11-23

Tid:

Onsdagen den 23 november 2016 kl. 16.30 – 17.15

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Anna Falk
Lisa Månsson Rydén
Christer Wiklund
Sofia Åhman

Anmält förhinder:

Carola Alm
Peter Berggren
Anette Edin Liljegren
Anders Ehnberg
Mari Huhtanen, adjungerad
Lennart Månsson, adjungerad kassör

§1

Öppnande samt godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor

Lars Agreus förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. De övriga frågor som var
kvar från förra mötet var de enda.
§2

Val av justerare

Det beslutades
Att utse Sofia till justerare
§3
Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§4

Kassörens rapport

Kassören meddelar att ekonomin är stabil. Betalning av ordförandes resa till Tromsö är
gjord. Behållning fn på kontot är 133 533.
Påminnelse om att vi ska göra en budget inför årsmötet.
Föreningen har ett nytt bankgironummer 5358-6756.
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§5

Årsmöte 10 – 11 maj 2017 Västernorrland

Glesbygdsmedicin i lokalsamhället – glesbygdsmedicin i framkant. Vad ska rubriken vara för
mötet? Vi tar upp detta på nästa möte.
Styrelsen beslutade att
Konferensen ska äga rum i Härnösand på Murberget, onsdag till 18.00, torsdag 8 – 16.00.
Kostnad lokal 6000 kr.
Anna har fått kontakt med en administratör på Kompetenscenter som ska utforma ett
anmälningsformulär och ta emot anmälningarna. Det räcker med om formuläret är klart efter
nyår. Vidare klart att det blir boende på First Hotel eftersom det är det enda hotellet. Vi
kommer även har middag där.
Landstinget Västernorrland kommer att ge ett ekonomiskt bidrag som stöd.
Sponsorer: Lisa tillfrågar Studentlitteratur. Lars kontrollerar med en firma som har
Bladderscan apparat (länkat in Anna F) , Christer kontrollerar med en firma som har en
ögontrycksapparat. Christer skickar mail till Meike om adresser till ultraljudsfirmorna.
PR: Eget nummer i Allmänmedicin med annons, se under övriga frågor. Läkartidningen –
Lisa kontaktar Läkartidningen om annons och flyers. Ingen broschyr och inga affischer,
Lasse skickar inbjudan till Läkartidningen, Dagens Medicin, Tidningen Allmänmedicin och
Distriktsläkaren.
Idéer på programpunkter; Tidigare förslag - EKG tolkning: Anna F kontaktar kardiolog.
Allmänmedicinsk forskning med glesbygdsinriktning: Temat ”Svåra infektioner”: Martin A
kommer att hålla en punkt om ”Sälens sepsis-kit”. Anna F jobbar på medverkan av
infektionsläkare eller akutläkare.
Peter bjuder in Ingvild Rosenlund som forskar om onödor samt
Simon Näverlo som har den förste forskar ATn i Lycksele. Han är knuten till GMC.
Lars A har fått preliminärt ja av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Utifrån det svaret får
den mer politiska delen av programmet utformas, då debatten kan komma att vidgas utöver
de rent glesbygdsmedicinska diskussionerna till frågor om infrastruktur i glesbygd, om han
kan delta? Idag inga konkreta namn på andra politiker/ledande beslutsfattare från
regionerna/landstingen. Helen Brandstorp från Nasjonalt Senter for Distriktsmedicin
kommer och pratar om patientsäkerhet och kvalité i allmänmedicin genom lokal
teamträning.
Anette har skickat redovisning för vilka projekt som just nu förekommer på GMC. Vi tar upp
detta på nästa möte då Anette förhoppningsvis finns med.
Doug Eby, om han kommer så skulle det behövas ha ett annat möte också. Det kommer att
vara ett möte i Hemavan i samma veva, dit han kanske kan komma. Vi vet dock inte om
Peter har tillfrågat honom. Tas upp på nästa möte.
§6

Övriga rapporter

a/ Rapport från arbetet med websidan: Christer berättade att de har haft ett första möte och
att en första struktur har lagts upp. Gruppen efterlyser nu bilder från glesbygden. Vi skickar
ut en bredare uppmaning att skicka in bilder och historier.
b/ Ordförande har varit med på Svenska Läkarsällskapets högtidsmiddag.
c/ Vi gratulerar vår medlem har Professor Anders Wimo har fått ett pris på Svenska
Läkarsällskapet, se nedanstående länk.

http://www.sls.se/Forskning--utbildning/Pristagare/
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§7

Övriga frågor

a/ Nationella kriterier för Traumalarm – arbetsgruppen vill ha med någon från vår förening.
De träffas 2 -3 gånger per år på Arlanda. Frågan bordläggs till nästa möte då ingen i
dagsläget ville ta på sig detta. Se vidare denna länk: http://lof.se/patientsakerhet/varaprojekt/saker-traumavard/
b/ Allmänmedicin nr 1 har temat Glesbygdsmedicin. GMC ska skriva tre artiklar med hjälp
av en journalist. Lars har förslag på att man skriver en artikel om 1. Sjukstugemodellen,
”slutenvården driven av generalister” – Lars kollar med Mante Hedman och Stefan
Lindgren, ordförande i Svenska Läkarsällskapet. 2. Fråga om Sara kan skriva om
ockupationens roll av Doroteas sjukstuga som öppnar igen – Christer mailar Sara. 3.
Glesbygdsmedicinens historia. 4. Utbildningen inom Glesbygdsmedicin i Sverige, Anna
skriver och frågar Catharina om hon kan skriva en artikel. 5. Christer berättar att man på
Umeå universitet nu ska inrikta några platser på läkarutbildningen mot glesbygd och
Storuman. 6. Artikel med nya ST-läkare med Glesbygdsprofil i Dalarna och intervju med ngn
ST-läkare som har varit med längre (ex. Sofia Norrbotten). 7. Glesbygdsmedicinens historia
skriver Lars om och väver då in det internationella. 8. Artikel om UL i glesbygdsmedicin –
Christer tillfrågar Meike om hon kan skriva den, annars kanske Peter Olsson eller Markus
Beland kan skriva en artikel kring detta eftersom de har jobbat länge med det. 9. Krönika
från någon som har sidoutbildning i glesbygd, Lars frågar en ST-läkare och Christer frågar
en ST-läkare. 10. Lars tillfrågar Markus Beland om undersökningar på olika vårdnivåer,
nytta eller skada? Om han har reflekterat över denna artikel och kan tänka sig att skriva
upp.
Manusstopp är 9 januari, så artiklarna bör vara klara senast i december.

§8

Nästa möte

Nästa möte är den 21 december kl. 16.30 (OBS Tiden!)
§9

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén

Sofia Åhman

mötessekreterare

Justerare

3 (5)

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@kramfors.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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