Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Onsdag 17 januari 2018

Plats:

Telefonmöte 17.00 – 18-00

Närvarande:

Lars Agréus
Martin Annsberg
Anna Falk inkom senare i mötet
Mante Hedman
Heidi Lecoq
Lennart Månsson
Lisa Månsson Rydén inkom senare i mötet
Sofia Åhman

Anmält förhinder:

Carola Alm- Niemi
Anders Ehnberg
Christer Wiklund, adjungerad

Styrelsen
Protokoll nr 1/2018
2108-01-17

1. Mötets öppnande, dagordning, val av sekreterre
Sofia öppnar mötet, dagordningen godkänns och Lars anmäler en övrig fråga. Då ordinarier
sekreterare inte delta i mötet så väljs Sofia till sekreterare
2. Val av justerare
Lars och Mante justerar
3. Föregående protokoll
Ändra att Mante var närvarande (står som både närvarande och frånvarande). Vem är STläkaren i Järpen? Vi hör med Anna som i sin tur ska se vem denna ST-läkare är och ge sig till
känna via Facebook till Heidi eller Sofia. Catarina Ingvarsson kommer inte att delta i
Storuman men har startat en Facebook grupp för diskussion angående ST-programmet, som
vi försöker få fart på.
4. Kassörens rapportFöreningen har en stabil ekonomi. Hittills 33 betalande medlemmar 2018,
dock flertalet medlemmar från fjolåret som ännu ej har betalat medlemsavgiften för i år.

5. Årsmötet Storuman:
Annons gått i väg / affischer beställda, kommit fram till Lisa och Lennart. Alla i styrelsen bör få en
vardera, Lars önskar 2 st, merparten skickas upp till Storuman, 1 till Tierp (stipendiaten). Finns i
pdf-format för utskick (som Lisa skickat ut per mail 9/1). Lennart ber Lisa skicka ut pdf-inbjudan
till samtliga medlemmar per mail. Saknas 4 mailadresser till medlemmarna, vi går igenom detta.
Mante meddelar: Byte av lokal till stora mötet har skett på onsdagen, går bra att delta via
videokonferens fram tills hands-on-övningarna. Hands-on-övningarna sker på sjukstugan.
Torsdagens program hålls på hotellet, där det ej finns tillgång till videokonferens. Posterprogram
och vandring kommer att funderas över detaljerna var det kommer att ske, ev. på GMC.
Work-shops med ABCDE m.m. finns intresse att sjuksköterskorna i Storuman kan delta, beroende
på hur många deltagare till konferensen det blir. Beslutas att det går bra i mån av plats, beroende
på hur många deltagare på varje work-shop som är lämpligt.
Diskussion angående deltagaravgift för konferensen. Antingen klumpsumma där övernattning
ingår, eller så får deltagarna betala hotellet själv och endast konferensavgiften till föreningen.
Detta bör vi besluta snart. Planeras att tas upp vid ett separat möte. Ev. kan GMC stå för
emottagande av inbetalningsavgifterna för fördelning till hotellet/föreningen. Mante kollar upp
detta. Landstinget kan ev. stå för någon kostnad i samband med konferensen.
Ifjol var anmälningsavgiften för deltagande vid konferensen inkl. mat men exkl. övernattning:
(enligt protokoll nr 3 2017): ”3500 kr specialister och ST-läkare exkl. hotell, inkl. måltider. AT
läkare, studenter betalar 1800 kr för två dagar, endagsdeltagande 2000 kr respektive 1000 kr.”
Mante kollar budget och anmälningsavgifter, eftersom slutlig inbjudan behöver gå ut snarast.
Separat möte för beslutande om avgifter beslutas till 1/2 kl.17.00, för Mante, Lennart, Anna,
Lisa och Sofia.
Fortsatt värvning av landstingsledning etc. pågår.
Sponsorförslag är inskickat till Mante som kommer att försöka rekryteras till dagarna: kostnaden
ifjol var: (enligt protokoll nr 3 2017): ”Anmälan 7500 kr för två dagar, 5000 kr för en dag.”
6. Övriga rapporter Inga övriga rapporter förelåg.
7. Övriga frågor
a. Lars undrar vem Anne-Christine Lindman är, står uppsatt i organisationsgruppen för
programmet i Rural WONCA i Delhi. Ska vara svensk läkare, som är representant för ”World rural
health conference”. Sofia bjuder in henne som medlem till föreningen.
b. Stipendiet; en sökande har inkommit Anna-Karin Agvald Tierp/Sälen nybliven specialist i
allmänmedicin. Den som ansöker förväntas ha en programpunkt på programmet i Storuman, för
redogörelse av deltagandet i kongressen. Beslutas enhälligt att tilldela henne stipendiet. Lisa
meddelar henne.
Frågan till nästa år är om man ska ha varit medlem i en viss tid i föreningen för att kunna få
stipendiet eller om man kan söka stipendiet och samtidigt betala in avgiften, så som det har varit
förut. Martin poängterar att det kan vara bra att göra mer reklam för stipendiet.
c. Hemsidan: Sofia mailat Christer om hur det går med arbetet, dock inget svar ännu. Sofia
kontaktar honom per telefon. Möjligt att koppla hemsidan till GMC/lägga den under GMC? Lisa

har haft kontakt med Anders angående nuvarande hemsida, som uppdaterats men som krånglar
tekniskt på så vis att man måste gå framåt och sedan bakåt på hemsidan för att den ska
uppdateras. Lisa kontaktar nuvarande web-hotell och ser om de kan hjälpa till med den aktuella
buggen.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till 21/2 kl. 17.00.
9. Mötets avslutande
Sofia förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande för ett väl genomfört möte.
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Glesbygdsmedicinska föreningens årsmöte i Storuman 16-17/5 2018

Tema rekrytering, utbildning och fortbildning
Onsdag 16 maj

10 - 12

Rekrytering och samverkan med kommunerna
Internationella erfarenheter från Northern Ontario School of Medicine Kanada,
Tromsö universitet och Center of Rural Health Inverness Skottland.

12 - 13

Lunch

13 - 14.30

Paneldiskussion,
•

14.30 – 15.00

•
•

Kan vi bygga en utbildningsarena för läkare och sköterskor inom
primärvården i glesbygd?
Hur samverkar vi bäst med lokalsamhället och kommunerna?
Vilka universitet är mest lämpade och vill vara med?
Fika

15.00 – 15.30 Promenad till Sjukstugan för hands-on övningar och föreläsning ABCDE
15.30 – 17.30

Workshops i 4 grupper

Ultraljud
• Pröva på POCUS- point of care ultraljud
Patient på distans
• Pröva på patient på distans
Akutsjukvård

19.00

• Föreläsning ABCDE
• Akuta procedurer - scenarior på Simman docka
Music-quiz with “the Sjukstugan all stars”

20.00

Middag

Torsdag 17 maj
08.30 – 10.00 Glesbygdsmedicinska föreningens årsmöte
10.00 – 12.00 Forskning i glesbygd, studiebesök glesbygdsmedicinskt centrum
Postersafari inkl. fika
12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 15.00 Workshops i 4 grupper
Ultraljud
• Pröva på POCUS- point of care ultraljud
Patient på distans
• Pröva på patient på distans
Akutsjukvård

15.00 - 15.30

•
•

Föreläsning ABCDE
Akuta procedurer - scenarior på Simman docka
Avslutning med fika och utvärdering
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Heidi Lecoq
lecoq.heidi@gmail.com
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