Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Onsdag 21 februari 2018

Plats:

Telefonmöte 17.00 – 18.20

Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Carola Alm- Niemi
Anders Ehnberg
Heidi Lecoq
Christer Wiklund, adjungerad

Styrelsen
Protokoll nr 2/2018
2108-02-21

1. Mötets öppnande, dagordning, val av sekreterre
Sofia öppnar mötet, dagordningen godkänns och Sofia och Anna anmäler övriga frågor.
Då ordinarier sekreterare inte delta i mötet så väljs Sofia till sekreterare
2. Val av justerare
Anna valdes till justerare
3. Föregående protokoll
Gicks igenom. Vem är ST-läkaren i Järpen? (Sanna Jönsson).Heidi och Sofia har kontaktat
ST-läkaren.
Sofia har bjudit in Anne-Christine Lindman, representant för rural WONCA New Delhi,
till föreningen.

4. Kassörens rapport Föreningen har en stabil ekonomi. Hittills 53 betalande medlemmar
2018.

5. Årsmötet Storuman:
Affischerna är utskickade.
Mante meddelar:
-

-

GMC håller i hotellbokningarna, de har förhandlat med hotellet.
Istället för Folkets hus första dagen är planen att vara på hotellet båda dagarna, vilket
ändrar budget och planeringar samt förutsättningar för utställarna. Ny inbjudan till
utställarna ska gå ut, kan leda till fler utställare och ökade externa inkomster.
Budgetmöte hölls 180207. Diskussion angående deltagaravgift för konferensen: Mante
ska räkna på detta. Ej fått svar från primärvårdschefen om de sponsrar, t ex middagen.
Kostnader: Hotellrum 900 kr/natt. Måltid ca 90 kr/lunch. Musik/underhållning 10 000
kr. Middag oklart.

Anmälningsavgifter:
-

Anmälningsavgift 4000 kr inkl. mat och boende (1 natt) för specialister 2 dagar. En dag:
2500 kr. De som kommer kvällen före får betala för en extra hotellnatt.
ST-läkare: förslag 2000 kr inkl. mat och boende (2 nätter) i år. En dag? Vid eget boende:
1000 kr i anmälningsavgift.
AT-läkare: förslag 2000 kr inkl. mat och boende (1 natt) i år. En dag?
*Mante räknar om budgeten går ihop. Reducerat pris vid eget boende.

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.”
Förslag på utställare 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.”
ST-programmet: Heidi och Sofia hade möte med ST-läkarna i glesbygdsmedicin i Västerbotten
16/2. Tillsammans med ST-läkare Alexandra Wermelin planeras programmet.
Heidi har fått napp från två externa föreläsare. Se Heidis information nedan:
1) Narkos-, barn- och akutsjuksköterska Lena Sjöholm. Kan komma med material/dockor utifrån
det vi önskar med tanke på ”det akut sjuka barnet”. Hon håller i alla möjliga typer av kurser men
är framför allt bra på barn. Kan och vill komma. Tar ca 10 000 sek + resa och uppehälle.
2) Läkaren Karin Sedig. Ambulanshelikopterläkare i Nordnorge, Sundsvall (det året det fanns)
och Stockholm bl. a. Var med i TV-serien Livräddarna. Narkosläkare och narkossköterska i
botten. Intresserad av att träffa ST-läkarna i glesbygdsmedicin. Hon erbjuder att komma gratis
(bara resa och uppehälle). Hon vill gärna berätta med privata bilder om sin tid som läkare på
NATO-basen i Nordnorge och har en presentation redo. Del 2 innehåller reella uppdrag från
hennes karriär.
- Styrelsemötet beslutar att tillfråga Karin Sedig att komma och föreläsa i år. Samt tillfråga Lena
Sjöholm om hon kan komma vid nästa konferens år 2019, för samtliga konferensdeltagare att ta
del av utbildningen (med tanke på att vi planerar ett akut-tema kommande år).
- Styrelsemötet beslutar att ha ST-programmet på tisdag eftermiddag, eftersom det innebär att
vi får möjlighet att träffa Anna Nergårdh och Emma Spaak på onsdag morgon. OK att ev.
specialister som vill också kan komma och lyssna på föreläsningen på tisdag e.m.

-

Sofia skickar ett preliminärt förslag på programinnehållet för ST-läkarna på tisdag e.m.
Mante ska höra med GMC om de som kommer tisdag kan äta middag med ”Recruit
and retain”-gänget. Ev. kan någon utställare vara intresserad av att komma på
tisdag e.m.

6. Övriga rapporter Inga övriga rapporter förelåg.
7. Övriga frågor
Barnläkare provtjänstgöring: Anna informerar att det inkommit mail från medlem ang.
en läkare som behöver provtjänstgöring. Mailet har Lisa vidarebefordrat till barnkliniken
Hudiksvall. Anna mailar svar till medlemmen att de själva kan gå in på
glesbygdsmedicinska hemsidan och kontakta en hälsocentral som skulle kunna vara
intressant, samt att mailet kan vidarebefordras till övriga medlemmar.
Distanshandledning: Anna informerar om detta aktualiserade ämne. Tidigare har
Socialstyrelsen inte godkänt distanshandledning, men öppnar nu upp för
distanshandledning. Ur en glesbygdsmedicinsk synvinkel skulle handledning på distans
delvis kunna godkännas, dock med vissa förbehållningar och under bra förutsättningar.
Vi måste värna om kvaliteten på utbildningen och handledningen, särskilt i glesbygd.
ST-läkare Jämtland: Sofia tar upp ett mail som inkommit från medlem/ST-läkare
iJämtland. Styrelsemötet diskuterar anmälningsavgiften för ST-läkare i år, i och med att
det framkommit att läkarna, inklusive utbildningsläkarna i Jämtland har totalt
utbildningsstopp. I sådana fall bedöms det rimligt att subventionera avgiften för samtliga
ST-läkare som anmäler sig.
Anna ska fråga Jämtlands övergripande studierektor varför det är utbildningsstopp.
8. Nästa möte
9. Nästa styrelsemöte planeras till 21/3 kl. 17.00 - 18.00.
10. Mötets avslutande
Sofia förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande för ett väl genomfört möte.
Vid protokollet

Justeras

Sofia Åhman

Anna Falk

mötessekreterare

Justerare
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Avaviken 6
933 99 ARVIDSJAUR

Vetenskaplig sekreterare:
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Heidi Lecoq
lecoq.heidi@gmail.com
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Adjungerade till styrelsen och kan gå in som suppleanter vid behov:
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930 10 LÖVÅNGER
Mari Huhtanen
mari.huhtanen@nll.se
Byvägen 7B
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catharina.ingvarsson@vll.se
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veronica-olmenius@hotmail.com
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Revisorsuppleant
Per Lundström
per_lundstrom@live.com
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m 073 – 057 09 35
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Valberedning
Catharina Ingvarsson (3 år kvar)
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