Protokoll Styrelsemöte Svensk förening för Glesbygdsmedicin
071217
Närvarande: Anders Ehnberg, Christer Andersson, Peter Berggren, Anna Falk, Thomas
Löfgren. Lisa Månsson , Adjungerad.
Frånvarande: Lars Agreus, Anders Lagerlöf, Michael Kampitsch
1. Punkten angående ATLS diskussion utgick då Lars Carle ej hörsammat kallelsen till
mötet till vilket han adjungerats. Ny diskussion vid januarimötet.
2. Järvsömötet. Lägesrapport. Anders Wimo har ännu ej bekräftat sin medverkan, väntas
dock göra det inom närmaste tiden. Tid skall ges för redovisning av Woncamötet i
Nigeria i februari, 20min. Däremot väntar vi med att tillfråga den nyblivna professorn
i Akutmedicin vid KI, som får stå på tillväxt till nästa möte. Lisa eller någon annan
från Ljusdal skriver en kort glesbygdsbetraktelse för införande i tidningen
Allmänmedicin. Pressläggning 8/1 för publicering 22/2. Om villkor är införande
annons så är det OK enligt styrelsen. Ordf skickar Lisa sponsorinformation.
I övrigt vad gäller programmet återkommer Christer A med nytt programförslag till
ordf. för vidarebefordran till styrelsen.
Programmet dag 2 skall innefatta Ljusdalsmodellen- presentation. Dessutom en
diskussion med ansvariga för allmänmedicin i glesbygdslandstingen. Mats Hoppe från
Jönköping som Peter B. hört i Stockholm och där framfört fräscha idéer om
rekrytering av allmänläkare och dessutom tänkt igenom hur man behåller de
verksamma läkarna i området skall kontaktas av Peter.
3. Hans Boberg tilldelas föreningens resestipendium för att kunna närvara vid Rural
Wonca konferensen i Nigeria i slutet av februari. Hans var ende sökande men med sin
glesbygdsbakgrund sällsynt väl lämpad. Ordf. meddelar honom det glada beskedet.
4. Korta kursen i Storuman 11+12/2. Lägesrapport av Peter B. Första kursdagen fylld av
läkare från SLS, i nuläget 7/18 platser prelbokade för dag 2. Styrelsen ombeds utnyttja
sina kontakter för att fylla även kursdag 2. Ordf. skickar ut påminnelse.
5. Övrig fråga: Peter B. berättar att VLL avsatt 500.000kr för att utveckla
glesbygdsvården. Förslag från Peter är att utbildningssektionen inom föreningen
träffas och omsätter våra förslag till ST utbildning och postgraduate utbildning
tillglesbygdsmedicinare i praktiken. Ordf. är vecka 6 i Storuman och vidare
diskussioner sker då. Förhoppning är att Christer A och Anders L kan närvara per
telefon för diskussion.
6. Nästa telmöte måndag 14/1. Tillönskan om en god jul och ett gott nytt år fram till
dess.
7.
Återigen, med viss motvilja, vid tangentbordet:
Anders Ehnberg Ordf.

