Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 5/2008
2008-11-17

Tid:

Måndagen den 17 november 2008 kl. 16.00 – 17.30

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Christer Andersson
Peter Berggren
Anders Ehnberg
Anna Falk
Thomas Löfgren adj
Lisa Månsson Rydén

Anmält förhinder:

Karin Bernhardsson
Michael Kampitsch
Anders Lagerlöf

§1

Öppnande
Anders Ehnberg förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.

§3

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Föregående protokoll och åtgärdslistan gicks igenom och justerades.

§4

Kassörens rapport
Tomas L lämnar rapport att det kassörsövertagandet har fungerat.
100 000 kr finns nu på ett Ränteförande konto. Det finns för närvarande drygt
200 000 kr.
Det beslutades
Att godkänna kassörens rapport.

§5

ST Utbildning
ST utbildningsgruppen ska försöka sammanfatta de åsikter som har kommit
in från medlemmarna under de närmaste dagarna. Därefter ska de titta
igenom och göra förändringar i förslaget.
Det beslutades
Att detta förslag ska vara klart till mötet i Stockholm den 2 december.
Slutförslaget mailas ut till samtliga i styrelsen.

1 (5)

§6

SK Kurs
Peter har skickat ut ett förslag till upplägg av SK-kurs. Se bilaga 1. Ska det
vara en SK kurs, godkänd av IPULS, så ska ansökan vara inne i januari.
Godkänns den så kan den köras första gången 2010.
Det beslutades
Att programförslaget skickas till Västerbottens Läns Landsting och ser om de
kan ta huvudansvaret för kursen.
Att godkänna upplägget av kursen.

§7

Årsmöte 2009
Christer Andersson har ett flertal förslag till programpunkter på den
Vetenskapliga delen som presenterades på dagens möte.
Peter har varit i kontakt med personer från Nord Norge som har tackat ja och
kommer att deltaga på konferensen med programpunkter. Han har även varit i
kontakt med Sven Steinert, Tromsö, för att se om vårens konferens kan
räknas in i norska doktorers fortbildning.
Peter har även varit i kontakt med Skottland och har fått kontakt med en
person där som kan tänka sig att komma och berätta om Community
Hospitals.
Förslag att det även kommer med ngt kring ortopedi – t.ex. akuta knäskador.
Förslag till Allmänpolitiskt program: ”Vårdval – Hot eller Möjlighet för
glesbygden?”
Det beslutades
Att Peter och Christer till nästa möte presenteras ett första förslag till
program.

§8

Hemsidan
Det beslutades
Att bordlägga frågan till nästa möte.

§9

Resestipendium Kreta
Det beslutades
Att utlysa ett resestipendium till WONCA kongressen på Kreta.
Att Hans Boberg reser på förra årets stipendium ifall han så önskar.

§ 10

Övriga frågor
Symposium WONCA Kreta
Vi har erbjudits att delta med ett symposium om t ex arbetet med
STutbildning och glesbygdsmedicin
Det beslutades
Att Anna Falk kommer att kontakta arrangörerna och erbjuda presentation av
arbetet med glesbygds ST och om intresse finns, hålla i detta
symposium/presentation.
Studie från Australien
Christer Andersson har tittat igenom denna studie och anser att det inte är
något för Sverige.
Det beslutades
Att ej deltaga i denna studie.
Bok i Glesbygdsmedicin
Anna har fått erbjudande från Barbro Strömberg Sonesson på
Studentlitteratur om att hon kan hjälpa till att skriva en bok kring
Glesbygdsmedicin.
Det beslutades
Att bordlägga denna fråga till nästa möte.
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§ 12

Nästa möte
Det beslutades
Att nästa möte blir ett telefonmöte den 15 december kl. 16.00. Ordförande
kallar.

§ 13

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén
Sekreterare

Anders Ehnberg
Mötesordförande
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Åtgärdslista
Förbundsstyrelsen protokoll nr 4/2008 2008-10-13
Protokoll

§ nr

Ärende

Ansv

Klardatum

Status

1/2008
1/2008

7a
7a

AE
KB

26/8 2008
26/8 2008

klart

1/2008

7a

CA, LA

26/8 2008

1/2008
2/2008
3/2008
1/2008
1/2008
1/2008
5/2008
2/2008

7a
7a
7c
7b
8
10
9
6

Flyer upplägg
Flyer Nordiska
tidsskrifter grundstomme
Flyer övriga tidsskrifter
och forskning
grundstomme
Utse Editor
Första numret klart

AE
Alla ansv
ovan
LMR
AE
AE

16/5 2008
31/8 2008

klart

26/8 2008
26/8 2008
26/8 2008

klart
klart

AE

10 juni 2008

klart

2/2008
3/2008
2/2008
2/2008
2/2008
2/2008
2/2008
3/2008
3/2008
3/2008
5/2008
3/2008
4/2008

6
7a
6
7b
7b
7b
7b
4
5
6
5
7c
4

AE PB

26/8 2008

klart

CA LA
LMR
LMR
ST grupp
CA
Kassören
Lars A
Anna mfl

hösten
snarast
26/8 2008
26/8 2008
Aug 2008
13/10 2008
snarast
2/12 2008

klart
klart
klart
klart
klart
klart

Lars
TL

13/10 2008
November 08

klart
klart

4/2008

9

CA

November 08

klart

5/2008

6

PB

Januari 09

5/2008

7

PB CA
AE

15/12 2008

PR Folder förslag
Euripa
WONCA utlysa
resestipendium
Förslag ST utbildning
på hemsidan
SK kurs
Studierektor/lektor
Kontakt progrkommittén
Ta fram förslag t poster
Ta fram förslag t poster
Kontroll tryckning poster
Plac räntefond
Bet boende Järvsö
Redigering STutbförslag
Färdigt nytt förslag
Akutkurs, kont Aggeborn
Köpa affärspaket samt
placera pengar i
räntefond
Studie Australien tittas
igenom
SK kurs, kont
Västerbotten alt ansökan
IPULSE
Program Årsmötet första
förslag

Nytt
Klardatum
30/9 2008
30/9 2008
30/9 2008

30/9 2008
13/10 2008

13/10 2008

13/10 2008
13/10 2008
13/10 2008
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Bilaga 1

Förslag till program för SK-kurs Glesbygdsmedicin.

När man arbetar i glesbygd, med lång väg till närmsta sjukhus, är patientinflödet helt
oselekterat. Vanliga allmänläkarpatienter med diabetes och hypertoni, blandas med
akuta hjärtinfarkter och patienter med brutna armar och ben.
Kursen fokuserar på den akuta handläggningen av dels potentiellt livshotande tillstånd
men även på hantering av frakturer och andra skador som i många fall kan behandlas
färdigt av oss allmänläkare, om vi har rätt utrustning och kompetens.
Kursen förväntas ge ökad trygghet i omhändertagandet av skadefall samt akut svårt
sjuka patienter och passar därigenom alla läkare som vill bli ”riktiga doktorer”.
Föreläsningarna genomförs med hjälp av autentiska patientfall, föreläsningar samt
praktiska övningar på simulatordockor.
Kursledare: Peter Berggren, Norbeth Hansson, Anders Ehnberg, samtliga
allmänläkare.
Vid varje föreläsningspass medverkar förutom någon eller några av kursledarna en
organspecialist.

Måndag (Kursledare samt anestesiolog)
10-11
11-12
12-13
13-14

14-17

Samling, registrering, fika
Presentation av kursen, kursupplägg, föreläsare och deltagare
Lunch
Glesbygd? Glesbygdsmedicin?? Betraktelse över livet som
glesbygdsdoktor. Internationell utblick.
Andningsbesvär. Handläggning av akut andningspåverkan. ABCDE
principen.

Tisdag ( Kursledare samt kardiolog Anette Sandström samt AHL-R instruktör)

Hjärtbesvär. Akut omhändertagande vid bröstsmärta, hjärtarytmier och
hjärtstopp.
11-14 Lunch, fri aktivitet
14-19 Fortsättning hjärtat inkl praktiska övningar hjärta samt
andningspåverkan.
8-11

Onsdag ( Kursledare samt kirurg Maria Örnberg)

Skadefall, akut handläggning och behandling frakturer, luxationer,
distorsioner samt sårskador. Akut handläggande vid handskador.
11-14 Lunch, fri aktivitet
14-19 fortsättning skadefall samt praktiska övningar gipsteknik, utprovning
ortoser mm
8-11

Torsdag (Kursledare samt professor Kurt Boman)

Distansöverbryggande teknik. Patientnära lab, telemedicin, röntgen i
primärvård.
11-14 Lunch, fri aktivitet.
14-19 Studiebesök sjukstuga, praktisk övning konsultation med patient via
telemedicinsk teknik.
8-11

Fredag

8 -11 Fjällräddning, köldskador
11-12 Sammanfattning och utvärdering.
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