Protokoll Styrelsemöte Svensk förening för Glesbygdsmedicin
Datum: 2008-01-14

Protokoll nr 1/2008

Närvarande: Anders Ehnberg, Lars Agreus, Christer Andersson, Peter Berggren (§5), Thomas
Löfgren. Lisa Månsson Rydén , Adjungerad, Lars Carle § 1 o 5, Adjungerad
Frånvarande: Anders Lagerlöf, Michael Kampitsch, Anna Falk, Karin Bernhardsson
§ 1. Lars Carle idé ang ATLS/PTLS
Rapporterar kring styrgruppen för ATLS (en intresseförening för ATLS).
a/ Lars Carle kan, förutom att vara representant för SFAM, även vara representant för Svensk
Förening för Glesbygdsmedicin i ATLS föreningen.
b/ En diskussion kring ATLS för glesbygdsläkare.
Lars Carles föreslår att man gör en häradsbeskrivning över var de läkare som har gått
finns. Vi beslutade prel att göra detta.
Han föreslår att det kanske finns någon typ av Certifiering för Glesbygdsdoktorer där ALS,
ATLS och PTLS ingår. Vi beslutade att ta in i ST-programmet för blivande glesbygdsläkare.
§ 2. Kassarapport
Behållning 2007 210 262:71 + ränta.
§ 3. Järvsömötet.
Programmet gicks igenom o justerades – se nedan. Christer sammanställer ett nytt program
o skickar ut.
Christer Andersson sammanställer en inbjudan till dag 2 som sedan Anders E skriver under
och skickar ut. Samtliga skickar in förslag på vilka som ska bjudas in från deras
landsting.
Annonsering: Distriktsläkaren 8000: -, Allmänmedicin 8000: - . Dagens Medicin – en Banner
högst upp i hö spalten + ev. i tidningen – Lisa kontaktar. Läkartidningen – brukar vara gratis,
Lisa kontaktar.
E-postutsändning gör Anders E till samtliga pressansvariga, Lars A till samtliga medlemmar o
de som har varit medlemmar.
§ 4. ST utbildningsprogram.
Diskuterades och diskussionen kommer att fortsätta under nästa möte.
§ 5. Korta kursen i Storuman 12/2.
Kursen omfattar 2 dagar. Till den första dagen som är för södra Lappland är 16 anmälda och
några ST-läkare på kö. Till den andra dagen är det fem tomma platser, även här står STläkare på kö.
Anmälningsavgiften sätts in på Föreningens Nordea konto och fakturorna skickas till
föreningen efter. Boendet fakturerar Hotellet direkt till deltagarna.
Lars Agreus föreslår att vi tillfrågar Läkarsällskapet om de kan stå som medarrangörer.
§ 6. Sekreterarfrågan.
Lisa Månsson Rydén utses att skriva dagens protokoll då Michael Kampitsch inte är
närvarande. Vid följande möten, om Michael Kampitsch inte är närvarande, kommer Lisa
Månsson Rydén skriva dessa.
§ 7. Övriga frågor
a/ Styrelsen beslutade föra över pengar från bankkonto till räntebärande konto utan
bindningstid.
b/ Presentation av utvärderingssystem kring smärta – hennes namn skickas till Lisa M-R.
§ 8 Nästa möte bestämdes vara tisdagen den 5 februari kl. 16.00
Vid protokollet
Lisa Månsson Rydén

