Svensk förening för Glesbygdsmedicin

Verksamhetsberättelse 2008-2009
•

Styrelsen har under verksamhetsåret och sedan föregående årsmöte haft tio
protokollförda möten. Alla förutom det första och det sista har varit telefonmöten.
Protokollen finns publierade på föreningens hemsida www.glesbygdsmedicin.info.

•

Styrelsemötena har generellt sett varit välbesökta. Anders Lagerlöf har av familjeskäl
inte kunnat deltaga. Michael Kampitsch har heller ej, trots kallelser deltagit. Thomas
Löfgren har varit adjungerad till styrelsen under hela året och tog över kassörskapet
den 1 september 2008.

•

Styrelsemötena under året har till stor del handlat om ST utbildningsplan för
Glesbygdsmedicin, anordnande av kurs i Glesbygdsmedicin med hopp om framtida
SK- kurs status, och under senare delen av verksamhetsåret mer koncentrerat på
föreberedelser inför 2009 års möte i Hemavan.

•

Antalet medlemmar i föreningen har utvecklats positivt under 2008. Föreningen har
ambitionen att locka fler medlemmar ur i glesbygden verksam personal samt andra
med intresse av glesbygdsmedicin.

•

2008 års möte i Järvsö är slutredovisat och gav en god ekonomisk vinst. 65 nöjda
deltagare bevistade mötet som höll god medicinsk bredd både gällande föreläsningar
och diskussion om framtidsfrågor, som rekrytering av läkare till glesbygden.
Landstingsrepresentanter från Gävleborg och norrut fanns med på mötet för att ge sin
bild av framtida glesbygdsvård och bemanning.

•

Föreningens ekonomi är god. En del av tillgångarna har under året överförts till
räntebärande konto.

•

Månatliga utskick av Rural Healt från medline distribueras av Lars Agreus.

•

Under året har arbetat med att ta fram en ”flyer” där intressanta glesbygdsmedicinska
artiklar saxas ur internationella tidskrifter och det första exemplaret har skickas ut till
medlemmarna i PDF format. Vi siktar på att framöver utkomma 4gånger/år.

•

Under verksamhetsåret har stipendium för deltagande vid 2009 års Rural Wonca på
Kreta utdelats. Antalet sökande ökade i år med 100 % då två sökte stipendiet.
Stipendiet på 15 000 kr tilldelades genom lottdragning Eva Hjertzen, distriktsläkare i
Ånge. Hans Boberg, distriktsläkare i Gäddede/Hoting, som ej kunde närvara vid 2008
års Rural Wonca i Nigeria p.g.a. bekymmer med visum, kommer även han att deltaga
på Kreta, på sitt stipendium från förra året.

•

Under hösten 2008 har ett stort arbete nedlagts i förlaget till komplettering av ST
utbildningen i Allmänmedicin i Glesbygdsmedicin, för läkare som planerar att vara
verksamma i glesbygdsmiljö. Utgångspunkten har varit SFAMs nya utbildningsgång i
Allmänmedicin. Förslaget finns på vår hemsida och är kommunicerat till föreningens

samtliga medlemmar. Stor tack till Anna Falk, Norbeth Hansson och Christer
Andersson.
•

Under hösten 2008 har också ett förlag till kurs i Glesbygdsmedicin arbetats fram av
Peter Berggren med bistånd av Anders Ehnberg. Tanken är att kursen arrangeras första
gången våren 2010. IPULS godkännande kommer att sökas och på sikt också status
som SK-kurs inom allmänmedicin. Västerbottens läns landsting har välvilligt ställt
ekonomiska medel till förfogande för utarbetande av kursplanen samt inköp av
träningsdocka av avancerad modell.

•

Under hösten tog vi fram två Roll Ups, affischer inför mötet i Hemavan samt en
broschyr som presenterar föreningen.

•

På SFAMs höstmöte i oktober 2008 presenterades föreningen i en monter, Lisa
Månsson Rydén fanns på plats och svarade på frågor.

•

På Läkarstämman i Göteborg i november 2008 fanns vår Roll Ups liksom affischer
och broschyrer på plats. Lars Agréus såg till att de kom ner till Göteborg.

•

Föreningen har representerats av dr Annika Ljungh, distriktsläkare i Färila – Ljusdals
kommun, vid årets AT stämma där hon beskrev glesbygdsmedicinens särart och
tjusning.

•

I december 2008 deltog Peter Berggren och Anna Falk i ett möte i Stockholm där
primärvårdsledare från de 4 norra landstingen sammanträdde. Man berättade om
planerna för ST utbildning och den planerade kursen i Glesbygdsmedicin, vilket rönte
stort intresse.

•

Till årets möte i Hemavan är i skrivande stund ett 70 tal delegater anmälda. Det
vetenskapliga programmet håller en stor bredd, i år med internationell prägel med
deltagande föreläsare både från Skottland och Norge. Det vårdpolitiska programmet
behandlar i år frågan om hur det kommande fria vårdvalet kommer att påverka
möjligheterna till en fortsatt högkvalitativ vård i vår glesbygd. Hot eller möjlighet?

•

Styrelsen ser positivt på föreningens framtid. Svensk förening för Glesbygdsmedicin
fyller en stor funktion som opinionsbildare inom vårdpolitiska frågor och har även en
viktig funktion att fylla för vidareutbildning av personal verksamma i glesbygdsmiljö.
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