Verksamhetsberättelse för styrelsen för ”Svensk Förening för
Glesbygdsmedicin” för verksamhetsåret 2004-2005
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden som alla utom det första varit
telefonmöten. Alla är publicerade på vår hemsida.
Vid första mötet bildades ett utbildningsutskott, vars verksamhet har varit blygsam och
avvaktande.
Initiativ har tagits för undersökning av arrangerande av SK-kurs. Detta har hittills resulterat i
samarbete med Utbildningsverksamheten vid Uppsala Universitet. Föreningen stödjer en kurs
i ”Primärt omhändertagande vid olycksfall och akuta sjukdomstillstånd” riktat mot AT, ST
läkare och DL läkare som önskar fortbilda sig i ämnet. Engagemanget har i praktiken handlat
om erbjudande av föreläsare och officiellt stöd med föreningens namn i programmet.
Hemsida har omarbetats och ny ansvarig utgivare har utsetts, Anders Ehnberg. Hemsidan har
efter omarbetning fått positiva omnämnande och har på 1,5 månader fått nära 900 träffar.
Webben är ett ovärderligt verktyg i föreningens arbete och i sina kontakter med omvärlden.
Lars Agreus har initierat föreningens deltagande i Nordisk kongress för allmän medicin i juni
2005. Såväl L. Agreus som C. Made kommer att ha aktiva funktioner och representera
föreningen på kongressen. Föreningen kommer att stå för ett av flera symposier, vårt handlar
om glesbygdsanknutet, ”Island –medicine”.
Tällbergs mötet har slutredovisats. Det gav ett ekonomiskt överskott på 15000kr.
Arrangörerna har officiellt avtackats för ett bra arrangemang, intressant program och för ett
kulturellt berikande möte. Insatsen har betecknats om hedervärd.
Föreberedelserna för föreningens ”5:te Nationella glesbygdskonferens i Arvidsjaur 2005”, har
avhandlats vid varje styrelsemöte och resultatet kommer att visas på konferensen.
Förberedelserna har varit tämligen omfattande och som det bedöms framgångsrika.
Föreningen status är på väg att etableras officiellt. Föreningen har fått sin första
remissförfrågan, som besvarats, gällande diagnosregister i öppen vård. Styrelsen ser det som
en framgång och har skrivit svar.
Från lekmannahåll i Västerbotten har föreslagits en professur i glesbygdsmedicin med
placering i Umeå. Kontakt med initiativtagaren (entreprenör Sandberg, Lycksele) har tagits.
Styrelsen stöder idén och på förslag från initiativtagaren avvaktar vi utvecklingen. Starka
privata krafter i Västerbotten verkar för förstärkning av företagandet i inlandet och en
professur ligger väl i linje för deras handlingsplan.
Inbjudan till läkarstämman för AT i Örebro har inkommit och Anders Ehnberg har
representerat föreningen med ett föredrag.
Ansökan om medlemskap till Svenska Läkarsällskapet har under året inskickats. Vi har fått
besked ett första beslut kommer att tas på SLS fullmäktige i oktober 2005..

Styrelsen har beslutat att föreslå årsmötet att anta ett föreningsnamn på engelska. Behov av att
på hemsidan publicera en engelsk version har framkommit och det föreslås årsmötet att
tillstyrka namnet ”Swedish Society for Rural Medicine”.
Föreningens ekonomi är god, utgifterna är låga och intäkterna överstiger hittills dem.
Medlemsvärvning har diskuterats och vissa e-mailutskick har gjorts.
Styrelsen finner att det var olyckligt att höja medlemsavgiften till 150kr och föreslår årsmötet
att åter sänka till humanare och jämnare 100kr.
Styrelsemötena har varit välbesökta, och samarbetet mycket gott. Styrelsen ser optimistiskt på
framtiden, föreningen behövs och de gångna åren får ses som lärotid. Nu väntar ett mer aktivt
deltagande i den allmänna debatten. Förening behöver synas, höras för att kunna fullfölja sin
ambitiösa målsättning, att utveckla glesbygdsmedicinen i Sverige. Årsmötet uppmanas att
lägga fast en vision och handlingsplan för framtiden för föreningen.
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