Svensk förening för Glesbygdsmedicin
Verksamhetsberättelse 2007-2008

•

Styrelsen har under verksamhetsåret och sedan föregående årsmöte haft nio
protokollförda möten, där alla utom det första och sista varit telefonmöten. Protokollen
är publicerade på föreningens hemsida www.glesbygdsmedicin.info.

•

2007 års möte på Hornöberget är slutredovisat och gav ett positivt netto. Mötet
bevistades av ca 60 delegater och innehöll många uppskattade programpunkter.
Kortversioner av PowerPoint presentationer finns att ladda hem på hemsidan.

•

Föreningens ekonomi är solid. En god buffert finns.

•

Månatliga utskick av Rural Health från medline distribueras till medlemmarna av vår
kassör Lars Agreus. Anslås dessutom på vår hemsida.

•

Styrelsemötena har varit välbesökta. Tyvärr har vår sekreterare Michael Kampitsch av
arbetsbelastningsmässiga skäl ej kunnat fullfölja sin uppgift. Sekreterarfrågan har lösts
av styrelsemedlemmarna som har trätt in i hans ställe och axlat sekreterarmanteln.

•

Styrelsemötena har under året arbetat med programmet till årets möte i Järvsö. Lisa
Månsson-Ryden och vetenskaplige sekreteraren Christer Andersson har därvidlag
dragit ett tungt lass.

•

Hans Boberg , distriktsläkare i Hoting utsågs av föreningen att representera vid Rural
Wonca mötet i Nigeria i februari 2008. Trots idogt arbete av Hans och resebyrån
krånglade det hela till sig så till den milda grad att Hans inte fick något visum varför
resan ej blev av. Styrelsen förutsätter att Hans representerar föreningen 2009 när Rural
Wonca mötet sker i en mer lättillgänglig del av världen.

•

Lars Agreus har under året utsetts till professor i Allmänmedicin vid KI vilket
föranlett föreningens hjärtliga gratulationer.

•

I februari gavs i Storuman den ”Korta kursen” dvs ”Sviktande vitalfunktioner”
tillsammans med Factum Medica. 2x18 deltagare var alla mycket nöjda med kursen.
Stort tack till Peter Berggren som ordnat det praktiska. Ekonomiskt utfall av kursen
blev ett litet plus. Den goodwill föreningen erhöll torde vara värd ännu mer.

•

Föreningen har under året fått i uppdrag av VLL att utveckla glesbygdsmedicinen.
Förslag om Studierektorstjänst, ST utbildning, SK kurs och lektorat i
Glesbygdsmedicin har utarbetats och är föremål för beslut i landstinget Västerbotten
som förhoppningsvis tillskjuter resurser till denna utveckling. Föreningens
förhoppning är att övriga glesbygdslandsting skjuter till medel för denna utveckling de
år som kommer.

•

Styrelsen har under året vid återkommande tillfällen diskuterat hur vi ska föra ut
glesbygdsmedicinens särart och intressera fler medlemmar. Vi har annonserat i
medicinska facktidskrifter och skickat personlig inbjudan till tidigare medlemmar
inför årets möte. Inbjudan har också skickats i flera omgångar till samtliga
pressansvariga inom våra landsting. Återstår att se om detta burit frukt vid årets möte i
april.

•

Antalet betalande medlemmar är relativt stabilt. Föreningen har som ambition att
värva fler medlemmar ur i glesbygden verksam sjukvårdspersonal.

•

Styrelsen ser positivt på föreningens framtid. Den legitimitet som det innebär att vara
associerad medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet känns som en stabil grund att
bygga vidare på.
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