Svensk förening för Glesbygdsmedicin
Verksamhetsberättelse 2006-2007
•

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

•

2006 års möte i Strömsund är slutredovisat och gav ett positivt netto. Mötet bevistades
av 43 delegater och innehöll många uppskattade programpunkter. Kortversioner av
PowerPoint presentationer finns att ladda hem på hemsidan.

•

Föreningens ekonomi är solid. En god buffert finns.

•

Under sommaren och hösten 2006 har föreningen aktivt verkat som opinionsbildare
när det gäller den nya arbetstidslagens ,ATL, deletära konsekvenser för vården i
glesbygd. Vår artikel i Läkartidningen i september fick slutligen igång debatten i
media. Varianter av denna artikel har dessutom publicerats i glesbygdslänens
tidningar.

•

Under året har förhandlingar med kursgivare för PHTLS kursen hållits. Ansvarig för
detta har Anna Falk varit. Planerna på genomförandet har dock måst skjutas på
framtiden då PHTLS-konceptet är under omarbetning.

•

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 Kåre Persson av
personliga skäl bett om att bli entledigad från sin post vilket beviljats. Michael
Kampitsch har trätt in i hans ställe och axlat sekreterarmanteln.

•

Styrelsemötena har under året givetvis behandlat den förestående ATL reformen, med
kulmen under hösten. En annan given punkt har varit arbetet med utformningen av
programmet till årets möte vid Hornöberget. Anna Falk, Tomas Löfgren och
vetenskaplige sekreteraren Christer Andersson har därvidlag dragit ett tungt lass.

•

I november 2006 hade föreningen god representation vid SFAMs höstmöte i Umeå.
Christer Andersson, Curt Made , Michael Kampitch samt Marcus Beland hade en egen
uppskattad avdelning om glesbygdsmedicin sett ur den unga och den rutinerade
läkarens synpunkt. Forskning sett ur glesbygdsperspektiv redovisades också.

•

I början av februari 2007 hade föreningen programmet vid Svenska läkaresällskapets
tisdagssammankomst. En bred expose´över glesbygdsmedicin gavs åhörarna som
dessutom fick en utblick i hur övriga världen resonerar kring sin glesbygdsvård.
Föreläsare var undertecknad, Christer Andersson , Michael Kampitsch. Ett särskilt
tack till Peter Berggren, Storuman för hans insats. Mötet sändes direkt på Internet, sk
webcasting. Finns dessutom att ladda ned från www.sls.se.

•

Lars Agreus har föreläst på KI för medicinstudenter om Glesbygdsmedicin och
dessutom fått in en fot i styrgrupp för läkarutbildningen därstädes där det klart uttrycks
att eleverna ska förberedas även för att kunna arbeta i glesbygd

•

Christer Andersson, Peter Berggren och undertecknad har under vintern haft försiktiga
trevare med befattningshavare i norra regionen om hur glesbygdsmedicinen i
framtiden på ett bättre sätt tidigt kan förankras hos medicinstudenter i Umeå. Vidare
diskussioner kommer förhoppningsvis att ske omkring denna för rekryteringen till
glesbygdsmedicinen enormt viktiga fråga.

•

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.

•

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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