Styrelsemöte för svensk förening för Narrativ Medicin den 24 april 2017
Närvarande:
Valdemar Erling, Jon Krabbe. Lars Midböe, Marie Pervik, Alice Rosen, Maria Bolin

1. Ordförande hälsar alla välkomna.
2. Marie berättade kort om kursen i Narrativ Medicin på Colombia University i
USA som hon precis deltagit i och som hon var mer än nöjd med.
3. Fokus på mötets agenda var bidraget på 700000 kr från Socialstyrelsen och som
föreningen nu ska planera upp i olika former av aktiviteter. På mötet framkom
att en handelsplan ska sättas upp för detta bidrag och struktureras upp i olika
”projekt”. Valle ansvarig för denna plan.
Tre olika projekt kom upp som förslag och som kommer att struktureras upp
mer av föreslagna projektledare. Fler ”projekt” kommer efter hand att läggas
till för att använda bidraget på bästa sätt under året.
Projekt att starta med är:
A. Workshopar under året. Projektledare Marie och Jon. Start innan sommaren
med planering etc.
B. Ta fram en utbildningsdag i narrativ medicin: Projektledare Maria. Start i
maj och kursupplägg klar innan sommaren.
C. Göra en inventering och sammanställa vilka människor och aktiviteter som
görs och sker med fokus på Narrativ Medicin. Projektledare Valle. Start
innan sommaren.
D. Valle undersöker möjligheter med ansvarig chef att arbeta 75% med fokus
på Narrativ Medicin och föreningen med start efter sommaren.
4. Lars informerade om att allt är under kontroll med workshopen på Vitalis
konferensen i Göteborg 27 april. Ett stort tack framfördes till Lars för detta
mycket gedigna arbetsinsats.
5. Den 17 maj kommer Johannes Nordlund och Henrik Sjöwall att samtala med
Birgitta Ulfsson om Tove Jansson utställningen på Konstmuseet i Göteborg.
6. Den 1 juni Kommer Fredrik Bråthe tala om läkarrollen i förändring.
7. Under mötet framkom fördelen med att ha en permanent möteslokal för
föreningens externa aktiviteter. Valle och Jon undersöker vidare möjligheter att
ha en mer permanent möteslokal på Folkteatern i Göteborg.
8. Maria återkommer med förslag på handlingsplan för bidraget för vidare
revidering av Valle.

Övrigt. Nästa styrelsemöte är den 5 juni kl. 19.00 hos Valle.
Vid pennan
Maria

Bilaga till styrelseprotokoll

Förslag på Handlingsplan för Socialstyrelsebidraget
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endagarsutbildning i
Narrativ
Medicin

3. Inventering
av Narrativ
Medicin
aktiviteter och
eldsjälar
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