Datum: 2015-01-12 1800-1930
Plats Telefonmöte

Styrelsemöte SFLPA

Deltagare:
Joacim Linde JL
Dan Gryth DG
Thomas Sundström TS
Sune Handell SH
David Lacandler DL
Karl-Åke Sjöborg KÅS
Förhindrade Pierre Sundin, Christiffer Jernling
Sekreterare: Joacim Linde
Agenda/Frågor:
1. JL hälsade välkomna med ett speciellt välkomnande till nya styrelsemedlemmar
SH och DL och beskrev arbetet som skett efter årsmötet. Huvudsakligen har man
ägnat sig åt arbete inom ramen för Socialstyrelsens traumautredning där JL och
PS sitter med i den prehospitala expertgruppen, Styrelsen har fått ta del av den
preliminära rapporten och idkade bifall i utformning och målsättning, detta
kommer även fortsättngsvis att vara en prioriterad uppgift. Därtill har JL och CJ i
samarbete med Margareta Palmgren utformat reviderta delmål 10.
2. TS beskrev hur han lyckats få översikt över nuvarande medlemmar som löper till
42 stycken. Arbetet med att få kontroll över föreningen ekonomi och vilka
förutsättningar som råder för extern finansiering återstår.
3. Man diskuterade vilka övriga frågor som skulle prioriteras under året. TS
framhöll det önskvärda i att starta arbetet med ett
verksamhetsregistreringssystem som tillåter kvalitetsuppföljning av LPA inom
landet. SH beskrev ett sådant system han tagit fram för LPA/SLL under 90 talet.
JL påpekade inför alla sådana utvecklingsprojekt betydelsen av att knyta
verksamhetscheferna närmare SFLPA genom att starta den referensgrupp man
diskuterade på årsmötet. Vidare enades man om betydelsen av att komplettera
medlemslistan med bla specialitet och etablera en maillista för medlemmar och
därefter starta upp en aktiv medlemsinformation. Det beslöts också att man
skulle undersöka vilka möjligheter föreningen har att arrangera ett liknande
prehospitalt symposium under årets SFAI vecka
4. Mötet avslutades
Beslut:
1. TS och CJ skall komplettera medlemsregsitret och skapa en maillista.
2. TS fortsätter efterfråga regelerna för vår ekonomi
3. En arbetsgrupp bestående av SH, DG, TS och DL bildades som inledningsvis skall
undersöka hur ett verksamhetsregistreringssystem bör utformas och
implementeras i landet och hur det kan knytas emot exvis Swetrau (och SIR?)
4. JL fortsätter offensiven emot vshc/MLA för att bilda en referensgrupp
5. PS, DG med stöd av SH undersöker möjligheterna att arrangera ett prehospitalt
symposium på årets SFAI vecka
Nästa möte: Sker som telmöte 2015-02-17 1800-1930

