Styrelsemöte SFLPA

150821

Telefonmöte med deltagare enligt nedan:

Dan Gryth, Christoffer Jernling, Thomas Sundberg, Joacim Linde, David Lacandler

Ordförande Joacim Linde hälsar välkomna och dagordningen fastställs:

1.
2.
3.
4.
5.

Aktivering av medlemmar, Arbetsgrupper
Traumautredningen
Beskrivning av SLA
Nya styrelsemedlemmar
Information om potentiellt nya läkarbemannade enheter
-Nytt från Göteborg
-Nytt från Stockholm
6. Akutläkare / Bemanning av prehospital enhet
7. SSAI/CEM programmet
8. Medlemslista 2015
9. Projekt "verksamshetsregistrering"
10. Nästa möte och årsmöte

1. Aktivering medlemmar, Arbetsgrupper
Christoffer förmedlar sitt förslag till aktivering av medlemmar i arbetsgrupper:
Fördela arbete på medlemsnivå, fler nya yngre förmågor. Använda medlemmars kompetens.
Styrelsen kan fungera som mellanskikt och fördela “fokusområde”. Förslag till
fokusområden:
Vetenskapssektion, Utbildning/kompetens, Nationella riktlinjer, Utrustning,
Verksamhetsregistrering.
Christoffer skickar ut listan igen för komplettering och diskussion.
Joacim:
Svårt för styrelsen att orka med att driva arbetet, behov att nya krafter.Information till
medlemmar samt potentiellet intresserade: Joachim skickar ut information via
Prehospitalkursens maillista.

2. Traumautredning
Joacim:

Förslaget är ute på remiss, Joacim hade önskatt mer konkreta åtgärder. Önskemål om
bla.nationell. registrering i SWETRAU och att kvalitetskraven i den prehospitatala
verksamheten måste vara likvärdiga och samstämmiga med den intrahospitala.
3. SLA
Information från Joacim:
Svensk Luftambulans nystartad verksamhet som driver flygoperativ och medicinsk
verksamhet i VGR, Dalarna och Värmland. Mycket aktivitet, mer aktiva inom
träning/utbildning. SLA erbjuder flygoperativa samt medicinsk verksamhet i landstingen som
är med i förbundet. Verksamheten drivs som ett kommunförbund och ägs av medlemmarna.
Mer information finns på SLA:s hemsida:
http://www.prehospitalakutsjukvard.se/svensk-luftambulans-23648148
4. Nya styrelsemedlemmar
Vi behöver ny kraft och entusiasm i styrelsen. Behovet av både långvarig erfarenhet samt
nya hungriga förmågor. Viktigt att man tänker över sin situation om man hinner bedriva
styrelsearbetet. Finns det möjlighet att tillföra suppleanter till styrelsen? Adjungerade
medlemmar är också ett alternativ. Thomas kontrollerar i stadgarna och återkommer.
Christoffer: Fördela arbetet och avlasta de ledande posterna i styrelsen. Christoffer har
skickat in ett antal namn som ska skickas till valberedningen. Fler namn kan skickas in till
Joacim som vidarbefodrar till valberedningen.
5. Nya Bilar/Helikoper
Stockholm: Möte med landstingledning med önskemål om läkarbemannad helikopter samt
ytterligare en akutläkarbil har genomförts. Ny upphandling av akutläkarbil är på gång.
Samariten tar över medicinska delen under scandinavian air ambulans som driver
helikoptern.
Göteborg: Ny organisation och nytändning. Svensk luftambulans mer info se punkt 3.

6. Akutläkare / Bemanning av prehospitala enheter
Kompetens ska styra vem som ska bedriva det prehospitala arbetet. Samma kvalitet
prehospitalt som intrahospitalt. Akutläkare tar allt större del i traumaomhändertagande och
luftvägshantering. Viktigt att vara delaktiga och följa utvecklingen för att kunna påverka.
Mycket aktivitet och diskussioner föregår på nätet (Twitter mm.). Förslag på att vi måste
deltaga i denna debatt. Joacim ordna ett twitterkonto för föreningen där vi alla kan vara
aktiva.
Hemsidan måste också uppdateras och en formell “SFA-mail” ordnas. David ser över detta
tillsammans med Pierre. Förslag om att få med adressen till twitter-kontot i SFAI-tidningen
för att fler intresserade ska kunna följa debatten. Joacim tar tag i detta.

7. SSAI / CEM-programmet
Christoffer: Knyta kontakt med övriga Nordisk länder med avseende på utbildning och
kvalitetesmått. CEM kontakt och insyn i utformning utbildning. Dan tar kontakt med Ralf…….
,. Systerförning till SFAI med motvarande underförening finns i Danmark Christoffer söker
kontakt.

8. 9. Punkterna bordläggs pga tidsbrist.
10. Ny mötestid och årsmöte
Nytt styrelsemöte före SFAI-vecka per telefon, tid och datum i nästa kallelse.. Årsmöte på
SFAI-veckan, måndag är föreslaget. Separat kallelse till årsmötet kommer.

_______________________
David Lacandler sekr.

_______________________
Christoffer Jernling just.

_______________________
Dan Gryth just.

