Styrelsemöte SFLPA

Telefonmöte 20151119

Deltagare:
PS, JL, DL , DB, PB, MG , FH
Joacim öppnar och hälsar välkomna, mötestiden begränsas till en timma och nedanstående
punkter blir primärt föremål för diskussion.
1. Arbetsgrupper
2. SFAIMötet och upplägg/föreläsningar
3. Nästa möte
1. Arbetsgupper
Öppen diskussion om arbetsgrupper och deras uppdrag:
IVAtransporter.
Uppdrag från föregående SFAIstyrelse att göra en verksamhetsinventering av hur
IVAtransporter genomförs och med vilken kompetensnivå över landet. Har vi mandat att
utforma riktlinjer och publicera riktlinjer eller rekomendationer? .
JL tar upp frågan ang riktlinjer med SFAIstyrelse.
PB, DL påbörjar arbetet med att ta fram ett frågeformulär för berörda verksamheter.
Verksamhetsregistrering
Verksamhetsregistrering inom SLA, där pågår ett arbete med att införa ett system som
används i Finland. Där finns en färdig plattform som är hyllvara. Förhoppningsvis får denna
spridning nationellt, bra för forskning och statistik . Lågt prioriterad arbetsgrupp i nuläget då
vi inväntar implementering i SLAs verksamhet och ev. utvärdering.
JL, MG bevakar och arbetar vidare med denna arbetsgrupp
Nationell standard för prehospital sjukvård/intensivvård
FH : Tar upp behovet av en nationell standard, viktig punkt disk runt Akutläkare vs
Anestesiologer och deras utbildningsplan.Fokus på reell kompetens i stället för
specialitetstillhörighet. Detta ligger i linje med vad vi tidigare diskuterat. Övriga frågor som
gruppen bör beröra i sitt arbete:
PS: Nivåer i den framtida prehospitala vården? Prehospital akutsjukvård / Prehospital
Intensivvård differentiering?
FH, CJ driver arbetet i denna grupp
Forskningsgrupp
MG ,DB ansvarar för denna grupp.

Informationsgrupp
DL + PB arbetar med hemsidan och information.
JL + DL Skickar ut mail till medlemmarna ang arbetsgrupper och intresse för att deltaga.
SFAIMötet 2016
För mer information se punkt 2.
PS leder denna arbetsgrupp, samt FH deltar, DG anmäls av PS som frivillig.

Övrigt under punkten arbetsgrupper
Mötet uttrycker sin saknad över CJ i denna diskussion då han har varit drivande i frågan. Det
finns också ett tidigare förslag på arbetsgrupper som får beaktas efter hand.

2. SFAIveckan 2016
Ett föslag på Prehospital förelesäsningsejour har inkommit från SFAIstyrelse och lyder som
följer:
1. 13:3014:00.
”Prehospital intensivvård en framtid som redan är här”.
2. 14:0014:30.
Landet runt
: Ambulanshelikoptrar i Sverige/Norge.

3. 14:3015:00.
ProCon debatt:
Ska ambulanshelikoptern ersätta vissa akut mottagningar?
Moderator: J. Lindhe,
Öppen diskussion på mötet enligt nedan:
Sista punkten diskuteras och verka inte ligga i linje med vad vill arbeta för utan annan
ProCon debatt bör föreslås.
DB : IVAtransporter, område som kan väcka debatt och frågan intresserar många.
Presentera hur det ser ut i Sverige.
JL: Gästföreläsare? Bjuda in utländsk föreläsare? PS: Företrädesvis en från Norden.
Workshopp: Utbildning?

Andra ämnen för procon, diskuteras utan konktret resultat. Frågan bordläggs och vi
funderar enskilt på lämpligt ämne tills nästa styrelsemöte.
PS: Viktigt att få åka på SFAIveckan, fråga styrelsen ang finansiering för
styrelsemedlemmar i delföreningarna.
3. Nästa möte.
Mötets mening är att vi ska hålla ett styrelsemöte per månad. Nästa möte 21/12 , 21.00.
Joacim återkommer som tidigare med telefonnummer.

___________________________
Mötessekr. David Lacandler

