Styrelsemöte SFLPA

151221

Teleofonmöte
Deltagare:
Joacim Linde, Denise Bäckström, David Lacandler, Fredrik Helliksson, Mikael Gellerfors,
Pierre Sundin, Patrik Brandenstein
Joacim hälsar alla välkomna.
1. Föregående mötes protokoll
Disk runt protokollet, godkännes av dagens möte.
2. DL informerar om hemsidan nya flikar
.
Twitterkonto disk ånyo viktigt att deltaga i den aktuella debatten. Kapa ett konto, FH drar i
detta. Förslag på bra användarnamn. Twitterkonto på hemsidan DL tittar på detta. Mikael gör
en mall till hemsidan ang läkarbemannade prehospitala verksamheter i Sverige. JL text till
hemsidan stora SFAI ang info SOSrapport.
3. SFAI veckan
SFAI kan inte ekonomiskt finansiera tillträde till mötet. PS Ny fråga ska göras. 2016. Egna
förläsare finansieras av SFAI. FH Informera om arbetet med det vetenskapliga programmet.
JL lämnar Per Bredmosen som förslag på föreläsare. Utbildning och träning av prehospitala
läkare är också ett viktigt ämne. IVAtransporter är också ett viktigt ämne att diskutera. FH
Erfarenheter av uppstart av helikopter i Värmland. Som punkt 2.
1. 13:30
14:00. ”Prehospital intensivvård
en framtid som redan är här”.
Står kvar
2. 14:00
14:30. Landet runt: Ambulans
helikoptrar i Sverige/Norge.
●
●

“Intensivvårdstransporter?” Ingen föreläsare
Erfarenheter av uppstart av helikopter i Värmland (FH)

3. 14:30
15:00. Pro
Con debatt: Ska ambulans
helikoptern ersätta vissa akut
mottagningar?
Föreläsning: P Bredmose utbildningsämne, aktuellt kring utbildning.

4. Rapportering arbetsgrupper
Forskningsgruppen
, mål och planeringsdokument. MG informerar om gruppens plan.
Punkter och målsättning. Stimulera forskning med en fond.

Standardgruppen 
 Inget gjort
Verksamhetsregistrering  SLA ska testa ett nytt system. Återkommer.
IVAtransporter
SFAIstyrelse uppdrag ang riktlinjer. Diskussion om uppgiften och att förstärka upp denna
grupp. Vi vill ha uppdraget att löpa över hela 2016 och att vi gör ett rådgivande dokument i
första läget. Definiera en svensk standard för IVAtransporter. Fler deltagare måste tillföras
uppgiften. Vi tackar ja till uppdraget och JL meddelar SFAIstyrelse, deadline måste
förlängas till 2016 års utgång.
DL och PB funderar över en expertgrupp att engagera. Försöka engagera kollegor på
klinikerna att deltaga.
SFAItidningen.
MG och JL ser över om det finns material att publicera.

Mötet avslutas ,styrelsen enas om 21.00 är en bra mötestid.
Nästa möte: Måndarg 29/22016 2122

___________________________________
Mötes sekr David Lacandler

