SFLPA
-Bringing problems to Your hospital since 2014Protokoll Styrelsemöte SFLPA 160229
Närvarande: Joacim Linde (JL), Christoffer Jernling (CJ), Dan Gryth (DG), Denise Bäckman (DB),
Patrik Brandenstein (PB), David Lacandler (DL), Thomas Sundberg (TS), Michael Gellerfors (MG).
§1 Mötets öppnades
§2 Godkännande av kallellseförfarandet- Godkändes. Paragraferna ”Övriga frågor”, ”Nästa Mötestillfälle” och
”Nyheter SAE” lades till dagens dagordning, fanns ej med i utskick.
§3 Till justerare utsågs TS och DL
§4 Föregående mötesprotokoll- Godkändes (diskussion om punkten ”twitter”)
§5 Uppföljning av förra mötet/Lägesrapporter:
5a)Hemsidan/Twitter/Samverkan: Twitterkonto ska initieras av Fredrik Helliksson (FH) (ej närvarande), JL diskuterar
denna punkt med honom. JL kommer att föreläsa på Akutläkarnas kurs v11 och kommer då att samverka med deras
företrädare, inkluderande Stockholms ambulansöverläkare Patrik Söderberg.
5b)SFAI veckan: Pierre Sundin (PS) och FH var ej närvarande, punkten bordläggs vad gäller djupare diskussion.
Föreläsare Per Bredmose bokad och ska få fullständig information om tider etc.
5c) Forskning: DS berättar om god tillgång till forskningsmedel och stöd från Katastrof Medicinskt Centrum
Östergötland, som svar på CJs beskrivning av svårigheter att hitta handledare i prehospitalforskning på Karolinska.
Ny professor i Katastrofmedicin Lisa Kurland i Östergötland. Luftvägsstudien FAST går framåt och inkluderar många
patienter. JL berättar om Svensk Luftambulans (SLA) projekt med övriga Norden gällande prehospitala
kvalitetsindikatorer. MG lägger ut text om SFLPAs forskning på hemsidan.
5d)Standardisering: Inga konkreta åtgärder ännu gjorda. CJ berättar om standardiseringsgruppens tankar hittillsförslagen gäller bla: certifiering av nya Prehospitalläkare, nationell standardisering av SOP för vissa procedurer samt
standard för kontinuerlig övnings- och recertifieringsverksamhet. Certifiering sannolikt kontroversiellt i Läkarskrået
generellt, vilket styrelsen diskuterade.
5e)IVA transporter: Verksamhetscheferna visade, på fråga från SFAI, sammanfattningsvis begränsat intresse. Således
oklarhet i uppdraget till oss från SFAI. TS har förslag på ST-projekt gällande IVA transp inom Stockholms läns
landsting, eventuellt kan detta utökas till förslag från oss till SFAI. TS bereder frågan vidare med PB och DL, förevisas
på nästa möte.
5f)Verksamhetsregistrering: SLA ingår i registreringsprojekt i Norden. JL undersöker om TS (som håller ifrån i vår
styrelse) kan delges utvecklingen i den gruppen.
§6 Nyheter och uppdateringar:
6a)SLA: JL berättar att SLAs verksamhet går framåt, den medicinska delen MedSLA likaså. JL kommer 1/3 att
intervjuas av Läkartidningen gällande detta, kommer också då att passa på att föra fram SFLPAs vision om
prehospital intensivvård enligt sjukhusstandard.
6b)Dalarna: JL berättar att de beräknas starta upp 1/4 i Mora. 7-8 läkare på veckovis dygnstjänstgöring. Förefaller
välorganiserat.
6c)Stockholm: DG berättar om Akutläkarbilens övergång från Falck till Samariten, samt diskussionerna kring
dygnsverksamhet och 2 bilar.

6d)Göteborg: Inget nytillkommet vad vi känner till.
6e)Uppsala: Inget nytillkommet vad vi känner till.
6f)Norrut: PB berättar om intresse från Lyckselehelikoptern att ingå i SLA, då nuvarande avtal löper ut. Diskussioner
och studiebesök pågår.
6g)SAE: Bordläggs till nästa möte.
§7 SSAI Köpenhamn: CJ har samtalat med representant Michael Bodelsson gällande vårt förslag om Lionel Lamhaut
från SAMU som föreläsare. Önskemålet från SSAI är kvinnlig föreläsare. SFLPA håller med om genusproblematiken i
Prehospitalskrået och bedömer att vi måste fortsätta att korrigera nuvarande obalans. Dock är styrelsen överrens
om att denna gång vidhålla vår kandidat till föreläsare, pga att ämnet är så intressant. CJ fortsätter kontakt med
Bodelsson, redovisar på nästa möte.
§8 SSAI Emergency Critical Care Post Graduateprogrammet: Propå har inkommit från SSAI att SFLPA ska
representeras i styrgruppen. Vi är spontant entusiastiska, men inser att det innebär stor arbetsbörda. PB som går
programmet just nu vittnar om varierande men sammanfattningsvis god kvalitet. Lite oklarhet finns i vad SSAI
förväntar sig av oss- PB och CJ följer upp detta, redovisar på nästa möte.
§9 Kursvecka V15 inklusive styrelsemiddag: Aktuellt förslag gäller middag måndagen 11/4. Styrelsemedlemmarna
meddelar JL intresse och möjlighet att delta.
§10 Ett Fyrfaldigt Leve för Göteborg genomfördes till stor glädje.
§11 Övriga frågor: CJ anmodar styrelsen att läsa det visionsdokument Akutläkarna lagt upp gällande sin specialitet
på SWESEMs hemsida, och att sen själva fundera över de visioner vi i SFLPA har för Prehospital Läkarbemannad
akutsjukvård i Sverige. Syftet är att kunna skapa ett visionsdokument enligt samma modell som SWESEM har, för att
ha en övergripande plan att navigera efter i styrelsens och undergruppernas arbete.
§12 Nästa möte: Måndag 4 april kl 2100 telefonmöte, preliminärt enligt samma rutin som detta möte.
§13 Mötet avslutades.
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