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Närvarande: Joacim Linde (JL), Dan Gryth (DG), Christoffer Jernling
-Try (CJ),Pierre Sundin (PS), Fredrik
Helliksson (FH), Michael Gellerfors (MG), Thomas Sundberg (TS).
§1 Mötet öppnas
§2 Kallelseförfarandet godkänns.
§3 Justerare: Till justerare utses DG och PS.
§4 Övriga frågor: Inga till dagens möte (dock tilläggs ”nästa mötestillfälle” nedan)
§5 Uppföljningar/subsektioner:
5a) Twitter/samverkan: Twitterkonto etablerat nu. Diskussion om attityden i våra tweets (konservativ
eller mer ”spontan”? ) samt vem som ansvarar för vårt twitterflöde. Inget beslut, styrelsen funderar
till nästa möte. Samverkansmässigt har JL föredragit på SWESEMs kongress. God stämning
sammanfattningsvis. Vissa diskussioner finns gällande samspelet med dem och deras prehospitala
ambitionsnivå, se punkt 5d.
5b)Sfai- veckan: FH har efterlyst beslut om workshops namn, tider, antal deltagare och kostnad. Den
kommer att heta Prehospital Intensivvård, gå i 2 seanser (8-10 och 10-12) med 8 deltagare per seans,
och ska kosta 500 kr/deltagare. Ytterligare ev kostnad får täckas av SFAI, kan gälla tex lön och resa för
skådespelare etc.
5c)Forskning: MG rapporterar om publicerad översiktsartikel i Läkartidningen mars-16 (se vidare 5d).
MG har vidare fått ansvar för forskningsutskottet i SLA, avser publicera fler subgruppsanalyser ur
FAST studien. MG kommer även i nästa vecka delta i Nordiskt Forskningsmöte med prehospitalt
fokus, dit kommer även representanter från övriga nordiska länder. MG och DG deltar i ett
Europeiskt prehospitalt forskningsmöte 1-2 juni Köpenhamn.
5d) Standardisering: En stor del av utskottets fokus gäller certifiering och grundkrav för prehospitala
läkare. Frågan aktualiseras av artikeln i LT där siffror på tex antal genomförda intubationer, krav på
anopiva-specialisering etc publicerats. Några frågor har kommit från SWESEM som undrar om
akutläkarnas möjligheter att verka i den prehospitala miljön. Styrelsen stänger inga dörrar för
akutläkarna utan vi önskar ett tätare samarbete med dem, men att kraven prehospitalt kvarstår att
alla skall kunna hantera intensivvårdspatienter med samma krav intrahospital som prehospitalt.
Inför mer officiellt policyuttalande ska frågan beredas av standardiseringsutskottet och diskuteras
ytterligare i styrelsen.
5e)IVA-transporter: TS rapporterar att projekt gällande Stockholms IVA transporter pågår.
5f) Verksamhetsregistrering: TS rapporterar inga nyheter sen senaste mötet, möjlig ny kontaktperson
David Ohlén i Uppsala.
5g) SSAI möte i Köpenhamn 2017: CJ meddelar att Michael Bodelsson har mottagit vårt förslag
(prehosp ecmo- Lionel Lamhaut) och de kommer själva att kontakta honom i den mån deras budget
tillåter det osv. De önskar inget ytterligare från oss i nuläget. Frågan anses för tillfället avklarad.

§6 SSAI/CEM- kurs: Förtydligande från JL avseende detta: SFAI önskar dels en representant från oss i
styrgruppen, dels att vi arrangerar den svenska delen av kursen. Styrelsemedlemmarna Denise
Bäckström och Patrik Brandenstein har uttalat intresse. Då de ej närvarar på dagens möte kommer JL
att konfirmera med dem. Preliminärt föreslår styrelsen dem till SFAI för både styrgrupp och
kursarrangemang.
§7 Rapport från Norr-Söder: CJ rapporterar om förslag på övningar och feedback på distans via
videotelefonkonferens. Pga resursbrister etc fortfarande inte grönt ljus, men vi ska fortsätta lite till
att försöka få till detta. FH rapporterar från Karlstad att man är igång med verksamheten och har
MoM konferens en gång/månad samt ½ dag i månaden simuleringsövning. MG rapporterar från
Mora att verksamheten drar igång nästa vecka. DG rapporterar från Norge om utbildningsinsatser
gällande medicinsk personals taktiska agerande i situationer med ”pågående dödligt våld”. Från
Göteborg rapporteras om utb i kirurgisk luftväg apropå senaste riktlinjerna från Difficult Airway
Society.
§8 Kursvecka i Göteborg: Ser mycket positivt ut, logistisk utmaning med så många deltagare.
§9 Övriga frågor: Endast den bortglömda paragrafen ”nästa mötestillfälle”: Detta bestäms till
måndag 9 maj kl 2100.
§10 Ett fyrfaldigt Leve för Göteborg: Genomförs utan incidenter.
§11 Mötet avslutas.
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