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Närvarande: Joacim Linde (JL), Dan Gryth (DG), Christoffer Jernling (CJ), Denise Bäckström (DB),
Pierre Sundin (PS), Thomas Sundberg (TS), Fredrik Helliksson (FH), David Lacandler (DL), Patrik
Brandenstein (PB)
§1 Mötet öppnas.
§2 Till justerare väljs PB och DL.
§3 Övriga punkter: Följande anmäldes i förväg: Symposium i Örebro gällande blödningskontroll (feb
2017)
§4 SFAI möte Karlstad: FH meddelar att han är kontakperson gällande organisation av workshop etc.
Det förefaller gå framåt, vissa lokalproblem finns men de bör lösa sig.
§5 Årsmöte under SFAI veckan: CJ ska kontakta SFAI ledningen ang lokal för årsmöte (vilket vi önskar
till onsdagseftermiddagen) och skriva årsberättelse inför detta. Frågan om förslag på nya
styrelsemedlemmar hanns ej med, får tas mailledes i efterhand.
§6 Nätverk för trauma: Detta möte är i Göteborg 1 december. Frågan diskuteras och det bestäms att
vi ska närvara. Dock fortsatt diskussion om den punkt vi fått tilldelat på mötet- möjligen har vi annan
agenda. Ska diskuteras vidare.
§7 IVA transport dokumentet: TS hade bett om feedback på hans och ST-läkaren Emily Kiralys förslag
på riktlinjer för transporter inom Stockholmsområdet. En punkt som diskuterades var att
dokumentet kan bli kontroversiellt om vi i riktlinjerna anger att Läkare krävs för vissa transporter, i
tider av personalbrist osv. Då det ändå måste anses vara för patientens bästa att definiera en
intensivvårdstransport som del av intensivvården, således ofta krävande nära tillgång till läkare, bör
det kanske ändå vara SFLPAs ståndpunkt (och skulle vara i linje med vår inställning gällande
intensivvård på skadeplats.) Avsteg från detta kan göras, om personalsituationen gör det oundvikligt,
så länge beslutet tas medvetet av IVA ansvarig, och dokumenteras i patientjournal. Frågan ska
diskuteras vidare.
§8 Standardisering och kravspec: Vi konstaterar att det i förväg utskickade exemplet gällande den
Brittiska prehospitala subspecialiseringen (från ibtphem.co.uk) är alltför omfattande. En svensk
motsvarighet får dock inte heller bli alltför vag, detta får balanseras mot överreglering. Frågan bereds
av standardiseringsutskottet (CJ + FH), och ska diskuteras mer i styrelsen. Vidare diskuterades om
den induktionskurs som genomförs i SLAs regi kan utökas till en nationell förberedande kurs för
prehospitalt arbete, tex som uppföljning till den mer introducerande kursen som nu hålls i Göteborg.
Det nämndes att isåfall vill styrelsen ha input på innehållet, då kursen ju i övrigt drivs av en
arbetsgivare.
§9 Rapport Norr-Söder: Göteborgs Läkarstödsbil fungerar bra, har fått ultraljud och infusionspumpar
ombord, men dras med bemanningsproblem på sköterskesidan. Värmlandshelikoptern börjar med
blod ombord. Även i Stockholm diskuteras blodprodukter ombord på akutläkarbilen. Försvaret Tanställer läkare och sköterskor för Forward Medevac på helikopterflottiljerna.

§10 Forskning: Ansvarig för gruppen, Mikael Gellerfors, var ej närvarande, men DB rapporterar om
fortsatt ambition att driva prehospital forskning via Katastrofmedicinskt centrum i Linköping, där
resurser och finansiering finns.
§11 Svensk Prehospital Podcast: I ljuset av det internationell växande inflytandet av FOAM-resurser
för läkare inom prehosp, akut- och intensivvård, föreslår CJ att vi bör skapa en prehospital podcast
med analyser av fall som levereras från landets olika läkarbemannade prehosp stationer. Det lär
tarva mycket arbete men kan ha stor impact om det lyckas. Inget beslut från styrelsen, frågan ska
diskuteras ytterligare, som ett inledande steg ska DL kontrollera hur det görs rent tekniskt.
§12 Övriga frågor: Symposium med fokus på blödningskontroll i Örebro feb 2017. Intressant område
för SFLPA, flera styrelsemedlemmar intresserade och ska försöka delta.
§13 Nästa möte: Måndag 15/8 kl 2100.
§14 Ett Fyrfaldigt Leve för Göteborg genomfördes utan incidenter.
§15 Mötet avslutades.

