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Närvarande: Ordförande Joacim Linde (JL), vice ordförande Dan Gryth (DG), sekreterare Christoffer
Jernling (CJ), Emilie Kiraly (EK), Anna Henningsson (AH), Staffan Thorling (ST), Johannes Edén (JE),
Fredrik Helliksson (FH), Mikael Gellerfors (MG), Thomas Sundberg (TS), Per Östergren (PÖ)
§1 Mötet öppnades av JL
§2 Kallelseförfarande godkändes
§3 Till justerare valdes AH och EK.
§4 Ang presentation av organisationens mål och visioner för 2017 redogjorde JL först för vad som
åstadkommits sedan starten, vilket är åtskilligt. Sammanfattningsvis har det handlat om etablering
och indirekt opinionsbildning. Föreningen går nu in i en fas där vi önskar att mer konkret påverka hur
prehospital akutsjukvård bedrivs i Sverige. JL beskrev några mer konkreta mål för 2017: a) Förankra
oss hos verksamhetscheferna och via dem börja etablera kompetenskrav för prehospitalt arbetande
läkare i Sverige. b) Tillsammans med SIS strukturera intensivvårdstransporter. c) Stödja
styrelsemedlemmarna som arbetar med SSAI/CEM kursen. d)Fortsatt bidra till den medicinska
utvecklingen.
DG inflikade att vi bör ta aktiv kontakt på alla baser, för input på ovanstående, samt att vi bör sträva
efter att få in det prehospitala perspektivet redan på Läkarutbildningen.
Styrelsen diskuterade frågan vidare och bla nämndes att Göteborgskursen i Prehosp Akutsjukvård ej
är accepterad som obligatorisk kurs för ST läkare. Dock finns på Sahlgrenska och i Karlstad möjlighet
till utökad randning prehospitalt, det förefaller som det kan räknas under IVA tiden.
Vi nämnde att vi bör bli bättre på PR likt akutläkarna, samt ta efter deras konkretiserande av visioner.
Joacim redogjorde också för styrelsens arbetssätt, gällande bla rutiner för mailsvar och ansvar.
§5 De nya styrelsemedlemmarna presenterade sig.
§6 SFAI veckan: FH redogjorde för våra framgångsrika insatser i Karlstad, inkluderande bla workshop
och symposium. Han berättade vidare om sannolikt kommande neddragningar av antalet tjänster på
HKP i Karlstad.
§7 London HEMS: CJ berättade om studiebesök, med avseende på deras träningsrutiner samt
dispatch-rutiner.
§8 Intensivvårdsresurser: TS och EK redogjorde för presentationen i Karlstad, vilken varit uppskattad.
Planen för den arbetsgruppen blir a)inom Stockholm: Konkretiserande av checklista b)nationellt:
Samverka med SIS. Nya styrelsemedlemmen JE ansluter till denna arbetsgrupp.
§9 Forskning: MG beskrev läget, gällande bla PHAAST studien, aktuellt nordiskt samarbete med bla
NLA och FINHEMS, samt NOPRA (Nordic Prehospital Research Alliance). Sammanfattningsvis får
prehospital forskning mer luft under vingarna.
§10 SSAI/CEM: Förutom Denise Bäckström och Patrik Brandenstein deltar även FH, ST, och JE i denna
arbetsgrupp. Kurs planeras till hösten 2017, den svenska insatsen ligger under våren 2018.
§11 Samverkan med Verksamhetschefer/MLA nationellt: JL kommer att skriva ett utkast till inbjudan
till dessa, för styrelsens godkännande. Inbjudan gäller möte v17 2017 (under Göteborgskursen) med

fokus ffa på prehospitala kompetenskrav. Vår arbetsgrupp som fokuserar på nationell likriktning får i
uppgift att leverera ett konkret förslag till dem vid detta möte. Förutom CJ och FH ansluter PÖ och
AH till denna grupp.
§12 Kommande möten och konferenser: AH kan möjligen delta i NAKOS möte i Oslo 3 nov. JL (och
möjligen DG) kommer att tala på Trauma och Prehosp-mötet i Göteborg 1 dec. FH och CJ deltar i
EVTM syposium i februari. Vi noterar att SMACC går av stapeln i Berlin sommaren-17.
§13 Övriga frågor:
Vi siktar på styrelsemöte+middag under onsdagen v17 (under Göteborgskursen).
JL nämner att Försvaret söker HKP läkare.
§14 Nästa mötestillfälle blir v49, 6 dec kl 2100.
§15 Ett fyrfaldigt leve för Göteborg utbringades.
§16 Mötet avslutades.
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