SFLPA
-Den SFAI undergrupp Yoda skulle valtStyrelsemöte SFLPA 161206
Närvarande:
Ordf Joacim Linde (JL), Sekr Christoffer Jernling (CJ) Staffan Thorling (ST), Per Östergren (PÖ), Thomas Sundberg (TS),
Patrik Brandenstein (PB), Anna Henningsson (AH), Johannes Edén (JE), David Lacandler (DL)
§1 Mötet öppnades
§2 Kallelseförfarandet godkändes
§3 Till justerare valdes PÖ och ST
§4 Kontakt med Verksamhetschefer (vch): JL meddelade att responsen övervägande varit positiv och möte med
dem blir av v17. Svar har ej ännu kommit från alla baser.
§5 SSAI CEM kursen: PB meddelade att ny kurs börjar hösten 17, troligen i Norge, Sveriges insats blir under våren-18.
Gruppen har planerat nytt möte i början av nästa år. På fråga från standardiseringsgruppen om huruvida kursen kan
användas som preparationskurs för blivande prehospläkare var svaret från PB nej, inte i nuvarande form. Upplägget
är mer för redan prehosp anställda läkare som vill utveckla verksamheten. Dessutom utexamineras lite för få elever,
och lite för sällan.
§6 IVA transporter: TS berättade om det fortskridande arbetet. Gruppen tittar bla på de styrdokument som finns i
andra länder. Finns dessutom ett utbildningsprogram ESA/PACT håller i, gruppen ska kontrollera detta. Gruppen har
ännu ej helt etablerat kontakten med SIS, men kommer att delta i mötet med IVA cheferna i januari vilket även SIS
önskar. TS betonade att det dokument som framtagits i Stockholm fortfarande är att betrakta som utkast.
§7 Standardisering: CJ, PÖ och AH meddelade att gruppen haft ett telefonmöte och snart ska ha ett till.
Diskussionerna gäller dels krav och utbildningsgång för att bli prehospitalläkare, dels kontinuerlig fortbildning för
prehospläkare. Se separata protokoll. Målet kortsiktigt är att för vch på mötet v17 presentera ett förslag. Gruppens
förslag kommer att skickas till styrelsen för diskussion, innan det blir SFLPAs konkreta förslag. Detta ska sen i god tid
innan v17 skickas till vch.
§8 Konferenser: AH hade via ombud koll på NAKOS möte i Norge. Sammanfattningsvis pågår diskussionen om
prehosp RT fortsatt, ingen tydlig konsensus i Norge. Vi i SFLPA kommer att diskutera om vi framgent ska leverera en
officiell ståndpunkt, men det tarvar eget möte. JL har föreläst på Nätverk för Traumas möte i Göteborg, gällande de
krav på prehosporganisation som krävs om man centraliserar traumavård. CJ kommer att tillsammans med Fredrik
Helliksson delta i EVTM symposium i Örebro i februari -17.
§9 Göteborgskursen: JL meddelade att kursen är närmast överbokad. Som nämnts ovan planeras under veckan,
sannolikt ons 26/4, möte med vch. Samma kväll planeras möte/middag för SFLPAs styrelse.
§10 Övriga frågor: Inga anmälda.
§11 Nästa möte: Måndag 23/1 (v4) kl 2100.
§12 Ett fyrfaldigt Leve för Göteborg genomfördes utan klagomål.
§13 Mötes avslutades.
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