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Styrelsemöte SFLPA 170123
Närvarande: Joacim Linde (JL), Dan Gryth (DG), Christoffer Jernling (CJ), Fredrik Helliksson (FH), Patrik Brandenstein
(PB), Denise Bäckström (DB), Staffan Thorling (ST), Johannes Edén (JE), Per Östergren (PÖ), Thomas Sundberg (TS),
Emilie Kiraly (EK), David Lacandler (DL)
§1 Mötet öppnades
§2 Till Justerare valdes PB och DB
§3 Ordföranden informerar: JL uppdaterade om planerade mötet med verksamhetschefer (vch) v17, vilket nu nästan
alla vch verkar komma på. Detaljerad inbjudan följer. Planeras fortsatt till onsdagens eftermiddag, följt av
styrelsemiddag samma kväll.
§4 IVA transporterna: TS, JE och EK har gjort en preliminär Power point presentation inför sitt deltagande på SIS
möte på Arlanda fredag 170127. Styrelsen diskuterade presentationen, man framförde bla att referenser till andra
länders system kunde medtas. Vidare markerar styrelsen att det i detta skede är viktigare med principiell acceptans
för idén än att vi får igenom alla detaljer. EK berättade vidare om kontakt med Neo-PETS teamet som förefaller
intresserade av samverkan framgent.
§5 Standardiseringsgruppen: CJ redovisade standardiseringsgruppens progress så långt- sammanfattningsvis
diskuteras både krav på kontinuerlig fortbildning/utcheckningar av verksamma prehospitalläkare, samt grundkrav för
tjänst. Gruppen ska inom kort skicka ut en sammanställning till styrelsen för feedback. Nästa möte i gruppen är
170215, varefter ett slutgiltigt dokument ska skickas ut till vch inför v17. Styrelsen diskuterade olika aspekter på
dokumentet, avseende bla hur detaljerat det ska vara, och hur vi ska ställa oss till kontroversiella punkter, tex krav
på specifik basspecialitet.
§6 Övriga frågor:
6.1- DG meddelade att Stockholms akutläkarbil står inför besked under våren om möjlighet till dygnsverksamhet,
samt utökning till 2 bilar.
6.2- Styrelsen diskuterade delmål 10 i SFAIs utbildningsbok, och de utmaningar som framför allt kraven på praktisk
tjänstgöring innebär. Då ingen revision fn är aktuell bordläggs frågan, kommer sedemera att diskuteras med KVAST,
då vi kommer att äska ökat inflytande över hur den punkten formuleras.
§7 Nästa möte bestämdes till 170313 kl 2100.
§8 Ett fyrfaldigt Leve för Göteborg utbringades, denna gång med sällsynt stor kraft.
§9 Mötet avslutas.
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