-SFLPA”Praesente medico nihil nocet”
Protokoll Styrelsemöte SFLPA 170313
Närvarande: Joacim Linde (JL), Dan Gryth (DG), Denise Bäckström (DB), Christoffer Jernling (CJ), Staffan Thorling (ST),
Johannes Eden (JE).
§1 Mötet öppnades
§2 DG och JE valdes till justerare.
§3 Göteborgsveckan: Joacim berättade om kursplaneringens framåtskridande, ca 80 är anmälda och en del nya
spännande moment är inlagda. Vidare diskuterades mötet med verksamhetscheferna (vch) där de flesta baser verkar
bli representerade, mötet ligger på onsdagseftermiddagen. Vidare planeras styrelsemiddag på onsdagskvällen, mer
info om detta kommer. Nästa styrelsemöte kommer i sin helhet att avhandla vch mötet.
§4 Stockholms prehosp situation: DG berättar att upphandlingen av Akutläkarbilsfunktionen är uppskjuten, med
någon månad. Styrelsen har gjort skriftliga inlagor, och de förefaller ha tagits emot med positiv attityd.
§5 Standardiseringsgruppens förslag: De utskickade förslagen gällande prehospitalläkares ”grundkrav” och
”fortbildning” diskuterades. Framför allt tarvas förenkling i framställningen. Styrelsen disktuterade bla punkterna om
”lämplighetstester” (vilket vi generellt är positiva till), ”organisationen”, där styrelsen sammanfattningsvis bedömer
att den måste initialt befästas i vch gruppen, för att sedan formaliseras via SFAI. Vidare diskuterades frågan om
lämplig basspecialitet ånyo, och detta kommer att ytterligare diskuteras. Vad gäller fortbildning ska i presentationen
nämnas att bastjänstgöringen intrahospitalt ska innefatta akutsjukvård. CJ skickar snarast ut modifierade pp till hela
styrelsen för feedback, deadline för feedback är v14. Måndag v15 har vi således nytt möte med fokus på detta och
den veckan skickas styrelsens förslag sedan till vch cheferna.
§6 Forskning: DB disputerar i december i Norrköping, gällande svensk Trauma/injury Mortality.
§7 SSAI möte i Köpenhamn i september 2017: Bedöms som bra tillfälle för oss att nätverka. JL kommer att initiera
kontakten med dem, därefter kommer vi att utse en representant ur styrelsen för att adressera detta.
§8 Landet runt: VGR helikoptern har sedan förra året gett blod och plasma vid flera tillfällen.
§9 Övriga frågor: Inga anmälda.
§10 Nästa styrelsemöte blir 170410 kl 21. Fokus på det mötet blir således vch mötet v17.
§11 Ett Fyrfaldigt Leve för Göteborg utbringades, med en kraft som vida överträffade förväntningarna.
§12 Mötet avslutades.

Sekreterare Christoffer Jernling

Justerare Dan Gryth

Justerare Johannes Edén

