Styrelsemöte SFLPA 170828

SFLPA

Närvarande: Ordförande Joacim Linde (JL), sekreterare Christoffer
Jernling (CJ), kassör Thomas Sundberg (TS), Ledamöter Per Östergren
(PÖ), Staffan Thorling (ST), Anna Henningsson, Johannes Edén (JE).

-bringing you big helicopters (when all the
uber cars are taken) since 2013-

§1 Mötet öppnades
§2 Till justerare valdes AH och ST
§3 Årsberättelse: Skrivet av CJ, inlämnad till SFAI ordf Martin Holmér.
§4 Ekonomisk redovisning: Appendix till årsberättelsen, ej ännu klart då TS väntar på uppgifter från SFAI.
§5 MLA-nätverket: Vi väntar på namnförslag från MLAerna till samverkansgrupp för utbildningsstandardisering (CJ
följer upp och sammankallar för första möte). Nytt MLA-möte planeras i samband med nästa års Göteborgskurs.
Viktigt att vi i styrelsen kontinuerligt presenterar förslag till och agendor till nätverket, för att påverka diskussioner
och utveckling framgent.
§6 Meddelanden: PÖ har, i samband med anställning inom Värmlandshelikoptern, genomgått tester som i stor
utsträckning påminner om de som styrelsens standardiseringsgrupp generellt förordat. Denise Bäckström har inför
mötet mailledes informerat styrelsen om aktuell status för SSAI CrEM programmet, vilket snart kommer att gå att
söka. Denise har dessutom nyligen publicerat en artikel inom traumatologi, vilken inkluderar prehospitala aspekter.
Vice Ordf Dan Gryth har mailledes meddelat styrelsen om slutsatser från finsk prehospitalvård efter knivdådet i Åbo.
JL kommer att föreläsa på SFAIs forbildningsmöte i september. Detta ligger i anslutning till SSAI mötet i Köpenhamn.
Styrelsen kommer sannolikt att närvara på EVTM konferensen i Örebro nästa år, då Värmlands hkp kommer att
försöka skicka deltagare.
§7 Årsmöte: Kommer att hållas i anslutning till kursen TACTRAUMA i Sundsvall i november. JL är sammankallande
och koordinerar med konferensansvarig Fredrik Granholm gällande lokal och tid. JE kommer att agera sekreterare på
detta möte.
§8 Ny styrelse: Kommer att väljas på årsmötet. Valberedningen består av Pierre Sundin och Henrik Jörnvall.
§9 Visioner och kommande agendor:
Styrelsen diskuterar möjligheten att skapa ett digitalt diskussionsforum för diskussioner om patientfall mellan de
olika baserna. JL har diskuterat saken inom VGR, och juridiska problem finns, avseende bla sekretess, även om det
rör sig om avidentifierade fall. PÖ får i uppgift att kontakta Läkarförbundets jurister för att se om detta kan
adresseras centralt, eller om andra Läkarorganisationer i Sverige sitter med motsvarande problem och redan börjat
arbeta med frågan.
Styrelsen diskuterar frågan om prehospital läkarnärvaro i Skåne-regionen. TS är väl insatt då liknande projekt tidigare
funnits, och tyvärr avslutats. Ev kan nystart dock tänkas, och möjligen kan styrelsen då stödja detta. TS kommer att
kontakta Paul Kongstad i Skåne för att undersöka om denne eller någon annan är lämplig som kontaktperson.
§10 Nästa styrelsemöte blir v40, måndag 2/10 kl 21.
§11 Inget Leve för Göteborg genomfördes, till stor sorg för samtliga.
§12 Mötet avslutades.
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