SFLPA
-Taking serious stuff seriously since 2013Styrelsemöte SFLPA 171002
Närvarande: Joacim Linde (JL), Dan Gryth (DG), Christoffer Jernling (CJ), Johannes Edén (JE), Per Östergren (PÖ),
Emilie Kiraly (EK), Thomas Sundberg (TS).
§1 Mötet öppnades
§2 Till justerare valdes Thomas Sundberg och Per Östergren
§3 Årsmöte: Kommer att hållas Tisdag 10/10 under konferensen ”Tactical Trauma” i Sundsvall. JL skriver dagordning.
Kallelse utgår under veckan, David Lacandler ansvarar för att kallelse läggs ut på hemsidan, samt skickas till
medlemmarnas emailadresser. Till mötet kommer en ekonomisk redovisning, TS ansvarar för detta.
§4 Ny styrelse: Styrelsemedlemmarna anmodas själva besluta om de avser sitta kvar, i övrigt lämnas förslag på nya
styrelsemedlemmar till valberedningen Pierre Sundin och Henrik Jörnvall.
§5 SSAI kursen Critical Emergency Medicine: Denna kan nu sökas som tidigare meddelat av styrelseledamot Denise
Bäckström. Detta görs via SSAI´s hemsida.
§6 Akutläkarbil i Skåne: Som beslutades på förra mötet har TS samtalat med Paul Kongstad i Skåne och fått klarhet
att det nu i Helsingborg drivs en Akutläkarbil, dock av Akutläkare. POC är dr Hans Lindholm, som är narkosläkare.
Möjligen är en omorganisation på väg, TS får fortsatt uppgiften att utröna om narkosläkare kan och bör ta plats inom
detta.
§7 Stockholms akutläkarbil: Upphandlingen pågår, och som diskuterats ingående i mail har styrelsen haft starka
synpunkter på vissa formuleringar, gällande narkos ST läkares möjligheter att ingå i personalen på några av
akutläkarbilarna. Efter påtryckningar från oss har skrivelser utgått till upphandlande myndighet, från bla SFAI och
från ST-cheferna på Stockholms anopiva kliniker. Det är dock oklart hur stor effekt detta kommer att ha, och
styrelsen föreslår att de Stockholmsbaserade prehospitalläkarna själva ska mötas och komma fram till en strategi,
tex konstruktiva och diplomatiska diskussioner med Stockholms ambulansöverläkare, och nuvarande MLA på
Akutläkarbilen. DG och EK bevakar frågan fortsatt och kallar till möte gällande detta.
§8 Digitalt forum för fall- och policydiskussioner: PÖ har, som beslutat på förra mötet, kontaktat jurist på
Läkarförbundet gällande detta. Sammanfattningsvis är läget oklart, men Läkarförbundets tolkning av gällande lagar
är generellt mycket restriktiv. Läkarförbundet har ej själva någon agenda att driva denna agenda. PÖ får fortsatt
uppgiften att driva frågan, nästa steg är kontakt med SFAI för att se om de kan bidra.
§9 MLA nätverket: Våra önskade diskussioner för detta forum gäller bla ärendet från §8, men även bla gemensam
policy för minimikrav för prehospital anställning, och gemensam approach till fortbildning av aktiva
prehospitalläkare. CJ och Fredrik Helliksson har ansvar för denna fråga och kontaktar nätverket. Vidare kommer JL
att kalla till nytt möte under Göteborgskursen v21 2018.
§10 Nästa möte (efter årsmötet) blir v46, måndag 13 november kl 2100.
§11 Det fyrfaldiga Levet för Göteborg ersattes denna gång med ett Fyrfaldigt Leve för Stockholm, som en markering
av stöd från styrelsen apropå §7. Inte ett öga var torrt.
§12 Mötet avslutades
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