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Närvarande: Joakim Linde (JL), Christoffer Jernling (CJ), Tobias Falkenström (TF), Pia-Maria Lodhammar (PL), Mikael
Gellerfors (MG), Anna Henningsson (AH), Per Östergren (PÖ), Fredrik Helliksson (FH), Staffan Thorling (ST), Thomas
Sundberg (TS), Johannes Edén (JE), Denise Bäckström (DB)
§1 Mötet öppnades
§2 Till justerare valdes MG och AH
§3 Årsmöte och visioner: Årsmötet i Sundsvall var välbesökt och engagerat, och inkluderade inval av två nya
styrelsemedlemmar. Se särskilt protokoll under sfai.se/delforeningar/sflpa/dokument/protokoll-arsmoten. JL
presenterade visioner för 2018 vilka inkluderar fortsatt arbete i de arbetsgrupper som utkristalliserats, närmanden
till SLAS och FLISA, symposium på SFAI veckan, och deltagande i opinionsbildningen genom bla att aktivt svara på
debattartiklar etc.
§4 Arbetsgrupper:
a) IVA transporter: Målet är nationella riktlinjer i samråd med SIR. TS och JE deltar i gruppen tillsammans med
Emilie Kiraly.
b) MLA nätverket: Fortsatt begränsat med framgång i detta. FH och MG, som är MLAer, deltar redan i
arbetsgruppen vilket är positivt. Fortsatta försök. CJ sammankallar. Även möte under Göteborgskursen v21
2018, JL sammankallar.
c) SSAI programmet CrEM: Viktigt för vår delförening med detta projekt. Programmet påbörjas nästa år,
svenska delen startar 2019. DB är kontaktperson tillsammans med Patrik Brandenstein. Har varit populärt,
många ansökningar. Planen är fördelning av platserna mellan länderna.
d) Digitalt diskussionsforum: Diskussioner med Läkarförbundets jurister pågår, PÖ är fortsatt kontaktperson.
Gruppen ska även diskutera med datainspektionen. Plan B är ett forum för mer övergripande disussioner, ej
specifika patientfall. PL ansluter till gruppen, hon har erfarenhet från motsvarande grupp inom
bergsmedicin.
e) Forskning: MG berättade om kommande forskning inom SLA. Många projekt på gång. Finns planer på att
framgent slussa in doktorander inom prehosp, och samverkan via NOPRA (Nordic Prehospital Research
Alliance). Målet är multicenterstudier involverande flera baser.
§5 Nya Styrelsemedlemmar: Tobias Falkenström, ST läkare på Karolinska, tidigare ambulanssjukvårdare. Pia-Maria
Lodhammar, ST läkare i Tromsö, T-anställd i Försvarsmakten, har gått post graduate kurs inom bergsmedicin.
§6 Atacc Sverige: Svensk fakultet håller på att bildas, och målet är kurs redan hösten 2018. FH deltar i arbetet,
tillsammans med flera andra i styrelsen. Intresseanmälan till honom.
§7 Akutläkarbil i Stockholm: Frågan bordlades då Emilie Kiraly ej deltog i kvällens möte.
§8 Akutläkarbil i Skåne: TS har etablerat kontakt med Paul Kongstad och fortsätter följa upp ärendet, mer detaljer
på nästa styrelsemöte.
§9 SFAI veckan 2018 i Linköping: Målbilden är att SFLPA ska delta med flera symposier, liknande upplägget i Karlstad
2016.
§10 Göteborgskursen v21 2018: Fortsatt hög popularitet och många anmälda, flera styrelsemedlemmar deltar som
instruktörer och föreläsare. Intresserade anmäler sig till JL.

§11 Övrigt: DB diputerar 1 dec, avhandling om ”Injury Mortality in Sweden”. TS meddelade att SFLPA har 64
registrerade medlemmar.
§12 Nästa möte: V51 Måndag 18 december kl 21.
§13 Ett fyrfaldigt Leve för Göteborg utbringades under stor rörelse hos samtliga.
§14 Mötet avslutades.
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