Styrelsemöte SFLPA 180129

-SFLPAVärldens genom tiderna kanske fjärde bästa delförening- since 2013

Närvarande: Vice Ordförande Denise Bäckström (DB), Sekreterare Christoffer Jernling (CJ), David Lacandler (DL),
Emilie Kiraly (EK), Johannes Edén (JE), Thomas Sundberg (TS), Tobias Falkenström (TF), Per Östergren (PÖ), Anna
Henningsson (AH).

§1 Mötet öppnades
§2 Till justerare valdes EK och DL.
§3 Detaljerad diskussion om Göteborgskursen v21 bordlades då ordf Joacim Linde (JL) ej var närvarande. Vi
upprepade kort att styrelsemiddag sannolikt blir onsdagen. CJ, EK, AH, DB och JE anmälde att de kommer att i
varierande mängd vara med under kursveckan. Mer diskussion vid nästa mötestillfälle.
§4 SFAI veckan Linköping: Det symposium vi kommer att hålla i blir ”intensivvård utanför komfortzonen” då det ger
stort tolkningsutrymme och inbegriper mycket av det vi vill fokusera på. Vi tillsatte en egen arbetsgrupp för dettasammankallande blir AH, och deltar i gruppen gör EK, CJ, eventuellt JE, samt sannolikt ordf JL och Mikael Gellerfors.
§5 Rapport från arbetsgrupperna:
a) IVA transporter: EK och JE rapporterade. Ett par möten har hållits och arbetsuppgifter internt är fördelade.
Målet är ett färdigt dokument innan SFAI veckan. Man avser samverka med SIS och SIR.
b) MLA nätverket. CJ rapporterade. Viss framgång då några MLAer sagt sig vilja delta i möte under
Göteborgsveckan. Även detta ligger preliminärt på onsdagen. I övrigt dock mycket begränsad respons på
förfrågningar om kontaktpersoner gällande gruppen framöver. Arbetet fortskrider.
c) SSAI CrEM: DB rapporterade. Start nu våren -18. Svenska delen påbörjas våren -19. Enskilda sökande har
anmält missnöje om antagningsproceduren. Eventuella frågor till SFLPA gällande detta avser vi hänvisa till
SSAIs styrgrupp för CrEM (där vår representant är Patrik Brandenstein), vilka redan diskuterar och
handlägger ärendet.
d) Digitalt diskussionsforum: PÖ rapporterade. Arbetet fortskrider, ännu ej konkreta resultat.
e) Forskning: DB rapporterade. Kommande projekt inom prehospital helblodstransfusion. JE berättade om
kommande projekt inom artäraccess/REBOA på Karlstad-helikoptern.
f) Militär samverkan: Bordlades då Pia-Maria Lodhammar ej var närvarande.
§6 Akutläkarbilarna Stockholm: EK rapporterade. Det förefaller som konsensus nåtts gällande bemanning av ”Norroch Söderbilarna”, i nuläget tolkar vi det som att även ST läkare från ANOPIVA kommer att vara välkomna.
§7 Akutläkarbil Skåne: TF och TS rapporterade. Den aktuella bilen i Helsingborg rullar med ST läkare inom
akutsjukvård ombord, detta som en utbildningsplats för att öka prehospital exponering. Liknar således inte riktigt
PHCC verksamheterna i Stockholm och Göteborg. Aktuell ambulansöverläkare går i pension men ny tillförordnad
finns. TS tar kontakt med henne, målet är att undersöka möjligheten för ST läkare inom ANOPIVA att delta. Vår
tilltänkta kontaktperson Paul Kongstad har meddelat att han avser gå i pension.
§8 Nästa möte: v10, måndag 5/3 kl 21.
§9 Ett Fyrfaldigt Leve för Göteborg utbringades med stor kraft, ordförandens frånvaro till trots.
§10 Mötet avslutades
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