Styrelsemöte SFLPA 180611

-SFLPAOrganiserar ”Göteborgsveckan”- lite som Woodstock fast lerigare.

Närvarande: Ordförande Joacim Linde (JL), Vice Ordförande Denise Bäckström (DB), Sekreterare Christoffer Jernling
(CJ), Kassör Thomas Sundberg (TS), Tobias Falkenström (TF), Pia-Maria Lodhammar (PML), Johannes Edén (JE),
Patrick Brandenstein (PB)
§1 Mötet öppnades
§2 Till justerare valdes DB och PB
§3 SFAI veckan: SFLPA deltar i ett par symposier och diskussionsforum gällande prehospital intensivvård, bla med EK,
DB, Anna Henningsson, JL, Micke Gellerfors och Pierre Sundin. Koordinerande för veckan och våra insatser blir Anna
Henningsson, i samråd med DB då det blir i Linköping.
§4 Årsmöte: Årsmöte kommer att hållas i samband med SFAI veckan. DB administrerar tid och plats i Linköping.
Separat kallelse ska skickas. Årsberättelse skrivs av sekr. Ekonomisk årsberättelse ska göras av TS. Ny styrelse ska
väljas- JL samråder med valberedningen Henrik Jörnvall för administrationen, nomineringar bör inkomma snarast.
Möjligheten att rösta via fullmakt finnes, detaljerna härvidlag kollas av JL. Styrelsen diskuterade proceduren kring
stadgeändring, JL kommer i samråd med CJ att kolla detta.
§5 ATACC SWEDEN: Punkten bordlades då Fredrik Helliksson ej närvarade.
§6 Samspel andra specialiteter: Styrelsen diskuterade kontaktytor och kompetenskrav för akut intensivvård, och
utvecklingen inom vår specialitet.
§7 MLA- Nätverksmöte: CJ redovisade MLA mötet för prehospital intensivvård som var under Göteborgsveckan.
Separat protokoll finns för detta, ska skickas till MLAer inom prehospital intensivvård.
§8 Möte med socialstyrelsen: PML redovisade möte med socialstyrelsen gällande grundkrav och kontinuerlig
kompetensutveckling inom prehospital intensivvård.
§9 FOUU: Mikael Gellerfors disputerar fredagen 15/6 på ämnet prehospital luftvägshantering, flera
styrelsemedlemmar deltar vid disputationen.
§10 Virtuell klinik och IT-frågor: Bordlades då Per Östergren ej var närvarande.
§11 Nästa möte blir v35, måndagen 27 augusti kl 21.
§12 Ett Fyrfaldigt Leve för Göteborg utbringades. Mycket kraftfullt. Ett mindre jordskalv registrerades i Skövde.
§13 Mötet avslutades.
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