Referat Styrelsemöte SFLPA 27/8.
Deltagare: Joacim Linde (JL), Denise Bäckström (DB), Christoffer Jernling (CJ), Emily Kiraly
(EK), Pia-Maria Lodhammar (PML), Tobias Falkenström (TF), Per Östergren (PÖ), Fredrik
Helliksson (FH), Anna Henningsson (AH), Tomas Sundberg(TS)
Årsmöte för SFLPA blir onsdag 19/9 kl 17.45-18.45. Valberedningen arbetar med att hitta
intresserade kandidater till den nya styrelsen. Alla uppmanas sprida information om årsmötet
bland sina kollegor.
Stadgaändingar: TS har tittat på SFAI stadgar där man kan vara associerad medlem eller
fullvärdig medlem. Endast fullvärdig medlem kan vara med i en delförenings styrelse. Önskar
bredda delföreningens intresseområde till att också gälla perhospital intensivvård samt att
SFLPA ska vara för narkosläkare vilket det är enighet för under mötet. Hur SFLPA kommer
hantera de medlemmer som idag inte är fullvärdiga medlemmer i SFAI kommer diskuteras på
nytt.
SFAI veckan
”Intensivvård utanför komfortzonen” – Denise har lämnat över till Joacim som koordinerande.
Nytt möte planeras mellan föreläsare och Joacim för planering av presentationer.
”Hot och våld” – Denise är moderator.
”Flygmedicin” – Patrik och Joacim kommer delta. Joacim kontaktar Patrik B för att stämma av
upplägget.
Verksamhetschefsmötet – Joacim och Denise kommer delta. Förslag om att dela material
innan för att lägga grund till mer informerad diskussion.
Kontakt med Socialstyrelsen – arbetsgruppen har fått ett svar och därefter gjort en ny
skrivelse som mailas ut till styrelsen. SIS önskar skapa riktlinje för vård på
intermediäravdelningar, kan vi vara behjälpliga här? PML kontaktar David Smekal SIS, JL
väntar svar från Martin Holmer SFAI. Går det att arrangera ett möte mellan SIS, SFAI och
SFLPA på SFAI veckan.
Deltagare till SFAI veckan från styrelsen blir JL, DB, EK, FH, TS, AH, MG
Attac Sweden: 23-24/9 kommer representanter från England till Sverige för möte och
planering av kursdag i november. Hel kurs planeras till 2019.
Digital plattform: PÖ har pratat med expert i området och detta är absolut görbart. Måste
avidentifiera eller ha tillåtelse för att använda material i diskussion. Plattformen äger
informationen, risk för intrång finns. Bäst att själv äga plattformen. Kan man ha forum genom
SFAIs hemsida? TF – viktigt att vi vet vem som har rättigheterna. Vad önskar vi av en virtuell
klinik -inspelade föreläsningar från prehospitalkursen? HKP Karlstad använder Sharepoint.
Nytt styrelsemöte 8/10 kl 21.

