- SFLPAStyrelsemöte SFLPA 181119

“ Fucking my life to save yours!”
Närvarande; Denise Bäckström (DB), Thomas
Sundberg (TS), Christoffer Jernling (CJ), Tobias
Falkenström ( TF), Emilie Kyrali (EK), Anna
Henningsson ( AH), Robert Larsen ( RL), Daniel
Kornhall (DK), Patrik Brandenstein ( PB), PiaMaria Lodhammar (PL)

§ 1 Mötet öppnas av DB
§ 2 Till justerade väljs EK och PB
§ 3 HEMS koordinator: Till mötet inbjudna Uyen Wheeldon, prehospital bakjour på SOS,
håller en dragning om hur utlarmningssytemet går till i Stockholm. Vi diskuterar vilka
strategier som behövs för att utlarmningen av anestesiläkarresurserna ska bli mer adekvata.
Beslut om att CJ kommer att arbeta med denna fråga å SFLPAs vägnar.
§ 4 CrEM: Inget att rapportera
§ 5 Utbildning: Från KVAST har det inkommit en förfrågan om att SFLPA tar fram
riktlinjer för ST-läkare i Anestesi och intensivvård om hur kunskaper i prehosptial sjukvård
skall kunna uppnås. Arbetsgruppen för Utbildning tar sig an denna uppgift med stöd från
övriga styrelsen. EK och TF ger en statusuppdatering om hur utbildningssituationen ser ut i
Stockholm.
§ 6 Kommunikation: RL har skisserat fram ett förslag på SFLPA-logga. Beslut om att alla i
styrelsen måste lämna feed back till RL gällande detta förlag innan nästa styrelsemöte. RL
med stöd av TF kommer att undersöka tillvägagångssätt och kostnad för nästa steg av
framtagning av logga. TF berättar kort om det nya förslaget för medlemsansökan.
§ 7 IVA-transporter: Inget att rapportera.
§ 8 Samverkan och nätverk: CJ informerar kort om den samverkan m FM som pågår, samt
ger oss en uppdatering av arbetet med MLA-nätverket.
§ 9 Forskning och utveckling: DK och RL informerar om den prehospitala utvecklingen
som pågår i sydöstra Sverige. Enighet om att det är en av de viktigaste frågorna för SFLPA
att bevaka och bistå i. Diskussion om hur SFLPA kan engagera sig i den utvecklingen.
Arbetsgruppen för Forskning och utveckling fortsätter behandla den frågan med stöd från
övrig styrelsen. Beslut om att SFLPA ska arbeta för ett nationellt nätverk för prehospital
forskning för anestesi- och intensivvårdsläkare. AH, DK och RL anmäler sig till att arbeta
med detta.
§ 10 Symposium SFAI-veckan: SFLPA bör inkomma med förslag på symposium till SFAIveckan senast 10 december. Detta är för SFLPA en viktig plattform för att nå ut m CrEM.
Annan Henningsson kommer att upprätta en mejltråd för styrelsen där vi ska diskutera detta.

Alla i styrelsen ombeds att inkomma med förslag på vilka teman på föreläsningar vi ska ha,
samt aktivt delta i den framtagningsprocessen.
§ 11 Övrigt: DB omber att varje arbetsgrupp utser en kontaktperson som kan vara
huvudansvarig för kommunikation inåt och utåt i gruppen. Denna kontaktperson bör vara
utsedd till nästa styrelsemöte.
§ 12 Nästa möte: Måndag 10 december kl 21.00

§ 13 Ett fyrfaldigt leve för Göteborg: Med viss svajigthet utbringar PL ett fyrfaldigt leve,
detta kompenseras dock av desto kraftigare hurrarop från alla i styrelsen.
§ 14 Mötet avslutas

Sekreterare P-M Lodhammar.

Justerare Patrik Brandenstein.

Justerare Emilie Kyrali

