- SFLPAProtokoll styrelsemöte SFLPA 190121

“Vi backar bara när vi tar sats!”

Närvarande; Denise Bäckström (DB), Daniel
Kornhall (DK), Wilhelm Wallquist (WW),
Robert Larsen (RL), Thomas Sundberg (TS),
Tobias Falkenström (TF), Fredrik Helliksson
(FH), Per Östergren (PÖ), Mikael Gellerfors
(MG), Pia-Maria Lodhammar (PML)

§ 1 Mötet öppnas av DB
§ 2 Till justerade väljs TF och PÖ.
§ 3 HEMS koordinator: Bordläggs då ingen representant finns från arbetsgruppen.
§ 4 CrEM: DB redogör för det pågående arbetet med både SFAIs CrEM-grupp och SFLPAs
CrEM-grupp. Beslut om att slå ihop bägge grupperna.
§ 5 Utbildning: Bordläggs då ingen representant finns från arbetsgruppen.
§ 6 Forskning och utveckling: diskussion om förslag till forskningsmöte för prehospitala
anestesiläkare. DK och MG undersöker vidare om det finns möjlighet att arrangera ett
sådant möte redan i år, ev i samband med Tactical Trauma-konferensen eller SFAI-veckan.
MG redogör för vilken aktuell prehosp forskning som pågår just nu.
§ 7 Kommunikation: TF och PML berättar om SFLPAs plattformar på social media (FB +
Twitter), utvecklingen och planen med hemsidan och SFLPAs bidrag till SFAI-tidningen.
Behov av att få hjälp från övrig styrelsen i att drifta social media. Alla i styrelsen har fått
status som admin på FB och uppmanas bidra med förslag på intressanta artiklar och ämnen
till våra plattformar. Forskningsgruppen ombeds specifikt att komma med förlag på
intressant prehosp forskning som kan postas på socmedia. Info om att SFLPA förväntas
bidra med artiklar till SFAI-tidningen. Det är dessutom en mycket bra chans att lyfta CrEM,
samt det vi i övrigt verkar för.
§ 8 IVA-transporter: TS redogör för arbetet m IVA-transporter.
§ 9 Samverkan och nätverk: RL redogör för utvecklingen i den sydöstra regionen. PÖ och
FH redogör för SFLPAs planerade medverkan på FLISA-dagarna 15-19/9 i Karlstad.
SFLPA ska där bidra med föreläsare till ett par föreläsningar. Förslag på lämpliga föreläsare
lämnas till PÖ och FH. Önskan om att föreläsningarna skall avhandla prehosp-teman, vara
inspirerande och vara relevanta för den blandade publik som kommer finnas på plats. Ev
finns möjlighet för SFLPA att ha en monter under dessa dagar. Då finns det behov av att 2
personer från styrelsen manager en sådan monter.

§ 10 Symposium SFAI-veckan: Anna Henningsson redogör via ombud hur arbetet med
SFAI-veckan fortskrider. SFAI har ställt en förfrågan ifall SFLPA kan bidra ekonomiskt till
några av föreläsningarna på SFAI-veckan. TS redogör för föreningens ekonomi, och vi
konstaterar att SFLPA inte har ekonomisk täckning till att bistå till föreläsningarna.

§ 11 Övrigt: TS tar upp frågan om SFLPA skall författa en replik till den artikel i LT som
publicerats om Propofolsedation och elkonveretering. Eftersom artikeln avslöjar stor
oförståelse för de risker som propofolsedation kan medföra, diskuteras huruvida detta skall
bemötas. Beslut om att be SFAI att författa någon form av respons utifrån aktuell artikel.
§ 12 Nästa möte: Måndag 25/2 -19 kl 21.00

§ 13 Ett fyrfaldigt leve för Göteborg: Utropas denna gång med imponerade kraft och emfas.
§ 14 Mötet avslutas

Sekreterare P-M Lodhammar.

Justerare Per Östergren

Justerare Tobias Falkenström

