Protokoll styrelsemöte SFLPA 190325

Närvarande; Denise Bäckström (DB),
Wilhelm Wallquist (WW), Thomas
Sundberg (TS), Tobias Falkenström (TF),
Per Östergren (PÖ), Emilie Kyrali (EK),
Christoffer Jernling ( CJ), Pia-Maria
Lodhammar (PML)

- SFLPA” Ingen är död förrän man är varm,
handlagd av oss och död”

§ 1 Mötet öppnas av DB
§ 2 Till justerade väljs WW och CJ.
§ 3 HEMS koordinator: CJ ger en kort brief om Göteborgsmodellen, samt redogör för de
samtal som förts med kontakter i Sthlm. Arbetet fortsätter.
§ 4 CrEM: DB berättar att SFAIs CrEM-grupp och SFLPAs CrEM-grupp nu är
sammanslagna. Det har hållits ett första möte, och ett gemensamt arbetsdokument är
upprättat. Arbetet fortsätter.
§ 5 Utbildning: CJ och EK redogör för aktuellt arbete, där bla samarbete startat med både
studierektorer och ST-chefer på KS HS och Solna. Diskussion om huruvida man kan skapa
handledarledd prehosp placering under ST, och hur en randning under ST inom prehosp
skulle kunna se ut. Arbetet fortsätter.
§ 6 Forskning och utveckling:
Ingen av de ordinarie grupprepresentanterna är närvarande, men PÖ redogör för en
bekymmersam situation avseende prehosp forskning och avslag i Etikprövningsnämnden.
§ 7 Kommunikation: TF och PML berättar om det som är aktuellt på SFLPAs sociala
medier.
Önskan om att alla i styrelsen bjuder in sina vänner och vänners vänner att följa våra
plattformar. På så vis ökar SFLPAs räckvidd och därmed impact. Önskan om att alla i
styrelsen bidrar till att posta inlägg på vår FB-sida, så att sidan kan hållas levande. Är en
osäker på hur en gör, kan TF hjälpa en med det.
§ 8 IVA-transporter: TS och EK redogör för arbetet m IVA-transporter, samt om SFLPAs
remissvar gällande ambulansriktlinjer.
§ 9 FLISA; PÖ redogör för de pågående förberedelserna inför FLISA-dagarna. SFLPA bör
bistå med en föreläsare, samt moderator och ansvariga vid en monter. Intressenter ombeds
anmäla sig. SFLPA-banderoller saknas. Om det är någon som vet något- kontakta Per eller
Fredrik.

§ 10 Samverkan och nätverk: WW redogör för den prehospitala utvecklingen i södra
Sverige. CJ redogör för arbetet med MLA-nätverket och det virtuella MLA-möte som ska
hållas under Göteborgsveckan.

§ 11 Symposium SFAI-veckan: Bordlägges, då Anna Henningsson inte finns närvarande.
§ 12 Representant SweTrau: Mötet röstar för att tidigare representant DB skall fortsätta sitta
som representant för SFAI och SFLPA
§ 13 Övriga frågor: NIL
§ 14 Nästa möte: Fysiskt möte måndag 6/5 i samband med styrelsemiddagen under
Göteborgsveckan.
§ 15 Ett fyrfaldigt leve för Göteborg: Utropas med stor glädje och uppsluppenhet.
§ 16 Mötet avslutas

Sekreterare P-M Lodhammar.
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