”SFLPAMake CrEM Great Again!”
Protokoll styrelsemöte SFLPA 190603
Närvarande; Joacim Linde (JL), Daniel Kornhall
(DK), Wilhelm Wallquist (WW), Tobias Falkenström (TF), Thomas Sundberg (TS), Pia-Maria
Lodhammar (PML)

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas
§ 2 Val av ordförande och justerare
Till mötets ordförande väljs WW. Till mötesjusterare väljs TS och TF.
§ 3 HEMS koordinator (Christoffer)
Christofer Jernling ej närvarande. Dock redogör TF kort om det som diskuterats ang HEMSkoordinator på MLA-mötet i maj.
§ 4 Ansökan tjänst nord-sydbil i Sthlm ( Christoffer)
TS redogör för att situationen inom Nord- och Sydbilen. Vi diskuterar i korthet de förslag som
framkommit från Christofer Jerling (CJ) ang tjänst på Nord-Sydbilen. Frågan får fortsätta diskuteras
när fler av de närmast engagerade styrelsemedlemmarna i frågan är närvarande.
§ 5 CrEM ( Denise, Robert, Emilie, P-M, Wilhelm, Fredrik)
WW och PML redogör för senaste mötet inom SFAIs CrEM-grupp. IRL-möte kommer ske inom
denna grupp i starten av september.
§ 6 Utbildning (Emilie, Christoffer)
Beröm framkommer för hur välarrangerat den svenska delen av SSAIs CrEM-utbildning varit
hittills. Diskuterar vikten av att denna utbildning fortsätter drivas med samma engagemang och
kvalitet. DK anmäler sitt intresse att för framtiden vara med och bidra till det svenska
genomförandet.
§ 7 Kommunikation ( Tobias, Per, Robert, P-M)
TF redogör för den nyligen publicerade artikeln ” Specialist på larm” i SFAI-tidningen. Enas om att
alla i styrelsen bör dela denna artikel på soc media och sprida artikeln på sina respektive kliniker.
§ 8 IVA-transporter (Emilie, Thomas)
TS redogör för arbetet, där resultatet ska bli ett officiellt SFAI-dokument, samt en publikation. DK
ställer sig till förfogande i arbetet med en publikation.
§ 9 FLISA: SFLPAS medverkan på FLISAS möte, etc (Fredrik, Per)
Bordläggs då ingen representant finns närvarande.

§ 10 Samverkan och nätverk: FM; MLA-nätverk; prehospital utveckling i södra Sverige
(Christoffer, Robert, Daniel, Wilhelm)
WW redogör för läget i Södra sjukvårdsregionen.TF redogör från MLA-mötet.
§ 11 Forskning och utveckling: Aktuellt på forskningsfronten, nätverk för prehospital forskning;
(Daniel, Anna, Mikael, Denise )
DK redogör för den artikel om checklistor vid prehospital intubation som är på gång att publiceras.
§ 12 Symposium till SFAI-veckan (Anna)
Bordläggs.
§ 13 Planering näst års Göteborgsvecka/vårmöte för akut intensivvård (DB, JL, CJ, mfl)
Diskussion om vilka orineteringspunkter vi bör ha vid planeringen av näst års Göteborgsvecka.
Enas om följande:

-

-

Under Göteborgsveckan bör vi ha en dag med ett ”vårmöte” i CrEM och akut intensivvård.
Syftet är att utveckla den akuta intensivvården.
Det ska inbegripa både prehosp och inhosp fokus.
Målgruppen är specialistläkare inom anestesi- och intensivvård.
Tyngdpunkten ska vara att belysa vad som i nuläget ligger i absolut framkant inom akut
intensivård.
Formatet ska var föreläsningar och gruppdiskussioner
Datum; Göteborgsveckan genomförs v 20 2020. Vårmötet kommer genomföras en av dessa
dagar. Förslagsvis på fredagen.
Samarbetspartners; Vi bör ha med SIS i detta arrangemang. Förslagsvis tar ordförande Denise
Bäcktröm den kontakten med SIS.
Planeringsarbete och genomförande; det kommer krävas stor arbetsinsats för både planeringen
och genomförandet av vårmötet. Förslagsvis bör detta arbete utföras av styrelsemedlemmar som
inte är så involverade i de andra delarna av Göteborgsveckan, för att på så vis kunna fördela
arbetsinsatsen mer rimligt.
Arbetet med planering av vårmötet bör komma igång så snart som möjligt, då det förväntas ta en
hel del tid och engagemang i anspråk.

§ 14 Övriga frågor
NIL
§ 15 Nästa möte
Mötet enas om att ordförande Denise Bäckström får besluta när nästa möte ska hållas.
§ 16 Ett fyrfaldigt leve för Göteborg
Hurra, hurra, hurraaaaa!!!
§ 17 Mötets avslutande
Mötet avslutas i optimistisk anda
Sekreterare: P-M Lodhammar
Justerare; Thomas Sundberg

Justerare; Tobias Falkenström

