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Närvarande: Christoffer Jernling (CJ), Anna Henningsson (AH),
Patrik Brandenstein (PB), Joacim Linde (JL), Emilie Kiraly (EK),
Thomas Sundberg (TS), Daniel Kornhall (DK), Mikael
Gellerfors (MG)

-Vi är vad vi heter.

§1: Mötet öppnades
§2: Till Justerare valdes EK och TS
§3: HEMS koordinator: CJ redogjorde för etablerade kontakter och förslag gentemot Stockholm. JL föreslog att man
bör bjuda in representant från Göteborg, där systemet påbörjats, till traumasymposium/motsvarande i Stockholm.
§4: CrEM: EK berättade att gruppen kallat till första möte inom kort.
§5: Utbildning: CJ berättade om kontakt med Stockholms ST chefer. EK berättade om genomförd ST fredag med
”CrEM för nybörjare”- fokus. Förslaget kom från JL att kopiera detta koncept på ST-dagar i Göteborg, vilket AH skulle
föreslå, och även andra ställen i landet. JL berättade att Göteborgskursen är i det närmaste fulltecknad och
planeringen fortskrider. Styrelsen bestämde också att man till Göteborgsveckan 2020 ska initiera en
fortsättningskurs med simuleringar etc, för prehospitalt anställda team från hela landet. Arbetet kommer att ledas
av CrEM sektionen preliminärt.
§6: Fouu: MG berättade om aktuell sondering inom NOPRA och i övrigt i Norden gällande pågående projektsammanfattningsvis pågår relativt få projekt. Diskussion om möjligheten att till Göteborgsveckan 2020 även kalla till
ett nationellt prehospitalt forskningsmöte.
§7 Kommunikation: Tobias Falkenström och Pia Maria Lodhammar måste få hjälp av övriga styrelsen att publicera på
sociala medier. Ett förslag är att styrelsen delar upp årets veckor för att schemalagt lägga upp/dela på SFLPAs
twitter/FB konto. Alla är överens om behovet, men inget beslut togs i frågan.
§8 IVA transporter: EK och TS fortsätter sektionens arbete, med ett kommande förslag på nationella riktlinjer. Utöver
detta har SFAI bett oss för deras räkning svara på en remiss gällande ambulansutrustning. EK är kontaktperson och
arbetar med ärendet.
§9 Bordläggs
§10 MLA nätverket: CJ berättade om att mail med jämna mellanrum skickas ut till gruppen. Svarsfrekvensen är låg.
Förslag från JL om att be nätverket dela riktlinjer med varandra, vilket sannolikt efterfrågas, och torde kunna sporra
mer aktivitet i gruppen. Utöver detta har vi fortsatt planerat MLA möte under Göteborgsveckan, i år sannolikt
virtuellt möte, pga flera parallella kurser och möten. Dock har vi den uttalade agendan att 2020 ånyo ha riktigt möte
under det årets Göteborgsvecka.
§11 SFAI möte symposium: AH informerade om diskussioner med mötesgeneralen gällande vårt deltagande: fn är
det planerat att Cornelia Kjellgard håller i symposium om prehospitalt traumaomhändertagande, och ev får vi Geir
Strandenes inbjuden som debattör i en helblodsdebatt. AH efterlyser även en debattör gällande konceptet
hypotensiv resuscitering.
§12 Inga övriga punkter
§13 Nästa mötesdatum: Beslut om detta bordlades, kommer att beslutas av sekr Pia-Maria Lodhammar, som också
skickar kallelse.
§14 Ett Fyrfaldigt Leve för Göteborg utbringades. Det gav starkare känslosvall än när Berlinmuren revs.
§15 Mötet avslutades.
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