Protokoll styrelsemöte och styrselsemiddag SFLPA, 190507
Närvarande; Denise Bäckström (DB),

Joacim Linde ( JL), Emilie Kyrali (EK),
Christoffer Jernling ( CJ), Fredrik Helliksson
(FH), Pia-Maria Lodhammar (PML)
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades komplikationsfritt och med
välfyllda glas

- SFLPA”It is not enough that we do our
best; sometimes we must do what is
required.”

§ 2 Val av justerare
FH och JL
§ 3 HEMS koordinator (Christoffer)
CJ redogör aktuell situation och framtida möjligheter. Förändringar på mittbilen i Sthlm, ny
MLA.
§ 4 CrEM ( Denise, Robert, Emilie, P-M, Wilhelm, Fredrik)
DB redogör. Inget nytt sedan senaste mötet. Nytt möte för SFAIs CrEM-grupp nu i maj.
§ 5 Utbildning (Emilie, Christoffer)
EK arbetar med en utbildningsplan för ane ST-läkarna, HS. Gemensam diskussion. Finns
det möjlighet att skriva något gemensamt? Utforma nationella kompetenskrav för
jourkompetens? Frågorna får fortsätta diskuteras.
§ 6 Forskning och utveckling: nätverk för prehospital forskning; aktuellt kring
forskningsläget (Micke, Denise, Daniel, Anna)

FH konstaterar att trollpackor har en obstruerande effekt på anestesiläkarnas arbete. Detta
uttalande får stå för FH. I övrigt inget nytt att rapportera.
§ 7 Kommunikation; Social media, hemsida, övrig media( Tobias, Per, Robert, P-M)
Inget nytt i nuläget.
§ 8 Valfri visa av frivillig anförare
CJ tog ton och alla stämde upp i ”Rondskål”.
§ 9 IVA-transporter (Emilie, Thomas)
EK redogör för utkastet till de nya IVA-transport riktlinjerna. EK önskar skriftlig feed back
på utkastet ( skickat på mejl). Riktlinjerna kommer presenteras på SFAI-veckan i höst.

§ 10 FLISA; samarbete med FLISA, SFLPAs medverkan på FLISA-dagarna. ( Per,
Fredrik)
FH redogör. Både SFLPA och SLA kommer medverka under FLISA-dagarna. SFLPA
ansvarar för att hålla en konkret och lärorik föreläsning. FLISA-dagarna är 17-19
september.
§ 11 Samverkan och nätverk: FM; MLA-nätverk; prehospital utveckling i södra Sverige
etc (Christoffer, Robert, Daniel, Wilhelm).
Diskussion om vilka samverkanspartners som vi skulle kunna vara intressant och viktiga
för SFLPA.
Diskussion om hur Göteborgsveckan kan utvecklas. Förslag om att skapa ett ”vårmöte” för
akut intensivvård 2020, där samverkan sker m bla SIS: lagom att hålla det på en dag
initialt.
Konstaterar att vi i så fall behöver planera och se över organisation för ett sådant event,
utifrån bla följde punkter: Syfte/mål?. - Målgrupp?. — Lokal?. - Logistik?. - Budget? Tidsram- Ledning?
Denna diskussion fortsätter så snart tid ges.
§ 12 Symposium till SFAI-veckan (Anna)
Bordlägges, då ingen från denna grupp närvarar.
§ 13 Övriga frågor
NIL
§ 14 Nästa möte
Må 3 juni kl 21.00
§ 15 Tal under middagen

Tidigare SFLPA-ordförande Joacim Linde avtackas och hyllas för den stor insats han gjort
för prehospital läkarbemannad akutsjukvård i Sverige och för skapandet och utvecklandet
av SFLPA. Inte ett öga var torrt.
§ 16 Ett fyrfaldigt leve och stor skål för Göteborg
Varma och rörda stämde alla upp till en rungande skål för Göteborg!
§ 17 Mötets avslutande
Mötet av slutas utan incidenter

Sekreterare: Pia-Maria Lodhammar

Justerare: Joacim Linde
Justerare: Fredrik Helliksson

