Protokoll SFLPA styrelsemöte 19/8-19
Närvarande; Denise Bäckström (DB), Joacim Linde (JL), Emilie Kyrali (EK), Christoffer

Jernling (CJ), Daniel Kornhall (DK), Anna
Henningsson (AH), Robert Larsen (RL), Per
Östergren (PÖ), Tobias Falkenström ( TF),
Pia-Maria Lodhammar (PML)
§ 1 Mötets öppnande.
Beslut om att göra vissa ändringar i
punktordningen.

SFLPA
”In CrEM we trust”

§ 2 Val av justerare; TF och AH.
§ 3 HEMS koordinator (Christoffer)
CJ redogör. Kontakt etablerad med viktiga aktörer i Sthlm, dialogen m dem fortsätter. CJ
lyfter även problematiken med den något oklara (obefintliga?) koordineringen av
prehospitala resurser nationellt. CJ haft kontakt m MSB och HK på FM i denna fråga, där
det verkar finnas en del otydligheten i hur ansvar och samarbete i denna fråga är planerat
mellan myndigheterna. Hur ser SOS- alarms förmåga ut att koordinera detta? Konstaterar
att detta är ett viktigt tema, som vi bör följa. Ev vore det intressant att arrangera ett
seminarium på detta tema i framtiden. CJ fortsätter bevaka frågan.
§ 4 Ansökan tjänst nord-sydbil i Sthlm ( Christoffer)
CJ redogör för situationen i Sthlm, samt förslag på vad vi i SFLPA kan göra för att påverka
situationen.
§ 5 Planering nästa års Göteborgsvecka/vårmöte för akut intensivvård
JL, TF och PML redogör kort för vad som hittills planerats avseende vårmötet 2020. Se
föregående protokoll. Vi enas om att vårmötet bör vara lunch till lunch, för att endast
genererar en övernattning för deltagarna. DB tar kontakt m SIS för förfrågan om
samarbete. Vårmötet och Göteborgsveckan som bägge kommer vara under v 20,
förväntas ta en hel del planerings- och genomförandetid i anspråk. Nödvändigt att det är
olika individer som engagerar sig i vårmötet resp Göteborgsveckan, samt att det behöver
vara flera individer från styrelsen och utanför som bidrar till dessa två events. Två olika
arbetsgrupper upprättas, där CJ tar ledningsansvar för vårmötet. JL fortsatt ansvarig för
Göteborgsveckan. Styrelsens medlemmar bör anmäla sig till någon av grupperna ifall
man vill engagera sig. Även viktigt att vi rekryterar folk utanför styrelsen, där blänkare på
FB och prehosp-nätverket ska skickas ut.

§ 6 CrEM (Denise, Robert, Emilie, P-M, Wilhelm, Fredrik)
DB redogör för aktuell situation. Fysiskt möte planerat i Sthlm i starten av september.

§ 7 Utbildning (Emilie, Christoffer)
EK berättar om det arbete som pågår på KSH med att få till målbeskrivning för ST-läk i
anestesi avseende den kompetens de ska ha i akuta situationer- en sk utvecklingstrappa i

CrEM. Ev kan det vara något som även andra kliniker kan använda sig av, och i framtiden
ev användas nationellt. EK som har lead på detta, tar kontakt m KVAST för att diskutera
frågan vidare.
§ 8 Kommunikation ( Tobias, Per, Robert, P-M)
TF berättar om artikeln om specialist på larm i senaste SFAI-tidningen, samt lyfter åter
vikten av att vi i SFLPA fortsätter publicera i SFAI-tidningen. Tröskeln för att publicera
något i denna tidning bör vara låg, och det behöver inte vara långa och tunga artiklar. Det
kan lika gärna vara korta blänkar om något som kan vara intressant att lyfta, ex hur det är
att arbeta prehosp på en HKP.
TF meddelar även att han lämnar styrelsen, och någon behöver ta hans plats som webansvarig. De som kan tänkas vara intresserade, anmodas meddela styrelsen.

§ 9 IVA-transporter (Emilie, Thomas)
EK redogör. Planerad presentation av riktlinjerna på årets SFAI-vecka. Vi diskuterar vikten
av att dessa riktlinjer får genomslag och vi förfasas över hur sakernas tillstånd är i nuläget i
Sverige.
§ 10 FLISA: SFLPAS medverkan på FLISAS möte, etc (Fredrik, Per)
PÖ berättar om att planerna för SFLPAs representation, där Johannes Ede´n kommer att
framföra en föreläsning. PÖ och FH kommer att representera SFLPA under dagarna. Vi
ser med stor entusiasm fram emot att hela FLISA får upp ögonen för oss!
§ 11 Samverkan och nätverk: FM; MLA-nätverk; prehospital utveckling i södra
Sverige (Christoffer, Robert, Daniel, Wilhelm)
DK redogör för aktuell utveckling i Skåne, där WW och DK driver frågorna och
lobbyarbete. RL redogör för utvecklingen i Sydöstra SVR.

§ 12 Symposium till SFAI-veckan (Anna)
AH redogör för en spännande och imponerande föreläsaruppställning, samt gör reklam för
en gemensam after symposium öl, dit så många som möjligt väntas.

§ 13 Planering årsmötet
Årets årsmöte måste nu planeras. Alternativen är att hålla det under SFAI-mötet, Tac
Trauma-mötet eller som telefonmöte. Ska utlysas till alla medlemmar senast 14 dagar
innan, samt att dagordning då skall vara fastställd.
PML skickar ut mejl till hela styrseln för frågan om hur många som kan delta på Tac resp
SFAI-veckan. Därefter beslut om när Årsmötet ska hållas.
Alla arbetsgrupper i styrelsen får i uppgift att skriva en kort sammanfattning om vad man
arbetat med under året, vilket ska ingå i Verksamhetsberättelsen.
§ 14 Övriga frågor
NIL

§ 15 Nästa möte
23/9 kl 21.00

§ 16 Ett fyrfaldigt leve för Göteborg
Ett stort fyrfaldigt höjs för Basse ära, då han fyller år.
§ 18 Mötets avslutande
Mötet avslutas odramatiskt

Vid pennan; Pia-Maria Lodhammar
Justerare; Tobias Falkenström
Justerare; Anna Henningsson

