
 

Mötesanteckningar från AHRNs möte på akutmottagningen Växjö 
lasarett, 22 oktober 2018 
 
Närvarande: C Frank, H Sjölin, A Svensson, M Holmberg, J Wihlborg, C Nilsson, G Norberg 
Boysen, A Kängström, U Andersson, A Dehré, R Sköld, B Fridlund, P Wennberg, G Larsson, C 
Magnusson, K Karlsson, C Elmqvist, H Anderson och A Bremer. Gäst var Rickard Andersson, 
vinnare av Flisas prehospitala pris 2018.  
 
Mötet hade en informell karaktär med öppna diskussioner. Rickard talade om IT-lösningar i 
ambulans och avslutade med en rundvandring på akutmottagningen.  
 

• AHRNs syfte och mål. Många betonade fördelen av att kunna nätverka på ett enkelt 
sätt, utan alltför stora krav på mötesarrangören. Den sociala dimensionen lyftes fram 
som viktig. AHRN bör vara öppet för forskare, doktorander och adjunkter. 

• Workshops. Bengt Fridlund föreslog att vi till nästa möte 2019 kan pröva workshops 
om olika ämnen som exempelvis: ”aims”, design, implementering, ”visioner för 
ambulanssjukvården”, presentera case och lägga ett forskningsperspektiv på detta, 
problem med datainsamling (motstånd i verksamheten), kunskapsförakt etc.  

• Ämnen för nästa möte: kompetens, triage, bedömningar. 
• Chefer i AHRN. Bör även chefer inbjudas att medverka på AHRNs nätverksträffar? De 

flesta menade att detta vore bra och att vi framöver får överväga (riktade) 
inbjudningar till chefer. Framhölls att det är viktigt med chefstöd men också 
politikerstöd (läkarstöd?) 

• AHRN synlighet. Vi finns på Facebook och på HBs hemsida. Konstaterades att vi bör 
synas på båda ställena. Dokument på HBs sida behöver uppdateras. 

• Forskningsvillkor. Är koppling till universitetssjukvård en lösning på en del av 
forskningen problem? Detta kan främja att samma villkor gäller för ambulanssjukvård 
som för övrig sjukvård. Ligger dock en bit in i framtiden. Kanske bör vi nyttja mindre 
ambulansorganisationer som vill mer? 

• Skriva debattartiklar. Vi borde kunna skriva 1 artikel/år. AHRN har makt att påverka 
kliniker och politiker. Det diskuterades även en artikel om implementering och 
datainsamling (Glenn och Gabriella?). 

• Samarbete. Det finns fördelar med att gå ihop om större projekt. Exempelvis skulle 
Rickard Anderssons Kronobergs-data kunna användas i framtida projekt. Samtidigt 
får vi komma ihåg att vi inte kan samarbeta för brett om vi vill använda varandra till 
opponentskap och betygsnämnder.  

• Akutmottagning. Behövs det även ett nätverk för AKM? Kanske i framtiden. 
• Nästa AHRNs möte. Hösten verkar bäst. Upplägg med dag 1 (em) och dag 2 (heldag) 

ansågs bra. Viktigt att bjuda in professionen till dag 2. Något beslut om nästa möte 
togs inte men Sörmland och Fårö har nämnts som möjliga kandidater. 

 
Vid tangenterna, Anders Bremer 
 


