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Nästa möte: 

Linnéuniversitetet, Växjö. Carina Elmqvist m.fl. 

 

Tagna beslut: 

1. Det ska vara ett nätverk utan någon verklig formell struktur. Enbart en 
sammankallande/sammanhållande funktion som roterar årligen mellan de olika deltagarna i 
nätverket. (Nätverket ska inte ha någon ”ordförande”). 

2. En eller flera personer står som värd för en nätverksträff och ett symposium i november. Under 
dessa dagar hålls ett nätverksmöte, den egna organisationen visas upp. Dessutom genomförs någon 
form av social aktivitet under dagen (mer än den brukliga middagen på kvällen). 

3. Nätverkets medlemmar ska verka för att sprida kunskapen om nätverket och försöka få in andra 
regioner som i dagsläget ännu inte finns representerade. 

4. Försöka få in länkadress/logotype på Swesem, RAS och FLISAs hemsidor och sociala medier. 

5. Nätverket har numera en logotype som kan användas i samband med länkning 
från hemsidor, informationsmaterial osv. 

6. Nätverket ska samordnas och organiseras genom: 

Facebookgrupp: (Sluten, bjud gärna in intresserade) 

Ambulance Health Research Network (AHRN) 

https://www.facebook.com/groups/1003655649746073/ 

7. Hemsida: (som ska ligga under högskolan i Borås (HB)): 



http://www.hb.se/Forskning/Forskningsportal/Natverk/Ambulance-Health-Research-network-AHRN/ 

Här ska vi lägga in våra namn (nätverkets medlemmar) och koppla dessa med länk till våra personliga 
person/hemsidor på respektive organisation. 

(Erik Höglund kommer att efterfråga denna information inom kort och med hjälp av HB publicera 
denna på deras hemsida). 

 

Diskussioner som fördes under mötet: 

Vi vill synas mer som nätverk. 

Målet är att alla regioner ska vara representerade i nätverket. 

Länk direkt till nätverket på RAS, Swesem, FLISA, egna organisationers hemsidor osv. 

Varje medlem i nätverket försöker öka intresset/kunskapen om nätverket (genom att exempelvis 
lägga in nätverkets logotype/länkadress på den egna organisationens hemsida/sociala medier, vid 
andra sammankomster, sprider order/"göra reklam" för nätverket). 

(Det lyftes som ett problem att nå ut till de mindre organisationerna, de som inte i nuläget bedriver 
forskning inom området. (Dessa borde gå att nå genom länkningar från de stora aktörerna, RAS, 
Swesem, FLISA osv). 

Frågor om SLAS-riktlinjer togs upp igen. Hur vetenskapliga är de? Hur kan vi påverka? Ingen hade 
några bra svar i dessa frågor och inga ingångar till SLAS fanns. Vi får helt enkelt fortsätta bedriva 
forskning och till nästa års möte ta upp frågan igen och försöka skapa en ingång till SLAS. 

Kvalitetsregister - 20 av 22 regioner är i nuläget med i det förhållandevis nystartade 
ambulansregistret. 

Frågan lyftes om det går att skapa en nationell samordning för att kunna komma i kontakt med hela 
ambulanssverige på ett lättare sätt. Diskussionen slutade i att befintliga 
nätverk/föreningar/organisationer i sådant fall får användas. Det är inte någonting som AHRN 
kommer arbete med. 

Frågan om AHRN ska söka medel diskuterades men det ansågs inte finnas behov för det. 

Inga fler träffar planeras för nätverket än den årliga sammankomsten i november. Det finns redan 
tillräckligt med möten och tillfällen att träffas. Självklart går det bra att använda facebook-gruppen 
för att få kontakt och träffa hela eller delar av nätverket ändå. 

I samband med AHRN-dagarna kan viktiga händelser lyftas. Ex. disputationer, möten, konferenser, 
forskningsresultat osv. 

 

Information/artiklar från 2017 års träff i Örebro: 



Inför: http://intra.orebroll.se/service--stod/information-och-kommunikation/nyheter-och-
kalender/nyheter/natverkstraff-och-symposium-ambulance-health-research-network-28-29-
november-2017/ 

Efter: http://intra.orebroll.se/service--stod/information-och-kommunikation/nyheter-och-
kalender/nyheter/lyckade-dagar-for-ahrn-natverkstraff-och-symposium/ 

 

Övrigt: 

FLISA, 2-4 oktober, 2018 i Örebro, skriv in det i kalendern redan nu! 

(Erik Höglund kommer se till så att nätverket syns under denna FLISA-kongress). 

 

Vad vi gjorde under de båda dagarna: 

28/10 Nätverksträff 

Presentation av Akutkliniken ambulansen Örebro (Bruno Ziegler) och av Universitetssjukvårdens 
forskningscentrum Örebro (Margareta Möller). 

Nätverksträffen. Genomgång av tidigare år och beslut om nätverkets former. 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS), genom Tony Ek, gick igenom och efterfrågade 
kommentarer på nuvarande kompetensbeskrivning. 

Workshop där definitioner av vårdnivå diskuterades. (Detta kommer sammanställas och skickas ut i 
facebook-gruppen). 

29/10 Symposium 

Forsknings- och verksamhetsföreläsningar: 

Douglas Spangler – Hänvisning till lägre vårdnivå vid Sjukvårdens Larmcentral 

Carina Elmqvist & Anders Svensson – Forskningscentrum CISA  

Tal Hörer – Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta (REBOA) 

Anna Hörberg – We need support! – A Delphi study about desirable support during the first year in 
the ambulance service 

Klara Karlsson – Föräldrars delaktighet i det vårdande mötet med ambulanspersonalen 

Erik Höglund – Hänvisning till annan vårdnivå än ambulanssjukvård 

 

Utgick pga sukdom: 



Christina Nilsson – Suicid 

Carl Magnusson – Ambulanssjukvård i England 

Organisation, utveckling och utmaningar som ger nya perspektiv på svensk ambulanssjukvård. 


