Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Torsdag 200414 kl. 19.00-20.30
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Annette N, Eva S, Owain T, Karin BK, Claes F, Roman A, Hans Hj, Erik L, Maja E.
Ej närvarande: Karolina P, Lina B.
1.
Mötet öppnades av ordf.
2.
Val av mötesordförande: Annette, protokollförande: Eva S, justeringspersoner Maja, Roman.
3.
Dagordningen godkändes.
4.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. Ingen respons på vår
skrivelse till socialministern, inte ens ett diarienr. Diarienr skall efterfrågas av Annette N.
Aktuella ärenden
5.
Covid-19: Status. Uppdatering.
a) Läget, status. Ansträngt på många ställen, pressad personal, många patienter som inte har
Covid och behöver vård. Rapporteringen inte riktigt tydlig. Annette har adresserat
sjukvårdsansvariga i VGR kring prioriteringar. I Göteborg vårdas Covidpatienter i ett tält
utanför SU med ev. sämre utrustning, ifrågasatt arbetsmiljö. Linköping bra organiserat avs IVAvården. Således olika verklighet i olika landsändar. En del regioner har inte så många patienter
ännu, såsom Halland och Umeå. Styrelsen beslutar uppmana medlemmarna att bidra till
rapportering om misstänkt felaktiga prioriteringar. Kan ingå i info-brev från Annette.
b) Prioriteringsriktlinjer övriga sjukvården under produktion, snart klara. Karin BK skrivit bra
remissvar på extremt kort tid.
6.
Nationell samordningsgrupp för intensivvård: uppdatering. Annette rapporterar, mycket
dålig progress i arbetet, tendens att lägga tillbaka arbetet på regionerna.
a) Läkemedel regionerna, LMV utreder inhemsk produktion. F.n. försöker man beräkna behovet
av läkemedel till IVA. Svårt uppdrag.
b) Oklart fortfarande om ordern om 300 respiratorer från Maquet från Getinge.
c) Material - använda längre, återanvända, inget beslut/hjälp att vänta via SoS. Vissa regioner
har redan brist på kritiskt material och en del läkemedel. Viktigt skapa opinion, via sajt(?) och
påminna om styrelsens skriftliga begäran om nödläge, se p. 4. Annette påminner ånyo.
d) Hjälp till Stockholm. Stockholm mest drabbat av pandemin, just nu kontroll. Läkemedelsbrist
hotar.
e) Utbildningsmaterial för extra personal - ingen input ännu, uppdrag till nästa gång.
f) Prioriteringsriktlinjer övriga sjukvården. Soc.styrelsen ansvarar för dessa.
7.
Nationell expertgrupp professorer
a) Läkemedel dokument för IVA formuleras, även op. Hans Hj ansvarig, återrapport
nästa möte.
b) Antikoagulantia, dokument under produktion under medverkan av koag.exp.
c) Efterlysning om guidelines för sövning av Covidpatienter. Erik tar frågan till
Uppsala.
8.
SFAI veckan Uppsala 2020. Status. Annette håller kontakten med kliniken, nytt besked på
torsdag. Mötet färdigplanerat.
9.
SFAI-veckan Örebro. Inget nytt.
Stående punkter
10.
Utbildningsfrågor, BT. Proposition på gång att uppskjuta starten av BT ett år.
11.
SLS startat grupp för diskussion av olika frågor kring Covid en gång/vecka med de större
sektionerna. Annette deltar från SFAI.
12.
Remisser. Frågor om deltagare till olika arbetsgrupper, skickats till Martin H, ordf i NPO.

13.
I remissvaret om prioriteringar bör dilemmat om köställd kirurgi till förmån för IVA-vård
adresseras. Ser olika ut på olika sjukhus. Annette lyfter frågan till nästa telefonmöte på SLS. Kanske
fråga till Sv. kirurgiskt råd. SPOR arbetar med statistik i frågan.
13.
Ekonomi. Inget nytt, investeringar oförändrade.
16.
SFAI-tidningen. Annette kontrollerar status med Karolina, frånvarande idag.
18.
Hemsidan. Annette skriver medlemsinfo till denna inom kort.
19.
Delföreningsfrågor. Annette har tät kontakt med SIS ordförande Camilla Brorsson nu, bra.
20.
Övrigt
a. Mötestider: Nästa telefonmöte torsdag 23 april kl. 19. Owain ordnar Zoom-inbjudan.
b. Årsmötet senare under hösten? Fråga från Martin Holmer. Owain utreder till nästa
gång.
c. VC-lista: Vi ber Lotta på MKon att ordna en sådan, alla som har info från sin region
bidrar.
21.
Mötets avslutande
Vid protokollet:
Eva Selldén
Justeras:
Maja Ewert
Roman A’Roch

Fullständig Zoom-inbjudan:

Owain Thomas is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: SFAI Återkommande möte
Time: This is a recurring meeting Meet anytime
Join Zoom Meeting
https://lu-se.zoom.us/j/299288647
Meeting ID: 299 288 647
One tap mobile
+46850520017,,299288647# Sweden
+46850539728,,299288647# Sweden
Dial by your location
+46 8 5052 0017 Sweden
+46 850 539 728 Sweden
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5050 0828 Sweden
+46 8 5050 0829 Sweden
Meeting ID: 299 288 647
Find your local number: https://lu-se.zoom.us/u/cbjJmUSUF
Join by SIP
299288647@109.105.112.236
299288647@109.105.112.235
Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 299 288 647
Join by Skype for Business
https://lu-se.zoom.us/skype/299288647

