Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Torsdag 200423 kl. 19.00-20.30
Deltagare: Owain T, Hans Hj, Karin BK, Karolina P, Annette N (från 19.15), Lina B, Claes F, Eva S, Roman A,
Maja E, Erik L.
Plats: Telefonmöte
1.
Mötet öppnades av Owain T i Annettes frånvaro.
2.
Till mötesordförande valdes Owain T, protokollförande Eva S, justeringspersoner Maja E och
Roman A.
3.
Dagordningens punkter adresserades i annan ordning i Annettes frånvaro.
4.
Föregående mötesprotokoll. Får hanteras vid nästa styrelsemöte.
Aktuella ärenden
5.
Covid-19: Status. Uppdatering.
a) Fortfarande har Soc.styr. inte initierat en officiell nationell samordning av IVA:s Covidpatienter trots snabbt positivt svar på SFAI:s hemställan. Däremot har en grupp startats
ändå för IVA-platssamordning, sanktionerad av regiondirektörerna, med dagliga
telefonmöten, denna leds av Göran Carlström, Region Värmland, Maja bevakar. Uppfattas
att IVA-patienterna är ojämnt fördelade. Bekymmersamt att patienter inte fördelas från
belastade regioner till regioner/sjh som har plats. Helikopterassistans från Försvaret finns
ordnad för nationell trpt av IVA-patienter.
b) SKR har initierat en 4-länsgrupp innefattande de fyra största regionerna, vilken adresserar
läkemedel under denna pandemi. Denna grupp är initierad av SKR. Annette håller tät
kontakt med denna.
c) Uppskjutna operationer. Ett antal berörda delföreningar i SLS har nu veckomöten för att
adressera frågan.
d) Stora problem med kognitiv påverkan, critical illness, och neurologiska följder efter
Covid, behov växer av speciell rehab för post-Covid. Kunskap och resurs behöver adresseras.
Ex Remeo, privat IVA, i Stockholm har vana av sådant.
e) Läkemedelsbrist. Propofolbristen nationell och sannolikt global. Viktigt att vi
kontinuerligt lyfter när kompromisser sker. Ytterligare läkemedelsföretag börjar få brist.
Några regioner utarbetar rutiner om att använda vissa läkemedel i sprutpump/påse >24 tim.
Inga tydliga rekommendationer finns från läkemedelsföretagen.
f) Prioriteringsriktlinjer övriga sjukvården har utarbetats av Soc. styr.
6.
Nationell expertgrupp professorer – Covid-underlag
a) Flera dokument/riktlinjer under progress, IVA-vård, även anestesi på gång. Önskemål att
dessa ska produceras via NPO och kunna länkas till från Soc.styr. SFAI ska utreda om
möjlighet finns för ekonomiskt stöd i så fall.
b) Antikoagulantia- dokument klart.
7.
SFAI veckan Uppsala 2020. Karin BK rapporterar. Beslutats om 2 dagarsmöte ons-tors
heldag, förmöten tisdag, styrelsemöte må. Ekonomin opåverkad. Kirurgerna ställt in sitt
möte 2020. Info och rättelse om SFAI-mötet läggs ut på hemsidan nu till medlemmarna,
efterfrågat.
a) Owain utreder hur vi ska göra med datum för årsmötet till nästa gång.
8.
SFAI-veckan Örebro. Karin rapporterar.
9.
Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning. Många SK-kurser inställda nu, bekymmer för sena
ST-läkare att bli specialister i beräknad tid. Lina och SYA planerar enkät hur ST-läkarna
drabbas av den rådande situationen, inkluderande studierektorerna.
10.
SPOR:s data används från vissa myndigheter och regionledningar utan att betalning sker.
Claes hanterar frågan.
11.
Remisser. Etiska prioriteringar hos patienter som inte vårdas på IVA. Karin BK och Annette
har besvarat denna och bl.a. påpekat att prioriteringen även ska beröra privata kliniker.

12.
13.
14.

15.

Vid protokollet
Eva Selldén
Justeras
Maja Ewert
Roman A’Roch

Ekonomi. Owain rapporterar om anmärkningsvärt få yrkanden på ersättning för utebliven
kurs.
Medlemsfrågor, Hemsidan. Infobrev på hemsidan behöver skrivas mycket snart. Annette,
Claes och Karolina tar sig an det, så snart som möjligt.
Övriga frågor:
Kommande styrelsemöten:
5 maj telefonmöte,
8 juni styrelsemöte inkl. möte med Örebro LOK.
Mötet avslutades.

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

