Protokoll extra styrelsemöte för SFAI
Tid: Tisdag 200317 kl. 19.00-20.00
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Annette N, Eva S, Claes F, Owain T, Roman A, Karin BK, Hans HJ, Karolina P, Lina B.
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Mötet öppnades av ordförande Annette N.
Mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Maja och Roman.
Dagordningen redogjordes för muntligen och godkändes.
Covid-19. SFAI:s styrelseledamöter, främst Claes F och Annette, har formulerat ett dokument att snarast,
inom ett dygn, skickas till Hälso- och sjukvårdsministern. I detta efterfrågar SFAI ett övergripande
nationellt ansvar för att leda och samordna intensivvården, vilket saknas i nuläget och försvårar
möjligheterna till fördelning av tillgängliga resurser, kommunikation och kunskapsutbyte. SFAI begär
en nationell ledning med beslutskapacitet för arbete med intensivvården under Covid-19 pandemin
och erbjuder sin medverkan i detta arbete. Dokumentet kommer att färdigställas av Claes F, Annette
och Karolina för snabb befordran till ministern. SLS och Slf har lovat att stödja dokumentet. Info till
medlemmarna ska så snart som möjligt ut på hemsidan. Annette och Roman ansvarar.
Hans Hj rapporterar att Soc.styrelsen ska få uppdrag från regeringen att samordna resurser, främst
skyddsutrustning, vilket nu är en bristvara. Vidare info på deras hemsida.
Frågor har kommit till styrelsens Facebook-sida om antal intensivvårdsplatser, etc. Annette får också
många frågor från journalister ang. platssituationen. Lina tar uppdraget att frekvent uppdatera sociala
medierna.
SFAI-veckan 2020 Uppsala. Owain, Lotta och Annette har lyckats förhandla framåt datum för definitiv
(av)bokning av kongresslokalen till 13/4. Medför en del kostnader oavsett. Diskuteras antal deltagare för
break-even. Claes F får uppdrag att jmf med kirurgveckan, hur är planerna där? Detta är ju en effekt av
regeringsbeslut om inställelse av stora möten, funderingar finns ang. kompensation från centralt håll. Inget
beslut idag.
Vägledande dokument har utarbetats av SIS om IVA-vård, luftvägshantering och etik. Dessa har kommit till
styrelsen för godkännande. Välformulerat, kommer dock att behöva uppdateras inom snar framtid.
Styrelsen bifaller dessa med några kommentarer och kommer bistå senare med att sprida dem via hemsida
och mail till medlemmarna. Annette kommunicerar med SIS om detta.
På begäran av chefläkare runtom nationellt skrivs även ett etikdokument, inkommit till NPO PIVoT för
specialitetens synpunkter. Som beskrivits tidigare i styrelsens protokoll så är SFAI styrelsen tveksam till
innehållet hittills, då formuleringarna uppfattas som hårda. Styrelsen ställer sig hellre bakom SIS
etikdokument. Återigen, SFAI styrelsen föredrar att på alla sätt i stället yrka på ökat antal IVA-platser. Claes
F återkopplar till arbetsgruppen.
Nästa telefonmöte på måndag 23 mars kl. 19.
Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Eva Selldén
Justeras:
Maja Evert
Roman A’Roch

