Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Måndag 200323 kl. 19.00-20.30
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Annette N, Claes F, Eva S, Erik L, Owain T, Karolina P, Lina B, Roman A, Maja E
1)
2)
3)
4)

Mötets öppnande
Till mötesordförande valdes Annette N, protokollförande EvaS, justeringspersoner Lina B och Maja E
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll diskuterades inte vid mötet.

Aktuella ärenden
5) Covid-19: Status. Uppdatering. Annette mailat info via mail. 300 respiratorer inhandlade för nationellt bruk.
Överallt pågår mobilisering och inrättande av IVA-platser, ex. från 13 till 32 platser i Region Halland, 3 till 11
platser i Alingsås.
6) Nationell samverkan av IVA-vård, Soc.styrelsens uppdrag från regeringen som svar på SFAI:s initiativ och
skrivelse.
Annette rapporterar: Startprocessen ostrukturerad. Hon adresserade TiB i krisledningsorganisationen på
SoS och Andreas Wladis, stabsläkare SoS, utan framgång. En styrgrupp har dock bildats utan initial
kontakt med SFAI, vilket måste betraktas som uppseendeväckande. Christina Agvald Öhman fick frågan
på omvägar, ringt Annette, och gjort ett stort arbete att formera en fungerande grupp med Andreas Vladis,
stabsläkare Soc.styr, Johan von Schreeb, Ch A-Ö, Annette N, Camilla Brorsson, SIS, Nina Widfeldt, ane-läk
och beredskapsläkare i VGR, samt Fredrik Sjövall, Skåne. Således bred representation från olika delar i
landet. Maja E betonar värdet av att inkludera mindre sjukhus i denna grupp.
a) NPO fått info att de inte är operativa nu, även detta uppseendeväckande.
b) SIR fokuserar på att kartlägga IVA-platser med målet daglig rapport om antal totalt, med invasiv
ventilation, antal COVID-19, och icke COVID-19. Sven Walther och Christina A-Ö engagerade i detta.
c) Soc.styr givit uppdrag till Kristoffer Strålin, öl Infektion, Karolinska, angående nationell registrering av
inneliggande COVID-pat, fråga kommit om medverkan från SFAI/NPO. Styrelsen beslutar avvakta
medverkan just nu.
d) Fråga från Claes F om nordiska perspektiv, förekommer liknande uppdrag i övriga Norden? Vore av värde
i prioriteringsdiskussionerna. Annette kontaktar SSAI med fråga.
7) Prioriteringsriktlinjer. Claes F rapporterar. Ett dokument om begränsningar av IVA-vård har framställts av
en grupp under ledning av etikprofessor i Linköping, utan att SFAI fått formellt uppdrag att delta i arbetet.
Nu är dokumentet tillfälligt stoppat, då SFAI protesterat mot processen. Många andra professioner också
berörda. Karolina P påpekar att sakfrågan är minst lika viktig som processen. Claes kommer att efterlysa
tydlig uppdragsgivare, uppdragsbeskrivning och tidsrymd, förslagsvis 4 dagar.
8) Nationell expertgrupp professorer anestesi/IVA. Grupp av professorer startad för hjälp med COVID,
granskning av vetenskap, evidens, m.m. Som en Advisory board, under ledning av prof. Lars I Eriksson,
Karolinska. Claes ej med första mötet, men ska etablera kontakt mot SFAI-styrelsen i fortsatt arbete. Många
randomiserade COVID-studier pågår i bl.a. Kina, Italien. Finns även en uppsjö av ”vilda” forskningsprojekt,
utan tydlig etisk frågeställning.
9) SFAI veckan Uppsala 2020. Status. Svårbedömt just nu om genomförande. Läget bör klarna närmaste tiden.
Vi behöver ta ställning innan 13/4.
10) SFAI-veckan Örebro. Diskuteras nästa gång.
Stående punkter
11)

Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning
a) Remiss BT/ ST. Remissvar till Soc.styr. senast 27/3. Till SLS/Läkarförbundet senast förra
veckan. Just nu svår tid att behandla sådana extremt omfattande och viktiga frågor, även om
Maja och Karin intensivt arbetat fram ett svar med kommentarer som de inte riktigt är nöjda

12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

med. Inlämnat till Hans Hj i fredags. Önskar dispens att få lämna in ett bättre remissvar lite
senare, dvs förlängd svarstid. Maja får uppdrag att kontakta Karin BK för att till både SLS och
Soc.styr. anhålla om detta.
Riktlinjer. Annette avböjer just nu sådana frågor.
Remisser. Annette begär anstånd.
Ekonomi
Kan SFAI Verksamheter AB kompensera kostnadsställenas förluster pga COVID19? – OT samlar
in underlag från kostnadsställehavarna för att få reda på hur mycket i utgifter går förlorad. Beslutas anta
förslag från Owain att täcka ev. förluster för kursgivare. Eventuellt kan SFAI öka administrativa avgiften
med 1% under nästa år för att täcka förlusterna, inget beslut idag.
SYA. Verksamheten nu på paus.
Forskning. Intet nytt.
SFAI-tidningen. Viss ökning av annonsörer, sparsamt med annat material. Dock räknar redaktören med
att få ut kommande nr som vanligt.
Fackliga frågor, medlemsfrågor. Claes adresserar Heidi S, Läkarförbundet, ang. oro för smitta, brist på
skyddsutrustning, etc., i vår specialitet.
Hemsidan. Annette uppdaterar med info om styrelsens aktiviteter med COVID smittan.
Delföreningsfrågor. Mycket kontakt och utbyte f.n. med SIS.

21)

Övrigt
a) Möte för chefer och ledare sept. Vilande f.n.

22)

Mötets avslutande

Vid protokollet:
Eva Selldén
Justeras:
Lina Broman
Maja Ewert

