Protokoll extra styrelsemöte för SFAI
Tid: Torsdag 200326 kl. 19.00-20.30
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Annette N, Eva S, Roman A, Lina B, Owain T, Karin BK, Claes F, Hans Hj, Erik L.
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnandes av ordförande Annette N.
Val av mötesordförande Annette, protokollförande Eva S, justeringspersoner Karin BK, Roman A.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

Aktuella ärenden
5. Covid-19: Status. Uppdatering. Snabb ökning nu av IVA-patienter, fr.a. i Stockholm, men även på andra
håll. Även ökning av icke-IVA-patienter med viruset i behov av palliativ vård. Tungt för vårdpersonal både
på IVA och vårdavd. Etisk stress.
a) Tips kommer från medlemmar till SFAI, via olika digitala vägar. Diskussion hur förmedla dessa olika PM
och synpunkter vidare, vbf till SIS i tillämpliga fall.
b) Skyddsutrustning vid undersökning av patienter, olika riktlinjer florerar på olika sjukhus och kliniker med
förvirring som följd. Fackförbunden hårt engagerade i att påpeka behov av skyddsutrustning.
6. Nationell samordningsgrupp för intensivvård: 2 möten hittills, senast idag. Soc.styrelsen har startat denna
grupp på uppdrag av regeringen, denna grupp har dock ingen möjlighet att flytta personal. Däremot
möjligt att flytta material. Vore bra att kunna slippa upphandlingsprocess i detta läge. Annette mailar
ordföranden i gruppen om denna fråga vid nästa möte. Soc.styrelsen skickat ut förfrågan via landets TiB
om behov och fått väldigt liten respons. Viktigt få igång registreringen.
7. Material - fråga om att använda detta längre alt. återanvända. Behov finns att utreda utvidgad livslängd
för MT-utrustning. Claes F och Eva S får uppdraget att kontakta MT-intresserad kollega för att utreda detta
närmare.
8. Prioriteringsriktlinjer. Nu publicerade med medverkan av Claes F från styrelsen. Karin BK påpekar att
viktigt att dessa blir översatta och kommuniceras på flera språk. Claes önskar förtydliga att styrelsen står
bakom kravet att döende COVID-patienter ska få träffa anhöriga. Har visat sig svårt att få till stånd i många
fall. Karin BK bifogar länk till protokollet. Beslutas att Roman lägger ut detta på hemsidan, COVID-fliken.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2c030c2f15a54e7aa48f34a4536bdfe3/rekhandlaggning-bekraftade-fall-av-2019-ncov.pdf
9. Nationell expertgrupp med professorer, se föregående protokoll. Utreder ex. frågor om annorlunda
läkemedel, och tar fram evidens och vetenskap om COVID. SFAI stödjer detta initiativ och kontakten med
SIS. Karin BK frågar om studier pågår på dessa patienter. Claes F redogör för NO-studier i USA.
Registerstudier ligger längre fram. En del förfrågningar kommit om märkliga behandlingsidéer. Gruppen
behöver en uppdragsbeskrivning, hanteras vid kommande möte. En förfrågan ang. dokument om
trakeostomi för COVID-patienter har kommit, lämpligt uppdrag för denna grupp.
10. SFAI veckan Uppsala 2020. Status. Möte med LOK planerat på tisdag.
11.
Stående punkter
12. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning
a) Remiss BT/ ST. Se föregående protokoll. Inte realistiskt att fortsätta processen f.n. pga allmän
tidsbrist. Dock ligger tidplanen fast enligt Hans Hj.
13. Övrigt
b) Mötestider, beslutas att nästa möte blir 2 april kl. 19.
14. Mötet avslutades.
Vid protokollet

Justeras

Eva Selldén

Karin Björnström Karlsson, Roman A’Roch

