Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Onsdag 200311 kl. 19.00-20.30
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Annette N, Eva S, Claes F, Owain T, Roman A, Lina B, Erik L
Frånvarande: Karin BK, Hans HJ, Karolina P,
1)
2)
3)
4)

Mötet öppnades av ordförande Annette N.
Mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Owain och Roman.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll. Annette går igenom och mailar ut uppdragen därifrån till resp.
styrelseledamot.

Aktuella ärenden
5) Covid-19. Läge i landet: Ordf talat med Camilla Brorsson i SIS: Nationella rekommendationer bör följas, info
utmailad till IVA-chefer nationellt. Finns länkar som ständigt uppdateras från FHM, WHO och ESICM, beslutas
att SFAI lägger ut dessa och liknande länkar på hemsidan, Roman ansvarig. Många event och tjänsteresor
ställs in i landet runt mars-april. Beslutas att alla SFAI-associerade event bör ställas in, t.o.m april. Detta
drabbar fortbildning och SPOR användarmöte. Op.ledningsmötet på Såstaholm i maj kvar t.v. Nytt
ställningstagande till uppskjutning av aktiviteter, vid styrelsemöte den 2 april.
6) IVA/IMA-platser; nationell genomlysning gjord av Soc.styr. Varje region arbetar med planer. RPO
Stockholm-Gotland arbetar med regional inventering, förslag från Spesak Claes F att denna inventering blir
rikstäckande. Annette mailar Martin H med förfrågan om detta.
7) NPO-frågan, lägesrapport, nationell högspec vård. NPO bildat nu, ordf Martin Holmer. Finns repr från alla
regioner, utom norra regionen, varifrån kirurg önskas.
8) SFAI veckan Uppsala 2020. Statusrapport. Erik L rapporterar. Programmet bra och klart, ligger ute på
hemsidan/nätet. Problem att Bryssel har flyttat IVA-mötet till samma vecka! Erik L utreder konsekvenser av
denna krock med prof. Sten Rubertsson. Kan bli problem med utställare, en möjlighet är att ev. ha SFAImötet utan utställare. Owain utreder hur avtalen är skrivna tillsammans med MKon. Annette kontaktar LOK.
Annette kontaktar även Niklas Jonsson ang. stängning av Twitterkontot.
9) SFAI-veckan Örebro. Hans Hj ej närvarande.
10) SLS ordföranderåd 5/2. Rapport nästa gång.
11) SSAI-uppdatering:
a) CREM (critical emergency medicine) inom SSAI skriver position paper ang. vem som gör vad
inom akutmedicin (anestesiläkare eller akutmedicinare).
b) Studie kring suicid. Hans Hj skulle kontakta Claes F angående SFAI:s medverkan. Ordf tveksam
till vårt engagemang i detta. Hans Hj får fördjupa sig i frågan och återkomma.
Nomineringar
12) Aktuella nomineringar. SSAI research committee, S-E Ricksten hittills deltagit, önskar avgå. Annette
mailar ut frågan om ersättare, återkommer nästa styrelsemöte.
Stående punkter
13)

14)
15)
16)

17)

Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning. Varken Maja, Hans eller Karin BK närvarande, Annette ringer
dem och återkommer med info till nästa möte.
a) Remiss BT/ ST. Se ovan.
Riktlinjer. Brännskadekompendiet från Uppsala läggs inte ut, viktigt att riktlinjerna är nationella och
denna kommer ju från den ena centret. Erik kontaktar ansvariga för vidare ev samordning.
Remisser. Karin BK ej närvarande.
Ekonomi
a)
Rapporter. Överskott från SFAI-veckan som tidigare rapporterats, c:a 0,5 milj. Inga akuta problem
för föreningens investeringar av corona-turbulensen.
SYA. Inget nytt att rapportera.

18)

Forskning. Annette frågat Michael Haney ang. open access-erbjudandet från Acta’n. MH återkommer
med artikel i ämnet i SFAI-tidningen.

19)
20)
21)
22)

SFAI-tidningen. Nytt tryckeri, fin produkt. Redaktören ej närvarande.
Fackliga frågor, medlemsfrågor. Inget nytt.
Hemsidan. Inget nytt.
Delföreningsfrågor
a) SIS. Kommit fråga om etikgrupp, Karolina inte närvarande, frågan skjuts upp till nästa gång.
Övrigt
a) Möte för chefer och ledare sept -20. Programmet under planering.

23)

b) Mail kring enkäter mm. Vad ska vi maila ut? Bäst att samla i ett enda mail, kanske kvartalsvis.
Owain och Annette samlar och gör ett gemensamt utskick.
24)
25)
26)

27)

Beslutas om telefonmöte för styrelsen i stället för fysiskt möte torsdag 2 april kl. 13-16.
Beslutas om ett kort telefonmöte 23 mars kl. 19.
Kommande styrelsemöten:
5 maj telefonmöte,
8 juni styrelsemöte inkl. möte med Örebro LOK.
Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Eva Selldén
Justeras:
Owain Thomas 200315
Roman A’Roch

