Kallelse styrelsemöte för SFAI
Tid: Torsdag 200402 kl. 19.00-20.30
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Annette N, Claes F, Maja E, Eva S, Owain T, Karin BK, Hans Hj, Karolina P, Roman A
1) Mötet öppnades av ordförande.
2) Till mötesordförande valdes Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Roman A och Karolina
P.
3) Dagordningen godkändes.
4) Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Aktuella ärenden
5) Covid-19. Uppdatering. Annette talat med David K om läget i Stockholm, Karolinska. 1 IVA-ssk, 1 ane-ssk och
1-2 usk per 4 patienter på K. Ojämn fördelning av personalen från privata vårdgivare. Försök att ta hjälp från
andra professioner för olika uppdrag. Detta gäller inte för övriga sjukhus i Sth, som har fullt fokus på att
ordna fler IVA-platser. VGR, Linköping och Skåne ligger med färre antal, men planerar för snabb
upptrappning. Utbildning pågår överallt av icke-IVA-personal till IVA. Stort behov av utbildningsmaterial,
behöver läggas ut på hemsidan. Eva S får uppdrag att kontakta utbildningsansvarig i Linköping, där det ska
finnas sådant material. Annette kontaktar SIS i samma ärende. Oro finns för aerosolbildning i situationer
som vi inte tänkt på. Diskussion om försäkring mot den stora smittrisken för sjv-personal.
a) Tracheostomi, SFOHH har översatt brittiska riktlinjer, Annette föreslår att vi länkar till dessa
på hemsidan.
6) Nationell samordningsgrupp för intensivvård, uppdatering av Soc.styrelsens uppdrag. Långsam progress.
Byte av ordförande till Hans Blomqvist, viktigt att ärenden hanteras snabbt nu. Annette deltar.
a) Läkemedel regionerna, LMV inhemsk produktion. Brist på läkemedel, fr.a. propofol.
b) Material, använda längre eller återanvända, ej möjligt få stöd via SoS. Varje vch måste göra
egen bedömning, vilket är orimligt. Beslutsstöd krävs. Nödläge behöver utlysas för att vi ska få
tillgång till material. Beslutas att Annette och Claes skriver en tydlig hemställan till socialministern
om just denna fråga. Mailas ut till styrelsen för synpunkter innan det går vidare. Exempel på
materialbrist: flödessensor till Hamilton transportrespirator, tillverkas i USA, levereras ej f.n.
Annat exempel: Order på 300 respiratorer från Maquet från Getinge, fastnat på Soc.styr.
c) Hjälp till Stockholm har efterfrågats, där just nu behovet av allt är störst - Soc.styr kan varken
leverera/omfördela personal eller utrustning.
d) Prioriteringsriktlinjerna – många frågor kommer från medlemmarna till styrelsen,
tolkningsproblem, glidning anas från författarna vid uttalanden i media. Karin BK förordar
hänvisning till författarna. Info om detta läggs ut på hemsidan.
7) Nationell expertgrupp professorer har uppdaterat Covid 19-riktlinjerna. Styrelsen beslutar godkänna
dessa idag, namn från SIS skall dock stå med, Annette kontaktar gruppen. Beslutas även att Soc. styr. får
lägga en länk till dessa riktlinjer från sin hemsida.
8) SFAI veckan Uppsala 2020. Status. Möte har ägt rum med LOK idag. Beslutas idag att inte genomföra SFAIveckan i september 2020. Styrelsen fattar idag även ett inriktningsbeslut att utreda andra datum, ex. janfeb 2021, lokal ska utredas. Karin och Owain går vidare med denna utredning samt kontroll av stadgar ang.
årsmöte.
9) Etiska dilemman om prioriteringar IVA vs. operation. Het fråga, viktig att adressera. Hans Hj tar med frågan
till SLS ordförande på tisdag för ev utlåtande.

Stående punkter
10)
11)

SFAI-tidningen. Beslutas att info om SFAI-veckan behöver finnas i kommande nummer. Gärna info från
golvet också, typ dagsaktuell beskrivning av en jour på Covid-IVA.
Övrigt
a) Mötestider:
Nästa möte tisdag 14 april kl. 19, telefonmöte.

12)

Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Eva Selldén

Justeras:
Karolina Persson
Roman A’Roch

