Protokoll extra styrelsemöte för SFAI
Tid: söndag 200505 kl. 19.00-20.00
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Annette N, Eva S, Claes F, Owain T, Roman A, Erik L, Karin BK, Hans HJ, Karolina P.
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnades av ordförande Annette N.
Mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Roman och Owain.
Dagordningen godkändes.

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

Aktuella ärenden
5. Covid-19: Status. Uppdatering
a) Status. Oro för ökning av Covidpatienter i vissa regioner som inte ännu har så stort inflöde av
patienter. Andra regioner har stor belastning. Nationell grupp för IVA-platssamordning har
fortfarande dagliga tel.möten, som Maja E deltar i. Soc.styrelsen har ännu inte kommit med
skriftligt uppdrag för sådan nationell IVA-samordning eller läkemedelssamordning vad vi vet.
Annette har däremot både sett och läst uppdraget från regeringen till Soc.styrelsen för att initiera
denna samordning.
b) Fyrlänsgruppen arbetar med inköp och fördelning av läkemedel, påtaglig brist på vissa läkemedel.
Ojämnt fördelade över landet. Annette samarbetar med denna grupp.
c) SLS Webinar om Covid 7/5 tillsammans med infektionsläkare. Magnus Brink, anestesi- och
infektionsläkare, Östra sjukhuset deltar.
d) Material, inköp, stor brist på vissa produkter, sannolikt behov av samordning. Annette följer upp.
e) 300 respiratorer har beställts av Socialstyrelsen. 10 levereras i veckan. Enkät planeras av
stabsläkare på Soc.styrelsen för att inventera och kartlägga behovet av respiratorer. Hans Blomqvist
och Sten Rubertsson är med i gruppen.
f) Samordningsgruppen har efterlyst ett verktyg för att mäta belastningen på intensivvården. En enkät
planeras av stabsläkare på Soc.styrelsen för att belysa antal patienter per IVA-läk och IVA-ssk.
g) Info-brev till medlemmarna inte klart, publiceras i dagarna via mail.
6. Nationell expertgrupp professorer fortsätter arbetet med att evidensgranska nuvarande kunskap och
formulera Covid-riktlinjer:
a) Antikoagulantia, PM nu på hemsidan.
b) Alternativa anestesiläkemedel vid brist på gång. Uppdatering av befintliga PM pågår.
7. Rehab efter covid-IVA visat sig vara en allt större utmaning. Riktlinjer behövs. Annette tar kontakter
för att en grupp ska bildas.
8. SFAI veckan Uppsala 2021. Status. Karin BK rapporterar. Programmet - viss omplanering pågår. Mkon
arbetar med sponsorer och lokaler. Owain utrett om årsmötet. Detta skall vara inom 6 mån efter
bokslut, således senast 31/12 2020. Kan ske elektroniskt. Beslutas att årsmötet för SFAI äger rum i
september. (OBS att detta datum inte gäller längre, efter styrelsebeslut – se protokoll från styrelsemöte
200519/OT).
9. SFAI-veckan Örebro 2021. Karin BK deltar i planeringen av detta möte.

Stående punkter
10. Remisser. Karin fått ”Nära vård” att lämna synpunkter på.
11. Ekonomi. Inget nytt. Mycket lite aktivitet.
12. SYA. Ej närvarande.
13. SFAI-tidningen, tjockt nummer nu i tryck.
14. Fackliga frågor, medlemsfrågor. Oklart om sjukvårdspersonal med Covidsmitta kartläggs, som ev.
arbetsskada.
15. Övrigt
a) Enkäter från olika org, ex. WHO, har kommit Owain tillhanda, kommer att sammanställas och
skickas ut till medlemmarna så snart som möjligt.
b) Kommande styrelsemöten:
19 maj extra telefonmöte kl. 19

8 juni ordinarie styrelsemöte inkl. möte med Örebro LOK.

16. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Eva Selldén
Justeras
Owain Thomas 200520.
Roman A’Roch 200523

