Protokoll extra styrelsemöte för SFAI
Tid: Torsdag 200519 kl. 19.00-20.30
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Annette N, Karolina P, Owain T, Karin BK, Erik L, Claes F, Hans H, Eva S, Roman A, Lina B.
1.
Mötet öppnandes av ordförande.
2.
Val av mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S,
justeringspersoner Lina B och Maja E.
3.
Dagordningen godkändes.
4.
Föregående mötesprotokoll justerat och lades till handlingarna.
Aktuella ärenden
5.

Covid-19
a. Läget i landet. Rapport från resp. olika regioner.
b. Tillgängliga läkemedel. Kritisk tillgång på lm, framförallt propofol,
men även andra anestesimedel. Etomidate inte godkänt i Sverige,
ändå föreslaget. Tillgång på Sevo i Sverige oklar idag, utreds. Annette
försöker med hjälp av SPOR att beräkna anestesitider för att sedan
kunna beräkna åtgång av anestesiläkemedel.
c. Flera sjukhus försöker öka op-kapaciteten, brist på läkemedel kan
vara ett hinder. Claes undrar om nödlägesförfrågan.
d. Aktuell SLS skrivelse till SKR om prioritering av vård, inklusive op.
Viktigt diskutera hur prioritera vilken vård som ska bedrivas. På Svt.se
finns en dataflik om SPOR:s data för utförda op.
e. Ökat IVA-behov under lång tid, möte med Emma Spak, SKR, och
NPO, med Martin H engagerad. Viktigt med utbildning av personal för
uthållighet på IVA. Strategier för att få gehör diskuteras i styrelsen:
Utbildningsdepartementet kan adresseras, högskolor samt gymnasier
för usk. Linköping har speciell akut IVA-usk-utbildning och nu äskat
om fler platser. Fler ST-tjänster. Sjukvårdsdirektörerna behöver
adresseras. Betalda sjukvårdsutbildningar. Ändrade arbetssätt för att
använda IVA-ssk optimalt. Riksföreningen AnIva kan engageras för
gemensam action. Karin föreslår att vi försöker fundera ut en lista
med förslag innan vi kontaktar AnIva.
f. Rehab.riktlinje för post IVA-vård i övergången mellan IVA och
vårdavd. Annette har bett SIS samordna. Flera grupper finns som
arbetar med rehab efter COVID-19.
6.
Nationell samordningsgrupp för intensivvård, uppdatering.
a. Respiratorer. Soc.styr fördelar då de levereras. Enkät om antal och
typ av respiratorer på sjukhusen ska skickas ut av Soc.styr för att få
ett underlag angående behov på olika enheter.
b. Enkät antal patienter per IVA-läk och IVA-ssk kommer att skickas ut
till MLA. SIS gör förslag. Målet är underlag för att planera fördelning
av patienter vid hög belastning i framtiden.
7.
Nationell expertgrupp professorer
a. Uppdatering av riktlinjer för Covid fortsätter.
b. Frågor kring läkemedel som kommer från Fyrlänsgruppen diskuteras
ibland med professorsgruppen.
8.
SFAI veckan Uppsala 2020 feb. Status. Detaljering av programmet pågår.
Minst ett Covidspår varje dag. Data från nordiska studier kommer att redovisas. Diskuteras även
programmet för chefer och ledare.
9.
SFAI-veckan Örebro 2020 sept. Planering pågår. Möte med LOK 8/6.

Stående punkter
10.
Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning. Beslut finns om årets pedagogiska
pris. Intet nytt om försenade specialistexamina pga inställda kurser under pandemin. Bekymmersamt för
alla inblandade. Ev kursstarter ånyo i höst, ev. dubblera. Kritiska kurser är barn och neuro. Soc.styrelsen
kan ev. stötta ekonomiskt. Annette lyfter det på SLS-möte.
11.
Riktlinjer. Inga nya på väg.
12.
Remisser. Flera större remisser från både SLS och Slf, ex. Livskvalité efter
hjärtstopp. Krisberedskap, utskickad till styrelsen. God och nära vård, 1600 sidor. Karin BK hanterar.
13.
Ekonomi. Inget nytt.
15.
Forskning. Många studier pågår rörande Covidpat.
16.
SFAI-tidningen. Annonsintresset bra. Deadline 14/7.
17.
Fackliga frågor, medlemsfrågor.
a. SLS fullmäktigemöte 26/5, digitalt. Eva bevakar.
18.
Hemsidan. Medlemsbrevet utskickat som mail endast till medlemmarna,
ligger inte på hemsidan. Annette planerar skriva kortare version för hemsidan.
20.
Beslutas flytta SFAI:s årsmöte till 12 /11 kl. 17. Material till
Verksamhetsberättelse 2019-2020 för styrelsen och delföreningarna skall vara inne senast 15/9. Karolina
skrivit riktlinje för delföreningarnas rapportmall till verksamhetsberättelsen. Elektroniskt
röstningsförfarande planeras.
b. VC-lista, under produktion.
21.
22.
23.

Vid protokollet:
Eva Selldén
Justeras:
Maja Ewert
Lina Broman

Nästa extra styrelsemöte blir 2 juni, telefonmöte kl. 19.
Ordinarie styrelsemöte 8 juni 13-14, därefter möte med Örebro LOK 14-16.
Mötet avslutades.

