Protokoll extra styrelsemöte för SFAI
Tid: Onsdag 200715 kl. 19.00-20.30
Plats: Telefonmöte.
Deltagare: Annette N, Eva S, Hans Hj, Karin BK, Roman A, Claes F, Karolina P.
Frånvarande: Maja E, Owain T, Lina B, Erik L.

1.
2.
3.
4.
Aktuella ärenden
5.

Mötet öppnades av ordf.
Till mötesordförande valdes Annette, protokollförande Eva S,
justeringspersoner Roman A och Claes F.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

Covid-19
a. Läget i landet. 73 IVA-patienter. Lugnare generellt.
b. Läkemedel. Fentanylbrist, f.ö. rimlig försörjning.

6.

7.

Fortfarande bristande samordning av inköpta läkemedel.
Fyrlänsgruppen försöker ha gemensamt informationsutbyte
även sommartid.
c. SFAI har aktivt medverkat i SLS skrivelse till SKR ang.
övergripande nationell prioritering av vård (ex. op) när köer
ska hanteras i höst.
d. Provtagning inför op ska utredas, deltagare från SFAI
önskas, Annette mailat professorsgruppen, ej svar ännu.
Skyddsutrustning operation utreds, där behöver vi också
nominera deltagare från anestesin, Sfane i första hand, ev.
SPOR.
e. Skrivelse även skickad till Utbildnings- och
Socialdepartementet, ang förestående behov av ST-läkare
och extra utbildningar av IVA-ssk/usk. Svar nu kommit från
Soc.dep med inbjudan till möte i augusti. Dock viktigt med
tempo i denna fråga, då höstintaget stundar. SFAI önskar i
första hand fler ”riktiga” utbildningsplatser, inga snabbspår.
Claes F får uppdrag att utforma uppföljningsskrivelse med
betoning på kvalitet i vår specialitets utbildningar, att
skickas till nationella kommissionen, Soc.dep. Karin BK
förordar att denna även publiceras i t.ex. Läkartidningen.
f. Rehab.riktlinje. Arbete pg, inte klart.
Nationell samordningsgrupp för intensivvård: uppdatering
a) Inget nytt ang. beläggningsfrågan.
b) Enkät om antal patienter per IVA-läk och IVA-ssk. SIS ansvarar,
utskickad, ännu ej resultat.
Nationell expertgrupp professorer
a) Flera riktlinjer finns nu, rubrikerna uppfattas som otydliga.
Hans Hj arbetar med att adressera och samordna detta.
b) SFOHH tracheostomi-riktlinjer nu klara, granskade, Annette
emottagit. Beslutas lägga ut som länk från hemsidan.

c) Professorsgruppen ska bedöma användbarheten av
dexamethason mot bakgrund av RECOVERY-studien. Data ej
konklusiva. Ännu ej rekommenderat, men kolleger avråds inte
från att starta behandlingen. Studier genomförda på
cortisonpreparat som inte finns i Sverige, licensmöjlighet finns.
d) Koagulationsriktlinjen uppdaterad.
8.
SFAI veckan (v. 5) Uppsala 2021.
Intet nytt. Owain och Claes samordnar chefmötet.
9.
SFAI-veckan (v.38) Örebro 2020.
Nu finns godkännande för officiellt tillkännagivande att SFAI samordnar
mötet med ANIVA. Publiceras i SFAI- tidningen och på hemsidan. Karin
adresserar ANIVA ang. deras publicering i Ventilen om samordning av
mötet.
Stående punkter
10.
Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning. Enkät pågår ang. antal
fördröjda specialistexamina, både 2020 och 2021. Fortsatt diskussion nästa styrelsemöte
med Maja och Lina närvarande. Vår specialitet förefaller hårdast drabbad. Claes frågar om
övriga skandinaviska länder, mindre drabbade av corona, kunde hjälpa oss. Claes F
adresserar SSAI.
Owain ska ordna elektronisk barnanestesikurs som ett försök i höst,
deltagare måste läsa på innan och testas, sedan webinar.
11. Riktlinjer. SPOR klar, ska kommenteras lite av Annette, sedan ut.
12. Remisser.
a) Hälso- och sjukvård i civilt försvar. Annette och Karin bereder svar.
b) Nationella läkemedelslistan, svar i augusti.
13. Ekonomi. Owain. Intet nytt, skattmästaren frånvarande.
14. SYA. Lina frånvarande.
15. SFAI-tidningen. Karolina rapporterar om kommande nr.
16. Hemsidan. WMFA skickat årsrapport till Karin BK, ska länkas.
17. Forskning, studie med inhalerat NO på covidpatienter nu avbruten
pga lågt antal nya patienter. Rehab-studier också aktuella efter covid, viktigt inkludera. I
Skåne behövs särskilda tillstånd för forskning på Covid-patienter.
20. Kommande styrelsemöten, alla per telefon, utom internatet:
v. 35 ons. 26/8 kl. 19
v. 37 mån 7/9 kl. 19
v. 39 tors 24/9 kl. 19
v. 42 ons 14/10 kl. 19
v. 45 ons-fre 4-6/11, 2-3 dagar
v. 48 tors 26/11 kl. 19
V. 51 ons 16/12 kl. 19
21. Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Eva Selldén
Justeras:
Claes Frostell
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