Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Onsdag 201014 kl. 19.00-20.30
Deltagare: Annette N, Owain T, Karin BK, Karolina P, Hans Hj, Roman A, Claes F, Erik L, Lina B, Eva
S. Frånvarande: Karolina P.
Plats: Telefonmöte.
1) Mötet öppnades av ordförande.
2) Till mötesordförande valdes sittande Annette N, protokollförande Eva S,
justeringspersoner Owain och Roman A.
3) Föregående mötesprotokoll godkändes. Professorsgruppen har nu diskuterat uppdateringen
av covid-riktlinjer, Hans Hj har dock ingen ny info om detta. Beslutas att Annette därför
kontaktar professorsgruppen i frågan. Claes återkommer PM PEWS. Annette återkopplat till
SFBABI ang riktlinjen för procedur-sedering, att uppgrupp inte blir aktuell.
Aktuella ärenden
4) Covid -19.
a) Umeå haft utbrott bland studenterna. Ökande smittspridning generellt. Stockholm
planerar för andra vågen. Oro för tvingande 12-timmarspass och andra tunga arbetstider
för ane-läkare på vissa sjukhus i Sthlm. Halland, Umeå, Skåne har få patienter just nu.
b) SLS skrivit riktlinjeförslag om provtagning inför op och skyddsutrustning, nu ute på remiss.
c) ESICM-projekt om utbildning av ”icke-IVA-personal”. Kallelse kommit och Karin BK har
deltagit i videomöte. Sverige har dock ett system med specialist-ssk, därmed inte aktuellt
att vi deltar i detta projekt vidare.
d) SKR rapport ”Självstyre och samverkan coronapandemin” på gång, där SFAI kommer att
bidra med egen bild/version.
e) SLS planerar COVID-dagar 15-16/12, med alla vetenskapliga sektioner, arr. Lars-Magnus
Andersson, ordf. infektionsläkarföreningen, SFAI kommer att delta med föreläsare.
f) COVID Surgweek studie på gång. Uppföljare till studien om mortalitet under Covidsmitta
och operation. Malin Sund, prof. kirurgi, är svensk samordnare.
g) Nationell samordningsgrupp för IVA-vård: Bättre respiratorer slutligen kommit, ersätter
de tidigare. Enkät pågår om antal patienter per IVA-läk och IVA-ssk, fortfarande få svar
tyvärr. Hittills 30% svarat, sista datum 31/8. Gruppen samtalar kring hur man ska kunna
göra en sammanställning av nationella erfarenheter under pandemin.
5) Nationell expertgrupp professorer.
a) Riktlinjer Covid- uppdatering behövs nu efter några månaders pandemi. Hans Hj ansvarar,
se även p. 3).
6) SFAI veckan Uppsala 2021 (v.5).
a) Styrelsen beslutar idag att ställa in SFAI-veckan i Uppsala 2021, v.5.
b) SFAI-veckan i Uppsala flyttas till vecka 38, 2022.
c) Mötet i Umeå flyttas till 2023, vecka 39 sannolikt.
7) SFAI-veckan Örebro 2021 (v.38). Karin BK rapporterar. Nu alltmer stabil struktur, bra
samarbete fortsatt med Aniva och LOK. En del programpunkter flyttade från Uppsalamötet,
fr.a. rörande Covid. Owain har pg diskussioner med Aniva ang. ekonomi, behöver förtydligas
ytterligare, bl.a. med hänsyn taget till antal programpunkter.

8) PMI Barn Stockholm. SFBABI har fått en fråga och förväntas lämna ett svar angående en eventuell
organisationsförändring på ALB på Karolinska, där det finns ett förslag om att BarnPMI organisatoriskt
skulle överföras till (vuxen) PMI. SFAI:s styrelse kan normalt inte uttala sig om
organisationsförändringar, men hoppas att ledningen på Karolinska i denna fråga använder ett
inkluderande arbetssätt och lyssnar på professionernas synpunkter. Annette återkopplar till Åsa
Jungner, ordförande i SFBABI.

Stående punkter
9) Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning
a) Trögt med svar på ST-enkäten.
b) Kursportalen. Owain rapporterar. Planen är även att kunna få översikt över ex. årliga
behovet av vissa kurser.
c) Maja ska ha nytt möte med Charlotte Amilon på Soc.styrelsen ang SK-kurser.
10) Riktlinjer.
a) Tracheostomi riktlinje, barn. SFBABI fått kontaktuppgifter.
b) Luftvägsriktlinje för barn, godkänns idag, rekommenderas framöver kontakt med SFAIÖPdelföreningen, för att koordinera med riktlinje för vuxna.
11) Remisser
a) Teknisk remiss inkommit om aerosolbildning, hanteras inom kort av Karin BK.
b) NAG nominering till arbetsgrupper: sista dag 15/9, se ämnen sist i dagens kallelse.
Egentligen NPO-fråga, SFAI avstår, då aktuella ämnen nästan inte berör oss. Annette
svarar Martin H.
c) Soc.departementet: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
Omfångsrik remiss. Karin påbörjat arbete. Claes bistår.
12) Ekonomi. Intet nytt.
13) SYA. Intet nytt.
14) Forskning. Fråga om hur abstract hanteras när SFAI-veckan flyttas. 15 maj nästa deadline.
15) SFAI-tidningen. Utgivningsplan behöver ej revideras. Karin kontaktar Karolina ang justeringar.
Redaktören ej närvarande. Tidningen betraktas som föreningsaktivitet.
16) Fackliga frågor, medlemsfrågor
a) Läkarförbundets fullmäktige 18-19/ 11. Eva bevakar.
b) Läkarförbundet rep.skap, specialitetsföreningarna, Eva deltar och bevakar. Ny ordförande
ska väljas.
c) Styrelseutbildning anordnas av Slf, digitalt, 14/10.
17) Hemsida. Info behöver skrivas till Roman om SFAI-veckan.
18) Delföreningsfrågor
Övriga frågor
19) Verksamhetsberättelse 2019-2020. Rapporter från styrelsen och delföreningar ska vara inne
15/9. Annette mailar alla och påminner.
20) Årsmötet. Kallelse skall skickas ut 2 veckor innan. Owain ansvarar.
a) Valberedningsarbete. Annette kontaktat ordf. i valberedningen, Martin Holmer, för
diskussion om styrelseledamöter. Anders Silfver ska tillträda som ny KVAST-ordförande,
adjungeras därefter. Lina B kvarstår i styrelsen som SYA-repr. Annette återkopplar till
valberedningen.
21) Basecamp. Förenklar intern kommunikation inom styrelsen för att stämma av gemensamt
arbete. Owain förklarar systemet närmare på internatet.
22) NASC. Nyval behövs, frågan adresseras nästa möte.

Kommande styrelsemöte:
23) Nästa möte 4/11-6/11, internat.
24) Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Eva Selldén
Justeras:
Roman A’Roch 201027
Owain Thomas 201027

