Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Onsdag 200826 kl. 19.00-20.30
Deltagare: A e e N O ai T Ka i BK Ka li a P Ha
Eva S.

Hj R ma A Clae F E ik L Li a B,

Plats: Telefonmöte.
1) Mötet öppnades av ordförande.
2) Till mötesordförande valdes sittande Annette N, protokollförande Eva S,
j ei g e
e Karin BK och Roman A.
3) Föregående mötesprotokoll godkändes.
Aktuella ärenden
4) Covid -19.
a) F.n. ca 25 patienter på IVA i landet, minskande.
b) SLS startat två nationella grupper, en adresserar handläggning och provtagning inför op
(med Martin Hubrich, Göteborg, nominerad av Sfane) och en för skyddsutrustning (med
Annika Nordenstam, UAS, nominerad av Sfane) som deltagare från SFAI. Spretiga riktlinjer
i landet, bra med samlat grepp.
c) Nationella riktlinjer SIF, Hygienläkarföreningen och Klin. Mikrobiologi. Revidering planeras
i oktober.
d) SLS planerar COVID-dagar 15-16/12, med sina vetenskapliga sektioner, arr. Lars-Magnus
Andersson, ordf. infektionsläkarföreningen, troligen ska SFAI delta med föreläsare.
e) COVID Surgweek studie på gång. Uppföljare till studien om mortalitet under Covidsmitta
och operation. Malin Sund, prof. kirurgi, är svensk samordnare.
f) Nationell samordningsgrupp för IVA-vård: Bättre respiratorer slutligen kommit, ersätter
de tidigare. Enkät pågår om antal patienter per IVA-läk och IVA-ssk. 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 mailar
övriga professorer med fråga.
6) SFAI veckan Uppsala 2021 (v.5) P ale
e ab ac ka skickas. Stora delar av
programmet klart.
7) SFAI-veckan Örebro 2021 (v.38). Karin, Owain och Annette har haft möte denna vecka med
AnIvas programkommitté, konstruktivt, fortsatt arbete planerat. SFAI stödjer gemensamt
chefsspår. Fortsatta möten inom kort. Hans Hj anger att LOK börjat organisera
arbetsgrupper. Viktigt med proportionerligt deltagande från AnIva i alla
grupper. Gemensamt fysiskt möte med AnIva i samband med styrelsens höstinternat. Karin
BK återkommer om exakt tid.
Stående punkter
8) Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning
a) ST-läka e SYA e kä m f d jd eciali e ame Li a a
e a Del blice ad i
SFAI-tidningen, pågår fortfarande. Facklig fråga skickats till Slf ang lön vid försenad
specialistexamen.

b) Styrelsens skrivelse till Utbildnings- och Soc.departementet har ju resulterat i att SFAI
inbjudits till möte på Soc.styr. Viktigt att belysa den totala utbildningssituationen, dock är
SFAI:s uppgift fra utbildning av specialister. Karin, Claes, Maja och Annette deltar från
SFAI.
c) SLS har möte med SKR, Läkarförbundet och Lipus. ang minskad utbildning under Covid
inom alla specialiteter, där anestesin är värst drabbad. Hans Hj och Annette deltar.
d) SK-kurser-h e
O ai la e a hal di a k i ba a e e i Någ a k e
startat försiktigt. Svårt få statistik om inställda kurser, vissa har bara regionalt intag.
Styrelsen förordar att kursarrangör hittar lösningar så att kurser kan hållas i största
möjliga uträckning. Owain tillskriver kursarrangörer.
9) Riktlinjer. Erik L. Försiktig nystart.
10) Remisser
a) 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.
b) Soc.dep: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Omfångsrik. Karin
påbörjat arbete. Claes bistår.
11) Ekonomi. Ej bokslut än. Ekonomin god. Stipendier behöver hanteras.
12) SYA. Bekymmer med nyrekrytering till styrelsen, att många styrelsemedlemmar blir helt
nyvalda. Efterlyses att vi adresserar unga ST-läkare med intresse för ev insats. SYA kommer
inte kunna fortsätta riktigt så aktivt som tidigare. Kan behöva stöd att ordna kurser. KVAST
kan bistå i enkätarbetet v.b.
13) SFAI-tidningen. Arbete pågår om nytt avtal, slutskede. Kommande utgivningstillfällen: nu
deadline 6/10. Specialnummer planeras till SFAI-veckan inkl fullt program. Nr 2/21
tidigareläggs och rapporterar från SFAI-veckan. Nr 3/21 samarbetas med Ventilen och
planeras inför nästa SFAI-veckan i Örebro. Nr 4/21 kommer i vanlig tid.
14) Fackliga frågor medlemsfrågor
a) Läkarförbundets fullmäktige 18-19/ 11. Eva bevakar.
b) Styrelseutbildning 14/ 10.
15) Delföreningsfrågor
a) Sigtunamötet, ställer in hösten 2020.
Övriga frågor
16) Verksamhetsberättelse 2019-2020. Rapporter från styrelsen och delföreningar ska vara inne
15/9.
17) Referensgruppen för antibiotikafrågor, SLS-representant från SFAI. Johan Petersson
nuvarande, önskar fortsätta, styrelsen föreslår honom för ytterligare 2 år.
Kommande styrelsemöte:
18) Nästa möte 24/9 kl. 19, telefonmöte.
19) Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Eva Selldén
Justeras:
R ma A R ch
Karin Björnström Karlsson

