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SFAI

Tid: Torsdag 200924 kl. 19.00-21.0
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Annette N, Maja E, Eva S, Claes F, Karin BK, Lina B, Roman A, Erik L, Karolina P, Hans Hj (del av
mötet)
Frånvarande: Owain T.
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnades av ordf.
Val av mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S j e ing pe one Maja E och
Roman A.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll godkände och lade ill handlinga na

Aktuella ärenden
5. Covid -19.
a. Läget i landet lugnare, dock nytt inflöde. Gävle fått 3 nya pat i dagarna direkt in på IVA
b. SLS arbetar med nationell riktlinje för provtagning inför op samt skyddsutrustning, snart
dags för remissvar.
c. SLS COVID-dagar 15-16/12. Anders Oldner, prof Karolinska, deltar i org.kommittén.
d. Mycket sevofluran i lager, fråga från fyrlänsgruppen om SFAI ska skriva riktlinjer för
användning, SFAI:s ordf har avböjt detta och hänvisat till det nationella programområdet
Perioperativ medicin, intensivvård och transplantation.
6. Nationell samordningsgrupp för intensivvård.
a. SKR arbetar med appo Själ
e och am e kan co onapandemin Ordf Annette fått
kännedom om denna, där finns frågetecken. Beslutas att Annette återför denna till IVAgruppen för diskussion.
b. Enkäten rörande antal patienter per IVA-läk och IVA-ssk. Insamling pågår, inte kla
7. Nationell expertgrupp professorer, rapport. Hans Hj ej nä a ande
8. SFAI veckan Uppsala 2020
Karin BK rapporterar. Fint program. Ingen SYA-pub i år. Styrelsen diskuterar corona-säkring av
sociala aktiviteter, utställning, e c Olika ekonomi ka a pek e på mö e di k e a Digi al variant
av mötet i a ig d om än möjlig
a. Beslutas att vi har styrelsemöte på fredagen i SFAI-veckan
9. SFAI-veckan Örebro sept 2020. Planering pågår enligt Karin BK. Programportalen öppen,
programgrupp formerad. Bra samarbete med AnIva.
Stående punkter
10. U b d g f åg KVAST F b d g
a. Möte med SLS, SoS, SLF och LIPUS ägt rum 2/9, ett inofficiellt nätverk ang. ST-utbildning.
b. Möte med Socialstyrelsen och AnIva ägde rum 23/9. Vid detta möte formulerades behov
och utbildningsskuld för ST-läkare fr.a. inom specialanestesi, se bilaga. Mötet gav intryck
av stor förståelse från Soc.styrelsen för våra aspekter. Viktigt att söka de kurser som är
relevanta sör vår specialitet och ordnas av Soc.styrelsen, kostnadsfria.
c. ST-läkare enkät ang kurser in amling a da a pågå
d. Förfrågan kring att skicka ut enkäter för ST-arbeten, godkänns av styrelsen.
e. Arbete pågår med kursportalen.
11. Riktlinjer, Erik L.
a. SFBaBi önskar resurs för uppgrupp att göra riktlinje för procedursedering av barn.
Uppfattas av styrelsen att sådan riktlinje kan lösas på enklare vis. Annette kontaktar ordf i
SFBabi.
b. SFBaBi Luftväg barn har kommit in. Erik L mailar ut.

12.
a.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

c. LÖF och ÖNH-föreningen planerar revision av tracheostomi-riktlinjenna, SFAI
ekommende a a de ä en kon ak a SFBabi
Remisser
PEWS skrivet av LÖF, ett par anestesiologer deltagit, ej kommit på remiss till SFAI och vi står med
under Del agande o gani a ione . Claes kontaktar Eva Alm-Joelsson för att efterhöra hur det har
gått till.
Ekonomi O ain f ån a ande
SYA In e n
Forskning.
a. Forskningsforum ska äga rum, kommer på hemsidan.
b. Fråga om stipendier till SFAI-veckan, än så länge oklart med sponsorer.
c. Claes rapporterar om Covid-forskning.
SFAI-tidningen. Karolina, avtalet snart klart. Annette nu officiellt godkänd som ansvarig
utgivare.
Fackliga frågor, medlemsfrågor
a. Val av ordf specialitetsfören. representantskap. Styrelsen rekommenderar Peter Elbe.
b. Eva bevakar Slf spec.fören rep.skap 13/10 samt Slf fullmäktige 18-19/11.
Hemsidan. Intet nytt.
Övrigt
a. Verksamhetsberättelse 2019 2020 A be e pågå
b. Euroanesthesia NASC deltagare 28 30/11. Owain kan inte delta, fråga om ersättare, ev.
Karolina, inget beslut. Kan vara admin krångel med ersättare, ska utredas.
c. Internat med styrelsemöte i Örebro ons 4/11 kl 19 fre 6/11 kl 14. Avbokningsbara
biljetter påbjudes.
d. WFSCCIM 2027 öppet för ansökan till Sverige, Owain ansvarar.
e. Årsmöte 12/11 kl. 17. Val av styrelse planerad till mötet i februari. Annette kontaktar
Martin Holmer.
Mötet avslutades.

Kommande styrelsemöten:
v. 42 on
v. 45 ons-fre 4-6/11
o
V. 51 ons 16/12

Vid protokollet:
Eva Selldén
Justerat:
Roman A´roch: 20201001
Maja Ewert: 20200927

