Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Onsdag 201216 kl. 19.00-21.00
Plats: Telefonmöte.
Deltagare: Annette N, Claes F, Maja E, Karolina P, Owain T, Hans Hj, Claes F, Anders S, Erik L, Lina
B. ,Roman A
1.

Mötet öppnandes av Claes F, vice ordförande.

2.

Val av mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Owain T,
Roman A.

3.

Dagordningen godkändes.

4.

Föregående mötesprotokoll justerat, godkändes och lades till handlingarna.

Aktuella ärenden
5.

Covid-19
a. Läget i landet. Mycket covidpatienter på IVA i Sth och VGR. Halland rel lugnt, kan ta
emot patienter från andra regioner. Överenskommelse i HSD-nätverket att alla
regioner ska kunna eskalera IVA-platser på kort varsel för nationell samordning,
problematiskt. Skåne mycket belastat, oro för påverkad vårdkvalité, op ännu ej
inställda. Örebro relativt lugnt, kan ta emot. Umeå har 3 covidpat, möjligt att öppna
upp 12 platser. Västernorrland har tagit emot 8 patienter, hög smittspridning.
Linköping har fått överföra IVA-patienter bl.a. till Örebro.
b. SLS provtagning inför op, dokumentet nu publicerat. Owain saknar pediatrisk aspekt,
OT kontaktar SFBaBi och ev Barnläkarföreningen.
c. Ordförande Annette tar över klubban (frånvarande i början av mötet). Enkät
genomförd av SIS rörande antal pat/ personal. Stor variation, Annette skickar ut till
styrelsen.

6.
Nationell referensgrupp för intensivvård. Annette rapporterar. Ingen plan på personalflytt
till andra IVA inom riket. I stället planeras solidarisk platsmobilisering. Utmaning på många håll att
eskalera IVA-platser.
7.
Nationell expertgrupp professorer Ane-IVA. Hans Hj rapporterar från möte 2 dec,
uppdaterade Covid-riktlinjer nu ute på remissrunda. Planeras publicering före jul.
8.
SFAI Aniva-veckan Örebro 2021. Karin BK och Owain rapporterar. Många programförslag,
40% gemensamma programpunkter. Nästa planeringsmöte i januari. LOK mycket välfungerande.
En del programpunkter kommer på länk.
9.
ESICM senaste förslag om delad specialitet och utbildning, risken förefaller avvärjd i
nuläget, men frågan behöver bevakas. Prof. Michelle Chew deltagit i gemensamt mycket bra svar
från Norge och Sverige där goda argument mot delning framförts, Sverige och resten av Norden
har erkänt bra synkroniserad utbildning vilket är positivt argument.
Stående punkter
10.

Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning

a. SK-kurs om donation. Viktigt att donationsansvariga ordnar SK-kurser, Roman ordnar länk
från hemsidan. Svårt nu att få loss ST-läkare till kurserna, kortsiktigt att neka. SFAI ska
påverka verksamhetscheferna. Ev. via SKR, Emma Spaak. Viktigt att få ut nya specialister.
KVAST kontaktar även fortbildningsgruppen inom SFAI för att få hjälp med detta.
11.

Riktlinjer
a. Smärtbehandling barn. Godkännes idag av styrelsen för publicering. Owain fått fråga om
pediatrisk blödning av barnkirurg, initiativ från Löf. Owain kontaktar Martin H med fråga
om hantering av denna fråga.
b. SFAIÖP tracheotomi vid COVID-19. Löf givit admin och ekonomisk hjälp. Kan bli oklart om
ansvarsfördelning när vi står med på dokument från Löf, inte oproblematiskt. Finns behov
av struktur för vårt deltagande i dokument författade av andra instanser. Karolina
kontaktar Erik L, riktlinjeansvarig, för klarläggande. Vi godkänner dock detta dokument
denna gång.

12.

Remisser. CF har remiss om humanläkemedel.

13

Ekonomi. Inget nytt.

14.

SYA. Ny styrelse fördelar arbetet, planerar årsmöte i maj.

15.

Forskning. Annette lyssnat på State of the art-Covid 19 idag på SLS, mycket bra.

16.

SFAI-tidningen. Karolina, deadline 7 jan. Produktion går bra.

17.

Fackliga frågor, medlemsfrågor
a. SLS enkät om sin verksamhet, behöver besvaras. Maja, Karin, Annette, ev Eva ordnar
detta.
b. UEMS-EBA. Emma Pontén nomineras av SFAI. Hans Hj skickar in till EBA och meddelar
Emma.
c. WFSA Critical Care Committee, Tim Baker förklarat sig villig att engagera sig, SFAI skickar
ett endorsement letter gm Owain.

18.

Hemsidan. Uppdaterade riktlinjer behöver publiceras.

19.

Delföreningsfrågor
a. HBO Helsingborg. Claes skrivit brev från SFAI för att stötta bevarande av tryckkammare i
Helsingborg, SvD kommenterat, tack från Skåne kommit.
b. SFLPA. Oro kring akutmedicins aktivitet och ev konflikt. Behöver de stöd av SFAI:s
styrelse, beslutas bjuda in dem till nästa styrelsemöte.

20.

Övrigt
a. Läkemedelsdokumentation, aktuell fråga i nya elektroniska system. Helene Seeman
Lodding inplanerad i möte med Claes och Annette, behov av nat. strukturerad
vårddokumentation.
b. NAG TBI. Nominering, Karolina frågar föreslagen kollega.

c. EEG jourtid. Fråga från Fredrik Ginstman i Linköping till Svensk Förening för Klinisk
Neurofysiologi, som inte i dagsläget inte ser någon möjlighet att arbeta med frågan pga
resursbrist.
21.

Kommunikation. Annette skriver mail till medlemmarna.

22.

Mötet avslutades av ordförande.

Vid protokollet:
Eva Selldén

Justeras:
Owain Thomas
Roman A’roch -20201223

