Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Torsdag 210107 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 öppnades av ordf.
2. Till mötesordförande valdes Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Anders S och
Roman A.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes efter en mindre justering och lades till handlingarna.
Aktuella ärenden
5. Covid-19
a) Läget i landet. Tungt, tufft. 50% ökning av belagda IVA-platser, problematiskt att det officiellt
kommuniceras om ett stort antal lediga vpl. Viktigt att sann bild om IVA-platser kommuniceras.
Annette kontaktar Sten Rubertsson, nat IVA-samordnare, ang möjlighet till korrekt
kommunikation. Owain T föreslår ett pressmeddelande på hemsidan med korrekt info, inte minst
till våra medlemmar. OT påbörjar ett utkast till sådant meddelande.
b) Vaccination av IVA-personal. Anders S föreslår att SFAI ställer sig bakom en rekommendation att
sjukvårdspersonal vaccineras tidigt. Styrelsen konstaterar att prio-diskussionen är etiskt
komplicerad. Viktigt att noga analysera vilka grupper som ska prioriteras, äldre - IVA - andra
utsatta grupper, såsom personal inom infektion-, akutvård, ambulans? Sjv-personal får ändå
vaccin tidigt. Läk.förbundet har skrivit i DN Debatt 5/1. Dessutom- skyddar vaccin mot att vara
smittsam? Styrelsen beslutar formulera ett debattinlägg riktat till Soc.styr, FHM, kopia till
medlemmar, ev media, där vi t.ex. framhåller vår redan ”utspädda” IVA-vård och det mödosamma
i att flytta Covid IVA-patienter. Därmed kan ett nytt smittutbrott få allvarliga konsekvenser, (om
vaccination inte genomförts i tid), med risk för att vi inte kan klara att ge ytterligare IVA-vård,
m.m. AN, ME och CF formulerar.
6. Nationell referensgrupp för intensivvård. Möte 29/12, inte okomplicerat med transportresurser.
Det finns ingen nationellt gemensam transportorganisation.
7. Nationell expertgrupp professorer, Hans HJ rapporterar, uppdatering av riktlinjer pågår
kontinuerligt.
8. SFAI veckan Örebro 2021. Intet nytt att rapportera, då inga möten ägt rum under helgerna.
9. ESICM haft telefonmöte ang. förslag delad specialitet och utbildning. Annette deltagit i detta
möte, där frågan ånyo diskuterats.
Stående punkter
10. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning. Brev till SKR om specutb-/fortb på gång. Maja föreslår
adressering av de personer som vi tidigare haft kontakt med på Soc.styr och SKR. Slf har skrivit ett
förslag för att man ska be Socialstyrelsen om handledning i utbildningsfrågor. Farhågor finns att
Socialstyrelsen då övertar styrningen av kraven i Utbildningsboken. Styrelsen behöver få
förtydligande av vad som menas med denna framställan från Slf. Styrelsens uppfattning är att
KVAST skall formulera kunskapskrav, och hjälp utifrån endast kan bli av praktisk natur, ex.
utformning. Maja adresserar Sv Läkarförbund, med hjälp av Anders S.

11.

12.
13.

14.
15.

Enligt SYA:s enkät har 170 av landets 525 ST-läkare behov av kurs i specialanestesi (neuro, thorax,
barn) med tillhörande intensivvård inom två år. Därtill har 65 ST-läkare behov av kurs i
specialanestesi inom 6 månader.
Riktlinjer. Smärtbehandling hos barn godkänns idag. Diskussion om att riktlinjer kommer in i SFAI
på irreguljära vägar. Karolina och Erik formulerar styrdokument för hur riktlinjer i SFAI
produceras.
Remisser, ekonomi, forskning, fackliga frågor, hemsidan. Intet nytt.
SYA. Styrelsemedlem. Josefin Jacobsson kommer att ersätta Lina B i SFAI-styrelsen som SYA-repr.
och blir då adjungerad till styrelsen. Vid nästa styrelsemöte 26/1 kommer båda att delta, sedan
slutar Lina tyvärr i styrelsen.
SFAI-tidningen. Deadline idag, faktiskt har material influtit trots pandemi.
Delföreningsfrågor
a) HBO Helsingborg. Tackbrev kommit från delföreningen efter hemställan från SFAI, som Claes F
formulerat.
b) SFLPA, ska inbjudas till nästa möte 26/1.

Övrigt
16. Basecamp för kommunikation, samt kommunikation via Facebook. Punkten skjuts upp till ett fys
styrelsemöte.
17. Sjukhusläkaren önskar intervjua Annette bl.a. kring storleken på behov av anestesiologer i
framtiden.
18. Läkemedelsdokumentation, Claes, Annette, Helene S-L, Martin H haft möte om dokumentering
av läkemedel under anestesi. Utredning kommer att starta kring detta. Intresserade kolleger
behövs för ev intervju, vi avvaktar formell förfrågan före nominering.
19. NAG TBI. Annette kontrollerar om vi har namn att nominera.
20. WFSA Global Anesthesia Workforce Study Survey 2020. Owain svarar.
21. Möte för chefer och ledare feb 2021. Program utkommer inom kort. Owain och Claes ansvarar.
22. Mötet avslutades av ordf.
Vid protokollet
Eva Selldén

Justeras:
Anders Silfver 210114
Roman A’Roch 210118

