Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Onsdag 210126 kl. 19.00-20.30
Plats: Telefonmöte
Gemensamt möte med SFLPA 19.00-19.20
1.
2.
3.
4.
5.

Mötet öppnandes av ordförande Annette N.
Val av mötesordförande Annette N, protokollförande Owain T, justeringspersoner Roman A och
Annette N.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Redogörelse av Pia-Maria Lodhammar, styrelseledamot inom SFPLA (läkarbemannad prehospital
akutsjukvård), delföreining i SFAI, specialistläkare Tromsö samt Försvarsmakten, och SvenGrauman, ävenledes styrelseledamot i SFPLA. Bakgrund: Mycket av det som berör SFLPA ligger
under NPO akutvård eller övriga områden där SFAI inte är representerat.

SFLPA tog upp 2 frågor att diskutera samt en remissfråga:
1. Brist på anestesi/IVA läkare inom arbetsgrupper för akut intensivvård.
ex NAG hjärnskada. Nu har Martin Holmer från NPO PIVoT bidragit till att Fredrik Ginstman
nominerats.
2. Rekryterings- och nomineringsprocessen till olika arbetsgrupper med ansvar för akut intensivvård
har gått till på ett sätt som SFLPA inte anser varit klart.
T.ex. NAG1 = omhändertagande av den akutsjuka patienten, täcker prehospitalt till sjukhusvård. I
minst en region har detta gått till på ett bristfälligt sätt utan nominering av adekvat
anestesiläkare.
3. Utredningen Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – uppdrag av regeringen.
Berör akuta intensivvården, både prehospitalt och inhospitalt.
SFAI inte lämnat remissvar. SWESEM fått förfrågan och levererat remisssvar med enligt SFLPA de
facto patientfarliga svar.
Förslag från SFLPA:
a. SFAI gör lägesanalys inom dessa processer, dvs SFAI bevakar och representerar i dessa
processer.
b. SFAI kontaktar sjukvårdens och Försvarsmaktens representanter för att bli remissinstans
för utredningen ”Hälso- och sjukvård i det civila försvaret”.
c. SFAI utformar ett remissvar till sistnämnda utredningen.
Kommentarer från SFAI-styrelsen
AN: nomineringen till NAG:ar går i SKR:s led utan kvalitetssäkring.
ME: kontakt med Martin Holmer bör tas.
AN: SFAI har nog fått remiss från Utredningen Hälso- och sjukvård i det civila försvaret.
Beslut: Karin BK och Maja Ewert samt ev KP bildar en arbetsgrupp tillsammans med representant från
SFLPA
AN tar kontakt med Martin Holmer (PiVOT) för att ta reda på / bestämma hur SFAI kan komma in i
de processer inom NPO där vi saknas i NAG:gar.
HH tar kontakt med Karin Båtelsson efter AN tar kontakt med PiVOT

Mötet med SFPLA avslutades. SFAI-styrelsen fortsatte med övriga punkter på kallelsen.

Deltagare: Annette Nyberg, ordf, Owain Thomas, sekr, Roman A’Roch, justerare, Hans Hjelmqvist, Anders
Silfver, Josephine Jacobsson, Lina Broman, Maja Ewert, Erik Lindgren, Eva Selldén (från c.a 19.30), Karin
Björnström Karlsson, Claes Frostell (från ca kl20)
AN välkomnade Josephine Jacobsson välkommen. JJ ersätter LB som SYAs representant i styrelsen.
1. Covid-19
a. Läget i landet diskuterades. Ansträngt på många håll, något lättare nationellt.
b. Vaccination av IVA-personal
Västerbotten: ingen personalvaccination förrän om ca en månad.
Östergötland och Västernorrland: IVA- och akutpersonal prioriterad men brist på vaccin.
c. Skrivelse om platsbrist / läge:
Skjuts upp till internatet.
SIS bör delta.
2.
3.

Nationell referensgrupp för intensivvård. Intet nytt att rapportera.
Nationell expertgrupp professorer.
IL-6 blockerare har diskuterats. Evidens stödjande kliniskt bruk saknas.
4. SFAI veckan Örebro 2021
KBK: Många medlemmar som skulle vilja bidra.
ME: V38: Tisdag em 1430-1600 planeras fortfarande gemensamt möten för studierektorer samt
chefer och ledare.
5. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning
a. Kursskuld finns.
b. SPUR: Martin Thorsson tagit upp att vissa klinker inte vill genomgå SPUR granskning.
Inslag i SFAI Tidning planeras.Kostnaden för SPUR granskning kan spela in ca 20tkr/ST-l äkare på vissa klinker. ME: rekommenderar kontakt med SFTHAI.
6. Mötet för chefer och ledare: OT och CF gav lägesrapport.
7. Fackliga frågor, medlemsfrågor
a. SLS ordf.råd 10/2, Lena Hallengren ska delta.
b. Nomineringar SLS: LDR, LLM, ALG senast 18/2
8. Övrigt
a. NAG TBI Fredrik Ginstman, Linköping, nominerad av NPO PiVOT.
b. Hälsodeklaration fråga från läkare på Sahlgrenska kring SFAIs hälsodeklaration. Vidarebefordras
till Martin Holmer.
9. Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Owain Thomas
Justeras:
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