Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Måndag 210308 kl. 19.00-20.30
Plats: Telefonmöte.
Deltagare: Annette N, Claes F, Maja E, Karolina P, Owain T, Roman A, Karin BK, Hans Hj, Josefine.
Frånvarande: Erik L.
1. Mötet öppnandes av ordförande.
2. Val av mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Roman A,
Maja E
3. Godkännande av dagordning efter tillägg av ett par punkter.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Aktuella ärenden
5. Covid-19
a. Läget i landet. Ojämn fördelning av CovidIVA-patienter, tungt i V-botten. Jönköping haft
nationellt nödläge, svårt att bemanna, därmed flyttat 9 pat till andra regioner. Viktigt
skapa rutin för sådana flyttar mellan IVA, en del regioner har riktigt besvärligt, onödigt
med för många lediga platser på andra håll. Viktigt med hållbarhet för IVA-personalen.
Problem med sjukskriven IVA-personal. I Örebro pågår projekt med att inventera/öka
IMA-platser.
b. Vaccination av IVA-personal, rullar på äntligen, relevant personal vaccinerad.
6. Nationell referensgrupp för intensivvård. Annette rapporterar: Sten Rubertsson återtagit
kartläggning av IVA/IMA-platser. Soc. styr har befuktare att distribuera.
7. Nationell expertgrupp professorer. Kontinuerlig bevakning av nya pek om Covid.
8. SFAI - Anivaveckan Örebro 2021. Disk pågår med Aniva ang regler för reserersättning.
Speciell app för sfai-anivamötet kommer att finnas. Plus egen SFAI-app för pushnotiser.
a. Fråga från SYA ang. monter. Utreder kostnad för egen yta. Bemanning viktig
fråga.
b. Möte för chefer och ledare. Owain T och Claes F planerar detta.
Stående punkter
9. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning
a. BT Målbeskrivning lämnar utrymme för tolkning, inget omnämns om ane IVA, mer
än hänvisning till valbara kurser under termin 12. Övergripande studierektorer
förväntas ta ansvar, blir olika i olika regioner! Viktigt att studierektorerna i
anestesi/IVA får kännedom om detta faktum. Hans Hj skriver ett utkast och skickar

till Anders S för revidering. Förslaget klart till internatet för diskussion med
styrelsen.
b. Möte om ramavtal SK-kurser. Ramavtal upphandlas för 3 års perioder, OT gör det
denna gång. Varje vår presenterar Soc.styr lista på kurser som kan arrangeras och
sökas och väljer ut leverantörer i ett upphandlingsförfarande. Alla kursområden
kan inte garanteras. Finansiering medföljer. Antal kurser som behövs ökar med
tydliga målbeskrivningar. SFAI behöver kurssamordnare, som hjälper till att söka
kurser. Administrativt stort arbete. Mkon ska tillfrågas om admin hjälp, Owain
pratar med Lotta. Se kursportal nedan.
c. Kursportalen tar form nu. Owain T och Anders S tar emot anmälningar, admin.
ordnad, föreläsningsfiler kan delas, pre-posttest enkel att genomföra. Mkon kan
vara teknisk support för kursgivare.
d. Inställda ST-kurser skall kartläggas. Påtalat av både SLS och Läk.förbundet,
personer ska nomineras från spec.föreningarna till en referensgrupp, ansvarig är
Soc. Styrelsens ST-råd. Enkät visar att vissa specialiteter varit extra drabbade, bl.a.
SFAI och kir.spec.
12. Remisser.
a. Karin BK hanterar blandat: akuta frakturer-op, njursjd i primärvården, grav > 40 v
ökat antal snitt, ÖNH-sjv.
b. Hälso- och sjukvård i det civila försvaret. Remissvar på gång Maja och Karin
ansvarar.
c. Laparotomi på sköra äldre pat, Löf skrivit och önskar svar 15/3. Maja kontaktat
ordf i vårt NPO, Martin Holmer, som i sin tur adresserat Pelle G på Löf. På Löf
kände man inte till NPO-organisationen och fick således information om detta
system. Vi skickar remissen till Sfane, SPOV och SiS.
13. Ekonomi. Intet nytt.
14. SYA-dagarna, planering finns men ser mörkt ut för fysiskt möte. Inget formellt beslut än.
Enkät ute om hur det fungerat med digital utbildning, spridda svar hittills, mer tillgängligt,
svårt. Kan utnyttjas på fel sätt.
15. Webinarier visat sig populärt under pandemin, når många deltagare, komplement.
15. Forskning. Claes informerar om ny No-studie på covidpat, antiviral.
16. SFAI-tidningen. Mkt kursannonser denna gång, redaktionellt material efterlyses.
17. Fackliga frågor, medlemsfrågor
a. Nomineringar önskas till Läkarförbundets digitaliseringsråd, Läkarförbundets råd
för läkemedel och medicinteknik och Arbetsmiljögruppen senast 18/2.
18. Hemsidan. Problem med vissa länkar, bl.a. medsittning. Roman kontrollerar.

19. Övrigt
a. Svenskt kirurgiskt råd, möte föra veckan, dialogforum. Annette rapporterar, man
diskuterade uppskjuten vård, op på privata företag, ST-läkare får ej träning, BTfrågan.
b. Checklistemanualen revideras, 2:a utgåvan klar till hösten.
c. Antal vårdplatser på IVA i riket redovisas vilseledande av Soc.styrelsen i media,
problematiskt. Istället för att redovisa lediga platser borde man redovisa ökning
över ordinarie kapacitet.
d. Kommunikation. Facebook sidan behöver ny ansvarig. Josefin tar på sig detta.
20. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Eva Selldén

Justeras
Maja Ewert
Roman A’Roch

