Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Onsdag 210217 kl. 19.00-20.45
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Annette N, Maja E, Claes F, Hans Hj, Karin BK, Owain T, Karolina P, Erik L, Roman A, Eva S.
Frånvarande: Josefine SYA.
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Mötet öppnades av ordförande.
Val av mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner: Karolina P,
Roman A.
Dagordningen godkändes efter tillägg
Föregående mötesprotokoll, ej justerat ännu, kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte.

Aktuella ärenden

Covid-19
a. Läget i landet. Generellt lugnare, hög belastning i norr, mest unga dock, tufft i Småland,
platåfas nu, lugnare i Skåne.
b. Vaccination av IVA-personal, mkt biverkningar dock, påverkar bemanningen i vissa fall.
Nationell referensgrupp för intensivvård. Annette rapporterar. Ojämn fördelning av patienter
nationellt, arbetsmiljön viktig fråga på agendan, krisavtal visar helt olika policy i olika delar av
landet. Ofta inga extra ersättningar för läkare i allmänhet för Covidjourerna, eller ganska små
ersättningar. JK/semester kan få sparas lite extra länge.
Nationell expertgrupp professorer. Inget nytt.
SFAI veckan Örebro 2021. Karin BK rapporterar. Programpunkter finputsas. Stort intresse för
programpunkter. Plan finns även för digitalt möte. Speciell kongressapp som inte är SFAI-appen.
Långväga gäster deltar/föreläser digitalt.
a. Möte för chefer och ledare. Delvis planering tillsammans med Aniva. Även intressant att
ha gemensamt program med studierektorer.
ESICM förslag delad specialitet/ fri rörlighet inom EU. Annette ska maila ut info.

Stående punkter

10. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning
a. BT. Annette föreslår arbetsgrupp. Anders och Karin, med Annette som sammankallande.
På Soc.styr hemsida finns nya riktlinjen och målbeskrivningen, BT kan göras parallellt med
ST. Hans Hj mailar länkar om detta till styrelsen. Hans avstår från att delta i SFAIstyrelsens arbete med BT-frågan.
b. Möte om ramavtal SK-kurser. Maja, Anders och Owain funderar på ett förslag om detta.
SFAI kommer att ansöka om att vara kursgivare. Det innebär att vi kan hålla SK kurser
med resurstillskott från SoS. Dock kan byråkrati kring detta vara lite krånglig och SFAI
behöver en kurskoordinerare.
11. Riktlinjer. ”Riktlinjer för riktlinjer” arbete påbörjat av föregående riktlinjeansvarig i SFAI-styrelsen,
behöver färdigställas. Erik L tar sig an detta.
12. Remisser
a. Från SKR, ang ett antal standardiserade vårdförlopp, ankommit till Karin. Kan vara
problematiskt med vissa vårdförlopp, ofta önskas centralisering till univ.sjh, breddanalys
kan saknas, undanträngningseffekter på andra patienter adresseras sällan, etc.
b. Hälso- och sjukvård i det civila försvaret. Kommit via Läkarförbundet. Tidigare har SFPLA
läst betänkandet och pekade på ett antal brister i SWESEM:s svar, kontaktade SFAI. SFPLA
och SFAI har därefter mailat Läkarförbundet, Karin Båtelsson. Betonades att inte endast
NPO akutvård ska adresseras, utan SFAI eller NPO Pivot. Vi uppfattades tillföra ett
perspektiv av kompetens. Arbetsgrupp för remissvaret är nu Maja, Karolina och Karin.
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c. Laparotomi på sköra äldre patienter, skrivet av Löf, remissvar önskas 15/3. Sfane bör få
remissen, även SIS, SPOV. Maja kontaktar Martin H ang process kring riktlinjer, som
kommer på uppdrag utifrån. Erik L samordnar.
d. Informationsöverföring inom vård och omsorg från SLS, Karin kommenterar.
Ekonomi, skattmästare inte närvarande vid denna punkt.
SYA. Frånvarande.
Forskning. Claes rapporterar.
a. 25 forskningsgrupper har anmält intresse att ta ut data från SPOR, samt även en del
regioner.
b. SBU-enkät ang. viktiga projekt om covid har igångsatts, de 10 bästa ska rankas och
därefter letas finansiärer. SBU-projekten berör ofta vårdpersonalens mående inkl. etisk
stress.
c. Problem med forskare som visar registerdata från SIR och SPOR och blir trakasserade.
SFAI- styrelsen vill markera att kränkningar och mobbing av forskande kolleger och deras
resultat aldrig kan accepteras, oavsett om det sker från andra forskare eller från andra
delar av samhället. En vetenskaplig diskussion skall såklart äga rum men absolut utan
personangrepp.
SFAI-tidningen. Karolina rapporterar. 7 mars deadline. Mycket material finns.
Fackliga frågor, medlemsfrågor.
a. Valberedningens arbete. Pågår, Eva S skickar info från vår kartläggning tidigare detta år.
b. Nomineringar Läkarförbundets digitaliseringsråd, Läkarförbundets råd för läkemedel och
medicinteknik, Annette skall förhöra sig med ev kandidat. Till Arbetsmiljögruppen
nomineras Maja Ewert. Nomineringar ska vara inne senast 18/2.
c. Ny ordf i Slf, Sofia Rydgren Stahle, kommer inbjuda specialitetsföreningarnas styrelser till
möte, mer info kommer.
d. Stadgeändringar godkända i SLS 8/12.
e. Ledamöter till SLS fullmäktigemöte 25/5, SFAI har nu 6 mandat: Eva, Karin, Annette,
Roman, ev Josefin från SYA och Anders S nomineras.
f. SLS ordföranderåd ägde rum 10/2 med minister Lena Hallengren, Annette deltog. Fin
rapport finns i SLS nyhetsbrev som alla fått. Hans Hj skickar länk, han finns med i
nyhetsbrevet.
g. Nominera pristagare SLS 1/3.
h. Claes skriver hedersomnämnande Karin Hildebrand, IVA-läkare, Årets svensk, från SFAI.
Hemsidan. Inget nytt.
Delföreningsfrågor
a. SFBABI mailat Annette för info om riktlinje för procedursedering av barn publicerad av
SWESEM riktlinjer, mycket tveksamheter finns. Sandra Nilén, Akademiska observerat
detta. Beslut finns att SFBabi skriver SFAI:s riktlinje.
Övrigt
a. NAG stroke, del av vårdförlopp icke-traumatisk SAH, nominering av deltagare.
b. Svenskt kirurgiskt råd, planerar åter möte 3/3 efter längre paus, Annette bevakar.
c. Deltagare till SLS arbetsgrupp “Kloka kliniska val”, choosing wisely. Kanske inte relevant
att delta primärt för vår specialitet?
d. SILF webinar, Styrning av vården 9/3 kl 12-14, SLS, länk finns att delta.
e. Kommunikation. Fortfarande via SFAI-tidningen.
Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justeras:
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