Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Måndag 210325 kl. 19.00-20.30
Plats: Telefonmöte.
Deltagare: Annette N, Claes F, Maja E, Karolina P, Owain T, Roman A, Karin BK (delvis), Hans Hj,
Josephine J, Erik L, Anders S, Eva S
Frånvarande:
1. Mötet öppnandes av ordförande.
2. Val av mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Roman A,
Anders S.
3. Godkännande av dagordning efter tillägg av ett par punkter.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Denise Bäckström, SFLPA, inbjuden ordf i Swetrau sedan 2019, rapporterar:
Swetrau startades 2011 som ett rikstäckande traumaregister. Syftet är att öppet redovisa
resultat av nationell traumaverksamhet. Data registreras manuellt av resp sjukhus,
arbetsamt och grannlaga. I styrelsen ingår repr. från olika föreningar (ort, kir, ssk).
Kvalitetsindikatorerna i registret utgår från kriterier, viktigt att kunna forska på registret
på etiskt korrekt sätt. Registret finansieras via SKR. Denise B är både SFAI:s repr och
SFPLA:s repr i Swetrau-styrelsen. Denise B är även Swetrau:s representant i Löf:s
styrgrupp. Denise B efterlyser ytterligare en traumaintresserad anestesiolog till styrelsen.
Inget förslag från Swetrau eller SFPLA i nuläget.
Aktuella ärenden
5. Covid-19
a. Läget i landet. Hög smittspridning överallt igen. Mortaliteten visat sig variera mellan olika
sjukhus och SIS ska bjuda in IVA-folk (MLA, IVA-ssk) till ett sonderande webinar för att
utreda orsaker. Ålder, transport, behandling kan ha betydelse.
6. Nationell referensgrupp för intensivvård. Annette rapporterar: 600 pat har kunnat
erbjudas HFNO, låter lite. Data från enkät. Incidenter finns att beakta. Problem med visst
förbrukningsmaterial, IVO-ärende.
7. Nationell expertgrupp professorer. Hans Hj rapporterar: kontinuerlig bevakning av nya
pek om Covid. F.n. telefondiskussion om IL6-blockare, riktlinje på gång. Även pg
diskussion ang trombosprofylax.
8. SLS-möte med repr från medlemsföreningarna v.a. vecka, Annette deltar. Ofta diskuteras
prioriteringar, dvs lättare op privat, större op till sjh, då kommer ”mittemellan”patienter i
kläm. Op bör dessutom vänta 7 veckor efter Covid. Op-köer byggs. ST-kurser diskuteras
där också.

9. ST-kurser: Ane/IVA mest drabbade av inställda ST-kurser. SFAI adresserat Soc.styrelsen
om att ST-utbildning blir lidande. Ref.grupp på Soc.styrelsen ska bildas ang SK-kurser, SFAI
behöver nominera personer, helst med erfarenhet att anordna dessa kurser. Anders S kan
föreslå, alt. ställa upp, även Owain T, Sanna Dahl är bra kandidater.
10. SFAI - Anivaveckan Örebro 2021. Proppfullt program, många vill ha programpunkter.
Stående punkter
11. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning
a. BT Hans Hj arbetar med ett utkast och skickar sedan till Anders S enligt tidigare
beslut. Förslaget klart till internatet för diskussion med styrelsen.
b. Anders S rapporterar: Nya utbildningsboken färdigställs, baserad på nya
författningen, planeras klar 2022.
c. Owain: Fortbildningsgruppen är inte så aktiv, Lill B sammankallande. Sedan
tidigare finns ett förslag om fortbildning, behöver utvecklas vidare, då både SLS
och Slf vill driva detta. Enkäter visar ett stort behov av fortbildning och diskussion
finns kring obligatorisk utbildning. Hur komma vidare med fortbildningsgruppen?
Lill B bör tillfrågas om fortsatt aktivitet i fortbildningsgruppen. Detta skall
diskuteras vidare på internatet.
12. Remisser.
a. Karin BK hanterar, sitter i kväll parallellt i annat möte.
13. Ekonomi. Intet nytt.
14. SYA. Josephine rapporterar. Nu beslutats inställa SYA-dagarna, ev digitalt. Tråkigt, men
oundvikligt. Diskussioner pg om utbyte, fr.a. internationellt. SYA är gärna med och
bemannar SFAI:s monter. Andra teman nu är läkarsal, privatiseringar och dess effekt på
ST-utbildning. Vaccin.
16. SFAI-tidningen.?
17. Fackliga frågor, medlemsfrågor, intet aktuellt.
18. Hemsidan. Roman efterlyser input om länkarna inte fungerar.
19. Delföreningsfrågor. SFLPA och SLAS har funderat över samgående, diskuteras vidare på
internatet.
20. Mötet avslutades.
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