Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Tisdag 210413 kl. 19.00-20.30.
Plats: Telefonmöte.
Deltagare: Annette N, Eva S, Owain T, Karolina P, Maja E, Hans Hj, Anders S, Josephine J, Roman A, Erik L
(delvis). Frånvarande: Claes F.
1. Mötet öppnades av ordförande.
2. Val av mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Anders S och
Roman A.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Aktuella ärenden
5. Covid-19
a. Läget i landet. Annette intervjuad av Dagens Medicin. Linköping nu hårt belastade med
främst brittiska varianten, Skåne mer normalt nu, Halland har tagit emot patienter, flera
regioner har mkt transporter. Tidigare många stafettläkare, nu svårt få in. Jourläkare
behövs mest. Alltmer fokus nu på flytt och transporter, kräver kompetens. Uppsala hårt
belastad IVA, ser fördelarna av ännu närmare samarbete mellan sina enheter för
optimerad bemanning i krisen, annars sårbart. I dessa tider uppskattas sammanhållen
specialitet extra mycket.
b. SIR-data visar varierande Covid-mortalitet i riket, webinar planeras 28/4 med MLA och
IVA-ssk, för att diskutera detta. Jönköping ex. visat låg mortalitet.
c. IVO ska ha hearing, sonderande möte för att genomlysa intensivvården under pandemin,
Annette deltar.
6. Nationell referensgrupp för intensivvård. Transporter diskuteras, Herkulesplanen står pga
sprickor i balkar, helikoptrar används i stället, inte alltid optimalt pga långa transportvägar. Skåne
har nu ingen IVA-ambulans, (pga miss i upphandlingen), vilket naturligtvis är mycket olyckligt.
7. Nationell expertgrupp professorer. Möte i slutet på förra veckan, IL6-hämmare diskuteras f.n.
8. SFAI Aniva-veckan Örebro 2021. Antal personer som kan närvara samtidigt i salarna utreds.
Fortfarande förhoppning om både fysiskt och digitalt möte. Enbart digital biljett möjlig. Beslutas
genomföra SFAI-mötet tillsammans med Aniva även nästa gång, i Uppsala 2022.
9. SFAI vecka framöver. Just nu ingen möjlighet att planera, kanske under internatet.

Stående punkter

10. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning. KVAST planerar digitalt internat detta år. SLS kartlägger
hur ST-utbildningen fungerar. Kåre Jansson, konsult på SLS, ska intervjua Anders.
a. Kursportalen ännu mer utvecklad nu. Owain T rapporterar, skall demonstreras på internatet.
Många nya bra funktioner. Andra kursgivare är intresserade att använda kursportalens
funktioner. Bra såklart, men viktigt definiera gränsdragning.
12. Riktlinjer. Erik L nu frånvarande. Delförening SFÖP har reviderat/skrivit ny om tracheotomi,
Annette och Karolina hanterar bedömning.
13. Remisser
a. Laparotomi sköra äldre pat Löf. Besvarad av Karin BK, efter konsultation SIS och Sfane.
14. Ekonomi. Intet nytt, sparsam kursverksamhet
15. SYA. SYA-dagarna i november, flera programpunkter: privatisering av kir.ingrepp, läkarsalar. STläkarna inom SKRÅ (Svenskt Kirurgiskt Råd) arbetar med enkät kring utbildning under pandemin.
16. Forskning. Intet nytt.
17. SFAI-tidningen. Går i tryck i morgon.
18. Fackliga frågor, medlemsfrågor. Oro i styrelsen för våra medlemmars välbefinnande. En del anger
att även andra specialiteter drabbas, men de absolut sjukaste Covid-patienterna behandlas på IVA
och det tär på våra medlemmar. Andra problem att adressera är semester i sommar, som redan
har börjat reduceras (även för styrelsemedlemmar) samt s.k. läkarsalar där läkare får bemanna
pga ssk-brist. Skall adresseras på internatet. Viktig fråga.
19. Hemsidan. Många förfrågningar även om ren reklam, Roman bromsar vid behov (ofta).
20. Delföreningsfrågor. SFAIÖP önskar uppdatera luftvägsalgoritmen och styrelsen ger dem formellt
uppdraget.
21. Övrigt
a. Internatet. Owain T informerar om logistik. Annette, Eva S och Owain T planerar
detaljerat program via telefonmöte 19/4.
22. Mötet avslutades av ordförande.
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