Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Onsdag 210519 kl. 19.00-20.30
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Annette N, Eva S, Maja E, Erik L, Josephine J, Karolina P, Roman A, Karin BK, Hans Hj, Claes FFrånvarande: Owain T
Dagordning:
1. Mötet öppnades av ordförande.
2. Val av mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Maja E och
Roman.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll från styrelseinternatet, godkändes, några punkter kommer att
adresseras vid kommande styrelsemöten.
Aktuella ärenden
5. Covid-19

6.
7.
8.

9.

a. Läget i landet, IVA. Ansträngt, oro inför sommaren. Personalen utmattad, uppsägningar.
b. IVA-mortalitet, webinar planeras 8/6, arr av bl.a. SIS. Annette redogör för programmet,
innehåller goda exempel och frågor från olika regioner.
c. Coronakommissionen för intensivvård. Göran Stiernstedt har utsett Bengt Gerdin (prof
emeritus brännskadevård, kirurg) till att leda utredningen. Kommer att gå igenom tex
kapacitet, samarbete, myndighetsstyrning.
d. Hjälperbjudande har kommit från DASAIM (danska motsvarigheten till SFAI), välkommet,
behövs verkligen, admin problem finns. Annette vbf erbjudandet till Sten R., stabsläkare
på SoS. Överhuvudtaget behövs hjälp till IVA. Över 576 pat vårdas idag på IVA,
genomsnittliga beläggningen över året är 332.
Nationell referensgrupp för intensivvård. Kommer att lämna input till corona-kommissionen för
intensivvård.
Nationell expertgrupp professorer. Senaste uppdatering från februari? Hans Hj kontrollerar.
SLS. Covidgruppen, Annette rapporterar. Mycket oro kring köställda operationer. Kan bli svårt att
klara cancerkirurgin i sommar. Flera specialitetsföreningar vittnar om att remisser inte har gått
den vanliga vägen under pandemin, inte kontaktade i frågor som rör specialiteten.
SFAI veckan Örebro 2021. Många abstract inskickade, närmare 100 st. En del tvekar att anmäla
pga restriktioner.

Stående punkter
10. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning
a. BT. AS sammanställt info och skickat ut till studierektorerna nationellt.
b. Fortbildningsnätverket. Lill B kontaktad av Annette och Lill vill avsluta sitt engagemang.
Gruppen behöver ett mål och en omstart. Lill B är även ledamot i SLS
utbildningsdelegation, och Hans Hj rapporterar om påbörjat arbete för att främja
fortbildning, bl.a. med förslag om obligatorisk individuell plan. Maja föreslår

sammankoppling med SFAI. Annette ska kontakta Lill igen, efterlysa material som tagits
fram av uppgruppen, enligt tidigare uppdrag och ekonomiskt anslag från SFAI:s styrelse,
samt en rapport från ordförande av vad som är gjort. Lill kommer att boka lokal för möte
under SFAI-veckan.
c. ST-SKRÅ skrivit bra artikel i LT om fortbildning.
11. Riktlinjer. Intet nytt.
12. Remisser. Maja och Karin. Remiss ang. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd om postcovid.
13. Ekonomi. OT frånvarande.
14. SYA. Haft årsmöte och valt in 3 nya styrelseledamöter, digitalt möte med få deltagare.
Styrelseinternat, gått bra, mycket arbete gjort. SYA-dagar i november. SFAI-vecka, pub? Och
symposium. ST-läkare och diskriminering, funderar över enkät till både ST och studierektorer, kan
behövas åtgärdsplaner. Likabehandlingsplaner, finns de?
15. Forskning. Intet nytt.
16. SFAI-tidningen. SYA-sida skall komma.
17. Fackliga frågor, medlemsfrågor. Enkätfrågor till medlemmar resp chefer ang Hur mår
anestesiologen? HHj handlägger kontakt med Slf.
18. Hemsidan. Podcast - förfrågningar har kommit med begäran om att vi länkar till sådana.
Diskussion, som utmynnar i att vi avstår i nuläget.
19. Delföreningsfrågor. SLAS-fråga. Annette kontaktar dem.
20. Övrigt
a. SSAI webinar Covid, kommer på hemsida och mail.
b. SLS webinar om info om remisshantering 11/6 12-13. Maja bevakar.
c. Swetrau, Wilhelm Wallqvist nomineras av styrelsen. Beslut. Karolina kontaktar SFPLA.
d. PIVoT NAG om IMA-vård, Camilla Brorsson tillfrågad. Annette frågar Martin om fler.
e. Höstinternat 20-22/10, datum ändrat.
f. Fredrik Olsen från Mölndal nomineras till NAG om höftfrakturer.
21. Kommunikation, vad ska ut på FB? SSAI:s webinar, uppgrupp om ultraljud.
22. Mötet avslutades.

Vid protokollet:
Eva Selldén
Justeras:
Maja Ewert
Roman A’Roch

