Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Torsdag 210819 kl. 19.00-20.30
Plats: Zoom
Deltagare: Annette N, Claes F, Hans Hj, Josephine J, Anders S, Roman A, Karin BK, Maja E, Eva S, Erik L.
Frånvarande: Owain T, Karolina P.
1. Mötet öppnades av ordförande.
2. Val av mötesordförande Annette, protokollförande Eva S, justeringspersoner Roman A, Anders
S.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll från 210628 och från 210712 utskickade via Basecamp. Båda
godkändes och lades till handlingarna.

Aktuella ärenden
Covid -19

5.
6.

7.

8.

a. Läget i landet. Inget nytt, som tidigare olika belastning nationellt.
Nationell referensgrupp för intensivvård Socialstyrelsen, inget möte har hållits hittills i augusti.
Nationell expertgrupp professorer.
a. Uppdatering av riktlinjer behövs, Hans H adresserar ansvariga.
b. Professorsgruppen har lämnat synpunkter vid revideringen av ”Nationellt vårdprogram för
misstänkt och bekräftad Covid-19”.
SLS möte:
a. Rapport från spec.föreningarna: Infektionsveckan ska genomföras digitalt, efter att
regionledningen i Uppsala förbjudit kollegor (dvs organisatörer av mötet) att delta. Detta trots att
man har planerat mötet efter FHM rekommendationer. Kirurgveckan ävenledes digital.
b. Hans H rapporterar om storsatsning på utbildning från SLS, enkät förbereds om viktiga ämnen,
info kommer.
c. Samtal på SLS-möte (med flera specialitetsföreningar) kring hur man ska göra med möten
framöver. En del väljer digitala möten. Sammantaget tycker de flesta att man kan följa FHMs
rekommendationer.
SFAI veckan Örebro 2021:
a. Planering med LOK och AnIVA , 300 kan delta på plats. För utställningen finns
inga begränsningar. Fungerande ekonomi. Några inställda förkurser och
workshops pga få anmälda. Appen skall användas i största möjliga mån. Info ska
gå ut om man får delta på plats. Info går ut på hemsidan av MKON. Vi planerar att
ha en pressansvarig.
b. Möte för chefer och ledare. Programmet klart, föreläsare accepterat deltagande.
c. Årsmöte: kallelse och information om SFAI-veckan går ut separat.
d. Styrelsemöte måndagen 20/9. Agenda diskuteras nästa gång.

Stående punkter
9. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning. Programmet för studierektorsmötet klart. Arbetet med
utbildningsboken går igång nu.
10. Riktlinjer, Erik L.
a. SFOAI- Preeklampsi. Godkännes efter diskussion. Viktigt betona tillgång till
adekvat/hög eko-kompetens vid omhändertagande av PE. Anestesi vid sectio
diskuterades, återkoppling ska ske till SFOAI.
b. Smärtbehandling för barn upplagd.
c. Perioperativt arbete. Annette kontaktar ordförande i Op.ledn. för remissvar.

11. Remisser.
a) Vägen till ökad tillgänglighet, omfattande dokument, Eva och Maja svarar. b) Rengöring,
desinfektion, sterilisering, Karin har svarat. c) Trycksårsprevention, Karin svarar.
12. Ekonomi. Skattmästaren frånvarande.
13. SYA. Kort uppdatering, inget nytt.
14. Forskning. Inget nytt.
15. SFAI-tidningen. Deadline nästa nummer 6/10.
16. Fackliga frågor, medlemsfrågor.
a. SLF fullmäktige 10-11/11, samt rep.skap, Eva S bevakar båda.
17. Hemsidan. Inget nytt.
18. Delföreningsfrågor
19. Övrigt
a. Verksamhetsberättelsen. Material senast till Annette 29/8 från styrelsen.
b. SKRÅ- diskuterat köställd vård och utbildning, planerar starta varsin grupp om
dessa frågor. Anders tar utbildning och Eva och Claes kontrollerar vem som skulle
kunna vara med i köställd vård.
c. State of the Art Covid-19 årets möte 24-25/11, deltagare ska nomineras för
föreläsningar m.m.. Kan beslutas efter SFAI-veckan. 90 min kommer vi att få.
d. SSAI. ”A policy for diversity, equity, inclusion and anti-racism in the Scandinavian
Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI)” accepterat i ACTA
Anaesthesiologica Scandinavica.
20. Mötet avslutades.

Kommande styrelsemöten:
Tis 7/9, v. 36

Mån 20/9, v.38, SFAI-AnIVA-veckan, tid 10-17, plats i Conventum, Örebro.

Vid protokollet:
Eva Selldén

Justeras:
Anders Silfver
Roman A’Roch

