Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Torsdag 210907 kl. 19.00-20.30
Plats:
Deltagare: AN, ES, HHj, JJ, AS, CF, RA, KP, EL, JJ
Frånvarande: OT, KBK, ME
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnades av ordförande AN.
Val av mötesordförande AN, protokollförande ES, justeringspersoner AS, RA.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll. Tillägg till dagens protokoll från föregående möte: Emma Pontén är
nominerad av SFAI till “The ESAIC subcommittee for the Part 2 examination”. Därefter godkändes
protokollet från 210819.

Aktuella ärenden
5. Covid-19
a. Läget i landet. Varierande belastning nationellt. Stockholm, VGR och Skåne har störst
belastning, Norrland har noll. Rutiner i skyddsutrustning varierar stort, vissa sjukhus har
vanlig barriärvård på IVA dock med covidsäkra munskydd.
6. Nationell referensgrupp för intensivvård. Gruppen har nu möte endast var 4:e vecka. Arbetar f.n.
med FHM:s 3 olika scenarion. Corona-komissionen som granskar IVA under covid ännu inte klar,
viktigt behov av fortsatt nätverk nationellt avs logistik och medicinsk kunskap.
7. Nationell expertgrupp professorer
a. Uppdatering av riktlinjer. Ännu inget besked. Hans kontaktar gruppen.
8. SLS. Artikeln om ”Akutsjukhusen klarar inte ytterligare besparingar..” accepterad för publ I GP.
9. SFAI-Aniva-veckan Örebro 2021, Annette rapporterar:
a. Planering med LOK och AnIVA fortskrider enligt plan.
b. Pressansvarig från SFAI blir Karolina P.
c. Övrigt, olika restriktioner diskuteras efter dagens besked från FHM om lättnader.
10. Verksamhetsberättelsen. Helt klar på torsdag 210909.
11. Adjungera ledamot till styrelsen under kommande verksamhetsår. Beslutas att ordförande
kommer att lägga till detta förslag som en punkt på årsmötet.
Stående punkter
12. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning. Anders S. KVAST har startat upp utbildningsboken, stötta
publicering av fo-resultat. Fråga för SFAI-UF att hantera.
13. Riktlinjer. Erik L.
a. Anestesi vid sectio. Preeclampsi. SFOAI kontaktad med styrelsens synpunkter, inte fått svar
än. Claes ska adressera Anette Hein i SFOAI. Perop vård, Annette kontaktar åter delfören för
op.ledning.
14. Remisser. Karin, Maja frånvarande.
15. Ekonomi. OT frånvarande, Annette rapporterar bra ekonomi till SFAI-mötet.
16. SYA. Fullsatt på årets SYA-dagarna i slutet av nov, Basic science-program. Pga oklarhet med
restriktionerna finns plan för digitala föreläsningar. Diskrimineringsdiskussion pågår digitalt,
utmaningar för kolleger med utl. härkomst, och namn, att få tjänster, svår fråga. Alla SYA med på
SFAI-veckan.
17. Forskning. NO-forskning och annan covid-forskning på patogenes I lungorna publicerad, många
studier gjorda på IVA.
18. SFAI-tidningen. Nytt nummer strax ute. God ekonomi. SYA flitiga. Delföreningarna vore intressant
att få mer material ifrån, efterfrågas.
19. Fackliga frågor, medlemsfrågor. SFAI bevakar rep.skapet för specialitetsföreningarna 1 oktober
och fullmäktige i november.

20. Hemsidan. Inget nytt.
21. Delföreningsfrågor. Första konstituerande mötet i delförening för Etik på SFAI-AniVA veckan, 70
intresserade medlemmar anmälda, trevligt.
22. Övrigt
a. Styrelsemöte agenda 20/9. Idéer om punkter mailas till Annette.
b. SKRÅ- köställd vård och utbildning, styrelsen funderar på kandidater.
c. WCA-mötet gick till Kanada, inte till Gbg. Ändå bra ansökan från Sveriges sida.
23. Mötet avslutades.
Kommande styrelsemöten:
Mån 20/9, v.38, SFAI-AnIVA-veckan

Vid protokollet:
Eva Selldén

Justeras:
Anders Silfver
Roman A’Roch

