
 

 

    
TELEFON  EPOST HEMSIDA 
Växel: 054-191490  ceo@icuregswe.org 

sir@icuregswe.org 
http://www.icuregswe.org 

1 (2) 

 

Protokoll Skypemöte 190416 

Närvarande: Johnny Hillgren, (Ritva Kiiski Berggren del av mötet), Peter Nordlund, Emma 
Larsson, Therese Apelqvist, Lars Engerström, Pär Lindgren, Christina Agvald-Öhman 

Frånvarande: Anna Eriksson, Göran Karlström 

1) Ordförande JH öppnar mötet 
 

2)  Protokollförare: Christina Agvald-Öhman 
 

3) Protokolljusterare: Pär Lindgren 
 

4) Avlidna på IVA - reviderad riktlinje att fatta beslut om, ligger på SP (JH) 
Riktlinjen godkänns med en smärre justering. GK blir ny riktlinjeansvarig tillsammans 
med TA och CM. 

 
5) SIR:s resurser arbetande i SIR (JH, GK) 

Diskussion kring detta och hur det ska hanteras. 
På hemsidan annonseras enligt nedan: 
Pga minskade resurser framöver behöver SIR dra ner på supporten till medlemmar och 
kan inte alltid vara tillgängliga per telefon varje dag. SIR kommer alltid ta emot frågor 
skriftligt under adressen sir@icuregswe.org och svar kan förväntas inom tio dagar. 

 
6) Gemensamt möte SIR-SPOR (JH), förslag på agenda på SP 

Agenda godkändes, med ett tillägg angående eventuella samarbeten kring SPOR 
komplikationer på patienter som får oplanerad intensivvård postoperativt (PN förslag). 
Diskussion kring om SFAI informerat något kring NPO Perioperativ- och intensivvård – 
Johnny har inte fått någon information från SFAI. Hur länge ska vi vänta och när ska vi ta 
ett initiativ? JH skriver till SFAI:s ordförande och tar upp frågan. 

 
7) Årsrapporten (RKB) 

 
a) Hur har det gått? 

RKB rapporterar från arbetet, LA och RKB arbetat fyra dagar och EL två dagar i 
Kalmar. Det har gått bra och det mesta har kommit in. CAÖ kontaktar Håkan Kalzén 
om hans bidrag. Lärdomar har dragits och förbättringspotential har identifierats. 

b) Hur ska vi arbeta med årsrapporten framåt? 
Diskussion om vi skulle kunna arbeta mer med uppdateringar av givna rubriker och 
underlätta så att årsrapporten i bästa fall skulle kunna publiceras till Vår Gård. RKB, 
EL och JH tar fram ett förslag till alternativ att arbeta med årsrapporten som styrelsen 
får ta ställning till i maj på styrelsemötet. 
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c) FoU: "Opiod use and psychiatric illness after intensive care",  Anders Oldner m.fl. 
Underlag på SP. (RKB) 
Styrelsen beslutar att godkänna ansökan, EL deltog ej i beslut. 

8) Materialet inför pilotprojektet med audit ”Säker kvalitet intensivvård” i höst som ligger på 
Teams godkänns av styrelsen. 

9) Mötet avslutades 
 
 
Christina Agvald-Öhman, sekreterare (för detta styrelsemöte) 

 

Johnny Hillgren, Ordförande  Pär Lindgren, Justeringsperson 
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