Protokoll	
  Styrelsemöte	
  i	
  SFAI,	
  29-‐30	
  januari,	
  2015	
  
Närvarande:
Anna Oscarsson-Tibblin, Helena Odenstedt-Hergès, Olof Ekre, Alexey Dolinin, Cecilia Escher, Per
Nellgård, Mattias Schindele, Owain Thomas, Lill Bergenzaun, Michael Haney, Carolina Samuelsson
Adjungerad Markus Falk (Östersund) som webmaster nya hemsidan.
Förhindrade:
Helena Odenstedt Hergès (HOH)

Formalia:
1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Till mötesordförande valdes MH, protokollförare LB och MS och justeringspersoner AOT och CS.
3. Övriga punkter:
• PN: Organdonation hos hjärtdöd patient. Frågan väckt av Kristina Hambräus, KS. Frågan
diskuteras vid kommande styrelsemöte då den behöver beredas mer.
• PN: Huruvida det finns krav att gå kurs i organdonation. Enligt AD kommer den att finnas
med i den reviderande kommande versionen av utbildningsboken.
• AOT: För att stärka samarbetet mellan SFAI moderförening och delföreningarna är
dokumentet ”Policy mellan SFAI och dess delföreningar” reviderad. Accepteras och
publiceras omedelbart på hemsidan. MH meddelar delföreningarna.
• AOT Michael tog upp detta: Kontinuitet för den kommande styrelsen 2015/16 diskuteras. PN,
CE, HOH och MH avgår. Det innebär att många försvinner. För att bibehålla en viss
kontinuitet kan AOT sitta mandatperioden ut, dvs ytterligare 1 år som vice ordförande, under
förutsättning att arbetet med riktlinjer tas över av någon i styrelsen. CS erbjuder sig.
Accepteras.
• Diskussion huruvida AD som KVAST representant,, nu adjungerad till styrelsen, ska ingå som
ordinarie i styrelsen. Styrelsen ställer sig positiv till detta. I framtiden kan man tänka sig att
det finns en utbildningsansvarig person för både ST-utbildning och specialist fortbildning som
ordinarie styrelseledamot som. Inget beslut tas i denna fråga.

4. Tidigare protokoll:
-Årsmötesprotokollet 2015 (Jönköping) är signerat av justeringspersoner och lämnas till HOH. Övriga
protokoll att justera ligger i drop box.

5. Hemsida introduktion (MS, Markus Falk (MF) adjungerad, Peter Sjöö (PS) från
MCI)
PS presenterar nya den hemsidan som ska öppna 11.02.2015. Den gamla hemsidan måste stängas en
dag (10.02.2015) för att allt ska material ska flyttas över till den nya. PS kommer att skriva ett mail till
alla SFAI medlemmar och informera om det samt göra reklam för den nya hemsidan. Dessutom
kommer han att göra en användarmanual för styrelsemedlemmarna så att vi kan administrera
information på hemsidan.
Alla i styrelsen är ansvariga att kalendariet blir så fullständigt som möjligt med kurser, kongresser,
styrelsemöten, delföreningsmöten, mm
MS har uppdaterat styrelsemedlemsidan.
MF kommer att ha administratörs rättigheter och kommer att vara webbmaster.
MS är webbredaktör.
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Material och frågor beträffande hemsidan sänds till hemsidan@sfai.se; Frågor beträffande tidningen
till tidningen@sfai.se och medlemsfrågor till kansli@sfai.se.
En framtidsfråga för hemsidan är att bygga ut utbildningssidan med t ex e-learningsportal med poddar,
mm
MH påpekar att man kan använda forum som BaseCamp, ett planeringsverktyg som t ex SSAI
använder. MH undersöker om SFAI kan ta del av SSAIs.
MH: i drop box ligger konstnärsbilder inköpta av SFAI som kan användas av oss på bla hemsidan eller
i sambandmed SFAI evenemang. Oklart exakt hur dessa kan användas- MH återkommer om
upphovsrättigheter.

6. Fortbildning:
Hans Hjelmqvist (HH) Sveriges representant i UEMS (European Union of Medical Specialists)
inbjuden för att berätta om hur man på ett europeiskt plan arbetar med fortbildning av specialister.
UEMS- kan ses som ”politisk” organisation där alla specialiteter är representerade. Man främjar
utbildning på ett övergripande plan
http://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0014/21353/UEMS-Organogram.pdf
Inom UEMS finns det olika boards och working groups som arbetar bla med CME/CPD (continous
professional evaluation/ development) och accreditiering. Ett av målen är att European diploma blir
verklighet i alla länder.
Andra svenska representanter är Lennart Christiansson (Uppsala) och Jonas Åkeson (Malmö) inom
EBA (European Board of Anesthesiology som är en del av ESA).
Andra organisationer som arbetar med fortbildning är ESA (European Society of Anaesthesiology)
och ESICM (European Society of Intensive Care Medicine). För intensivvård har dessa enats om att
Cobatrice ska vara den gemensamma grunden för definitionen av en intensivist. Detta är positivt då
intensivvården på det viset fortsatt kan vara en del av anestesin.
Inom anestesins specialistfortbildning har man inom EU inte kommit lika långt som för
specialistutbildningen (dvs ST) som är välreglerad. ESA håller man att sammanställa material för
fortbildning och arbetar med en e-plattform som arbetsverktyg.
HH belyser CME/CPD och poängterar att risken med CME är att det kan blir en poäng jakt. CPD
kanske är att föredra då man fokuserar på att dokumentera sin fortbildning fortlöpande utan att behöva
sammanställa ett visst antal poäng.
HH poängterar vikten av att professionen tar fram modellen för CPD.

Fortbildning för specialister inom SFAI (CE, LB, OT, PN):
Under HT har CE och LB besökt Östersunds Anestesiklinik för en sk test-inspektion (SPUR liknandedel av SLF projekt).
Omvärldsanalys gjort för Australien/Nya Zeeland, Schweiz, Finland.
Skiss på en Fortbildningsplan finns och presenteras.
VT 15 möten med SLF/SLS/ Sv kirurgiskt råd för att arbeta med övergripande CPD tankar.
Beslut: Upp-grupp bildas (LB, CE, OT, PN) samt värvning av representanter från alla regioner som
ska utarbeta hur en framtida fortbildning för specialister kan se ut. Uppdragsbeskrivning godkänns av
styrelsen och läggs ut på den nya hemsidan. Föredras på VC mötet 30/1.2015

Bakjoursskola (PN)
Förslag på struktur på 10-15 dagars kurs uppdelat på 2-4 tillfällen.
Formatet diskuterades och synpunkter framfördes på kursens längd och behovet av ett ”core
curriculum”
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Per kan tänka sig att leda utbildningen 2-3 ggr för att få fart på BJ-skolan och sen ev. låta konceptet
utvecklas regionalt.
Andra specialiteter föregångare (kir tex) med liknande upplägg.
Beslut: Om VC godkänner upplägget startar BJ-skolan hösten 2015.

7. Kortare punkter
•

Kongressplanering (Stockholm 2015), kort rapport Michael
o Sthlms-programmets planering löper på
o Michael tillfreds.

•

SFAI:s kongressbyrå (Per, Michael)
o MCI kontrakterade tom 2016
o Ny upphandling behövs from 2017 (Malmömötet)
o Michael och Per skriver kravspec, mål upphandling påbörjas under våren -15.

•

Ekonomi (kort rapport) (Per)
o Gott delårsresultat och god allmän ekonomi

•

Tidskrift (Olof)
o Nya bidrag behövs, inte minst från styrelsemedlemmarna, deadline 30 mars
o Viktigt med info från Sthlms-veckan
o Delföreningars kontaktpersoner uppdateras
o Medlemsbrev ang att fler av de vanliga medlemmarna också uppmanas bidraga + info
om nya hemsidan

•

SLS, nominering för SLS:s styrelse från SFAI - Märit Halmin, Danderyd. Michael ansvarar
för att nomineringsprocess initieras.

•

Inför VC mötet (sista punkten, alternativt skjutas till middagen)

•

UPP-grupp, CVK-register
o SFAI bifaller förslaget till multidisciplinärt register för centrala accesser.
o SPOR bör ansvara för organisering av registret.
o Finansiering indirekt via SKL.
o Michael återkopplar till Utredningsförfattare Fredrik Ö med anledning av behov av
klargörande kring en formulering i utredningen och kontaktar därefter SPOR med
önskemål/uppdrag att SPOR arbetar vidare med implementering/skapande av ett
CVK-register.

•

Granskning av privata vårdgivares kvalitet avs anestesiverksamhet
o Johan Fischer anmäler till styrelsen behov av tillsyn av privat sjukvård. Kort
diskussion om det aktuella fallet.
o SFAI beslutar att, utan att kommentera enskilda frågor, generellt arbeta för att
understryka vikten av hög perioperativ kvalitet, oberoende av huruvida vården drivs i
offentlig eller privat regi. SFAIs roll i detta sammanhang är t.ex. att tillhandahålla
uppdaterade och relevanta riktlinjer som beskriver perioperativ verksamhet. Mattias
ansvarar för detta.

3

Kommande möten, viktiga datum
!

SFAI:s Forskningsforum, Linköping 5-6/2 2015 (Acta stipendium bedömningskommittén)

!

SFAI styrelse Skype/telefon möte 24/2, 2015, 19.00

!

SFAI styrelse Skype/telefon möte 24/3, 2015, 19.00

!

22-23/4, 2015, SFAI styrelsemöte i Karlstad med övernattning- ’lunch till lunch’

!

SFAI styrelse Skype/telefon möte 12/5, 2015, 19.00 (ev. någon annan än MH håller i den)

!

8-12/6, 2015 SSAI styrelse och kongress, Reykjavik

!

1/9, 2015 SFAI styrelse Skype möte 19.00

!

20/9 Styrelsemöte, kl 14-19, middag kl 19, KS Solna

!

21-23/9, 2015 SFAI kongress Stockholm

!

23-24/9, 2015 VC möte ons kl 16-19 + tors kl 9-12 (med styrelse)

!

24/9 kl 13 – 16 konstituerande styrelsemöte (nyvald + gammal styrelse)

!

Svensk Kirurgisk Råd (kan bli samma vecka som SFAI veckan!)

!

ESICM 2015 (Berlin) 3-7/10, 2015

!

2-4/10 Höst internat, Båstad

Till valberedningen: Vem kontaktar – Mattias!
Datum för nya styrelsen enl ovan.
Michael kvar som ordinarie. Anna kvar som vice, men utan riktlinjeansvar. Alexey inväljs som
ordinarie övr ledamot.
150201: Ok från justeringspersoner: Anna Oscarsson Tibblin och Carolina Samuelsson
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