Protokoll SFAI Styrelsemöte
23-24 april 2015. Karlstad.
Närvarande:

SFAIs styrelse :
Helena Odenstedt-Hergès (HOH)
Olof Ekre (OE)
Cecilia Escher (CE)
Per Nellgård (PN)
Owain Thomas (OT)
Lill Bergenzaun (LB)
Michael Haney (MH)

Sekreterare
Justerare

OT
HOH, CE

Anmält förhinder:

Anna Oscarsson-Tibblin
Alexey Dolini
Mattias Schindele
Carolina Samuelsson

Onsdag, 22/4 Möte med Tina Crafoord, VC Karlstad och LOK Karlstad

Kongressapp diskuterades
Beslut om att införskaffa en app till kongressen.
LB tar kontakt m Sv Kirurgiska Förening
PN tar kontakt m Hjärt-Lung Rådet om hur appar tidigare fungerat.
Till nästa mötet: specifikation av det som önskas från en app.
Linda Bergelin från företaget App.In.Conf (lb@appinconf.com; 0703-956101)
presenterade de möjligheter som erbjuds av denna app.
Vi behöver ta ställning till om appen ska kunna sköta följande funktioner:
-anmälan (inte till Karlstad då vi redan har avtal med MCI).
-abstrakt
-e-posters
-schema
-deltagarnas kontaktuppgifter
Det vetenskapliga programmet diskuterades.
Akademiska Delföreningen och Delföreningen fr Anestesi kommer att kontaktas i fall
dessa kan stödja LOK.
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Eventuella inbjudna föreläsare diskuterades:
Scott Weingard, Sugata Mitra,, Daniel Liechtenstein, Stefan de Hert
Kongresslokalen i Karlstad tycks vara mycket lämplig.
På eftermiddagen besökte SFAI styrelsen Karlstads nya operationshus, vilket byggs för
närvarande.
SFAI styrelsemöte i enrum 150424
SFAI slips ch schalar
beslut om att PN beställer 200st slips
ställning still schalar vid framtida möte.
Upphandlingsuppdrag - kongressbyrå
-MCI kommer att ordna Karlstad 2016 – avtalet går ut i september 2015 dvs efter
upphandling har vi möjlighet att byta kongressbyrån från och med Malmö 2017.
-Kravspecifikation behövs helst inför sommaren.
Medlemshantering
LRF konsult skulle kunna ta över medlemshanteringen (vilken sköts f.n. av MCI).
Tidskrift
4 års avtal med MediaHuset är underskrivet av MH.
Postavtal finns enl PN.
Annonsering inför SFAI Stockholm 2015
-Stockholms kommitteen önskar att SFAI styrelsen hjälper till med annonsering av
SFAI veckan.
-Svar skickas av HOH, där vi rekommenderar att preliminärt program läggs upp på
sfai.se/sfaiveckan.se, samt att material kan läggas upp alt mejlas enl önskemål.
SLS (OE)
-Enl SLS finns för dålig uppslutning – önskemål om att några hundra kronor läggs till
SFAI:s årsavgift och alla medlemmar i SFAI automatiskt blir medlem i SLS (jmft m
helavgift på 700kr). Inget beslut om detta.
IVA riktlinjerna
-dessa är reviderade av SIS och behöver godkännas av SFAI.
-nytt är att alla ska vara anslutna till kvalitetsregister.
-de nya riktlinjerna tar inte ställning på intermediärvård
-de nya riktlinjerna tar inte heller ställning till om anestesiläkare behövs på sjukhus om
det finns en intuberad patient.
beslut: riktlinjerna godkänns.
beslut: SIS erbjuds uppgiften att revidera riktlinjerna, alternativet är etablering av en
uppgrupp.
Fortbildning (LB/CE/OT)
-fortbildningsfliken på hemsidan presenterades
-fortbildningsplanen visades och godkändes av styrelsen, revideras om ca ett halvår.
2

-styrelsebeslut om att fortsätta fortbildningsarbetet inom SKR.
-LB svarar till SKR.
Bakjourskurs / ackreditering
PN har tagit initiativ till bakjoursskolan efter konceptet som finns hos Svensk Kirurgisk
Förening där ett fortbildningprogram på ca 10 dagar krävs, därefter godkännande av VC
för att ackrediterad som bakjourskomptetent.
beslut om att införa bakjoursackreditering efter godkänd bakjoursskola.
Framtida SFAI veckor:
SFAI 2018
Göteborg 2019Kommande möten, viktiga datum

12/5 Skype styrelsemöte 19.00 (MH på ASMA kongress, USA, ev. någon annan håller i mötet)
31/5-2/6 ESA Berlin (Robert Hahn i ESA Council)
8-12/6, 2015 SSAI styrelse och kongress, Reykjavik
1/9, 2015 SFAI styrelse Skype möte 19.00
21-23/9, 2015 SFAI kongress Stockholm
Ev. Styrelsemöte 20/9, eftermiddag/kväll
23-24/9, 2015 VC möte (med styrelse)
24-25/9, 2015, (nyvald styrelse, möte, ev. med fler avgångna från tidigare styrelse)
Svensk Kirurgisk Råd (kan bli samma vecka som SFAI veckan!)
(ESICM 2015 (Berlin) 3-7/10, 2015 Heléne Seeman-Lodding i ESICM Council)
Höst internat, (2-4 november, Båstad)
Styrelsemöte Stockholm 28/1 2016
VC möte Stockholm 29/1
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