Protokoll SFAI Styrelsemöte
16 juni, 19.00 2015.
Närvarande:

Anna Oscarsson-Tibblin (AOT)
Helena Odenstedt Hergès (HOH)
Olof Ekre (OE)
Alexey Dolinin (AD)
Per Nellgård (PN)
Mattias Schindele (MS)
Lill Bergenzaun (LB)
Michael Haney (MH)
Carolina Samuelsson (SC)

Förhindrade:

Owain Thomas (OT)
Cecilia Escher (CE)

Formalia
1. Val av mötesordförande MH, protokollförande HOH, justeringspersoner AD och LB.
2. Tidigare protokoll att justera? HOH går igenom tidigare protokoll. Dessa läggs i dropbox och
mailas till hemsidan när de är klara att lägga upp.
Rapportering och uppföljning
Hemsidan (MS)
1. Utbildningsinsats med introduktion och teknik för behörighet att själva hantera sin plats på
hemsidan kommer att erbjudas under SFAI-veckan. Föreslagen tid är 2 timmar. Markus erbjuder
styrelse och representanter för delföreningarna detta. Mail till delföreningarna för inbjudan.
2. Hur hantera utbildningsfliken. Nuvarande konfiguration medger en begränsning i underrubriker.
Man kan kringgå detta genom att lägga ”utbildning” på en ”delföreningsnivå”. Styrelsen godkänner
detta som innebär att man får en samlad utbildningssida. MS informerar Peter Sjöö som ändrar.
3. Principer för kursannonsering på hemsidan diskuterades. Vad gäller för industrisponsrade
symposier? Med en SFAI-medlem som medarrangör annonseras kurser gratis i tidningen idag. Viktigt
att kurser i förekommande fall ska kunna identifieras som industrisponsrade. MS återkommer med ett
förslag för styrelsen till nästa möte.
Ekonomi (PN)
PN har möte kommande vecka med Garantum för att se över placeringarna.
Upphandling av kongresstjänsten är på gång. MCI och Malmö kongressbyrå lämnar offerter före 1/8.
Kanslitjänsten diskuteras. Där skulle en del kunna övergå till LRF-konsult exempelvis
medlemsregister. Förvaring återstår då men kan lösas på annat sätt. Nya slipsar och scarfs är beställda.
Medlemskap/Fackligt (LB)
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Medlemssiffrorna är inte klara. Vi hoppas se effekt av påminnelsemailen. I nuläget betalar SFAI 100
DKR per registrerad specialist till SSAI, ST är gratis. Förslag finns att höja denna ersättning och
istället ta bort kostnaden för prenumeration. Ingen förändring i nuläget.
KVAST (AD)
Utbildningsdokumentet håller på att finjusteras och styrelsen godkänner att det läggs ut på hemsidan
när det färdigställs. Detta ska vara ett stöd för studierektorer nationellt.
PN undrar hur går det med Socialstyrelsens upphandling av SK-kurser? Det är fem kurser som gäller
för nästa och sannolikt ytterligare ett år. För 2017 svarar KVAST på enkät hur man prioriterar.
Remisser (HOH)
För framtidens hälsa - En ny läkarutbildning. En omfattande remiss där SFAI-UF tagit ett stort ansvar
för att inhämta synpunkter. Svaret kommer att publiceras i SFAI-tidningen.
Tidning (OE)
Mediahuset fungerar bra. Det finns gott om material till nästa nummer. Officiellt deadline för nästa
nummer är 6 juli, material från styrelsen senast 13 juli till OE. Nästa nummer kommer ut 31/8 och
innehåller bla annonsering för kongressen planeras. LOK ombeds göra sammanställning av
internationella föreläsare med namn och ev bakgrund.
Aktuella frågor
2015 kongress (HOH)
Uppdatering från kongressplaneringen. Ett omfattande program av hög kvalitet håller på att ta form,
men innehåller också väldigt många föreläsare. Ekonomin är fortsatt inte helt i hamn. Över 100
inskickade abstract är glädjande.
Kongressplanering 2016 (HOH)
LOK Karlstad har presenterat ett programskelett. LOK kommer att stödjas av en referensgrupp
bestående av styrelserepresentanter samt Stefan Lundin, Göteborg och Michael Haney, Umeå som
vetenskapliga referens personer. LOKs önskan om att få sjösätta en kongress app - App-in-Med bifalles av styrelsen. Kongresslogon har kommit upp till diskussion då LOK på tidigt stadium låtit ta
fram en som inte helt harmoniserar med den MCI föreslagit. En kompromiss får göras. HOH kontaktar
MCI.
Rapport från SSAI, och SFAI/SSAI kongress 2017
Punkten återkommer på nästa möte
2018 och 2019, samt kongressbyrå upphandling
Punkten återkommer på nästa möte
Fortbildning (CE, LB)
Fortbildningsplanen är färdig och publiceras på hemsidan. VC-mötet kommer att ha en
fortbildningssession. Dessutom kommer det att under SFAI veckan kallas till ett uppstartsmöte för
fortbildning. Information kommer på mailen.
Riksstämman och SFAI (MH)
Man bjuder in medlemmar utan avgift vilket sannolikt kommer att locka fler. Det blir en strategisk
fråga om vi ska vara engagerade. Diskussionen får återkomma.
Patientsäkerhets aktiviteter (bl a. Patientförsökring LÖF)
Det har varit svårt att få anestesiologer engagerade i exempelvis säker bukkirurgi. MS kontaktar Pelle
Gustavsson och Niklas Oscarsson för att höra om de är intresserade av att skriva något i SFAItidningen. SFAIs styrelse behöver också nominera en annan kollega för att ersätta Niklas Oscarsson.
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Vid protokollet
Helena Odenstedt Hergès

Ordförande
Michael Haney

Justeras
Lill Bergenzaun

Justeras
Alexey Dolinin
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Kommande möten, viktiga datum
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 (boka SLS sal)
VC möte Stockholm 29/1 (boka SLS sal)
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