Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: MÅNDAG 2017-09-04 09:30-17:30
Plats: Comfort View Hotel, Hyllie Malmö.
Närvarande: Erik von Oelreich, Henni Matikainen (MH), Miklos Lipcsey (ML), Linda Block (LBlock), Olof
Ekre (OE), Lill Blomqwist (LB), Maja Ewert (ME), Owain Thomas (OT), Roman A´Roch (RA), Eva Sellden (ES).
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Mötets öppnande
Mötesordförande (MH), protokollförande (CS+), justeringspersoner (RA+LBlock) utsågs.
Godkännande av dagordning genomfördes.
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
OT uppdrogs att för SFAIs styrelses vägnar skapa ett eget dropbox-Pro konto. Återrapport nästa
styrelsemöte.
Aktuella ärenden
6. SFAI/SSAI 2017 dokument, handlingar och Powerpoint inför årsmötet gicks igenom, reviderades och
fastställdes.
7. SFAI-veckan 2018-2020. ML rapporterade från arbete m SFAI-veckan 2018. Förberedelse är igång och
kommer intensifieras torsdag 7 september. Nytt koncept för 2018 är att alla deltagare inklusive
föreläsare/moderatorer betalar anmälningsavgift upp tom självkostnadspris. Programpunkter (eller
hela block) kan föreslås via hemsidan av delföreningar eller enskilda medlemmar. Tanken är att
programarrangemang i högre utsträckning kommer samordnad/arrangeras via MKON. SFAI-veckan
2019 anordnas i Göteborg och Stefan Lundin är SFAI-vecka-general och ordförande i LOK. MKON och
Lotta A håller på att inventera det sista inför SFAI-veckan 2020 vilket endera kommer vara i Uppsala
eller Umeå. Det finns för närvarande en intentionsförklaring att, inför vecka 34 2021 i Göteborg,
kunna arrangera SFAI-veckan tillsammans med ”Kirurgveckan” vilket kräver en ekonomisk
överenskommelse mellan de två specialitetsföreningarna. Ställningstagande: Styrelsen förordar att
SFAI och SKF inom 6 månader skriver en gemensam intentionsförklaring (där programinnehåll,
gemensamma symposium, kongressamarbetspartner, sponsring och kostnads/intäktsfördelning
avhandlas) inför ett samarrangemang vecka 34 2021 i Göteborg. Styrelsen uppdrar till MH, ML och
OT att närma sig SKF.
8. Diplom för olika milstolpar i karriären/subspecialist, medlem mm. Uppmärksamhet i SFAI-tidningen,
på SFAI-veckan? Ställningstagande: Intresserad delförening eller aktivitetsägare ansvarar själva för
att använda tillgängliga kanaler (SFAI-veckan, SFAI-tidning, hemsidan) för att uppmärksamma ev
milstolpar.
9. NASC: OT hänvisar till föregående styrelsemötesprotokoll där han skrivit en kort rapport från ESA
NASC-mötet.
10. Ekonomi (OT):
a. OT förevisade ny blankett för anmälan och utbetalning av industristipendium för att
underlätta administration och överföring mellan donatorer och mottagare. OT fick input
på blankett och reviderade enligt input.
b. SFAIs årsbokslut 2017 karakteriseras av högre medlemsintäkter, högre utgifter och lägre
bokslutsresultat jämfört med föregående år. Föreningens kapital uppgår till 8 miljoner och
är större än någonsin. Största utgiftsposten är avgift till Acta styftelse. MH förespeglar att
det kan komma bli aktuellt med en avgiftsreduktion. SFAI verksamheter AB:s bokslut
karaktäriseras av större omsättning och bättre resultat och större kapital än 2016.
Diskussion kring medlemsavgiften. Ställningstagande: Styrelsen förordar att föreslå
oförändrad årsavgift till föreningsårsstämma 2017. Styrelsen kommer vidare att förorda
kommande styrelse att, beroende på ev reduktion av SFAIs kostnader till Acta/SSAI, ha
som ambition att under kommande år arbeta för en reduktion av medlemsavgiften.
11. Remisser: ML informerade kort om pågående remisser som ML ansvarar för att handlägga. Vid behov
kommer ML distribuera relevanta remisser till hela eller delar av styrelse för input.
12. Forskning: Rapport från ML
a. Forskningsforum planeras till 1-2 februari 2018.
b. Pågående remisser:
i. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. Besvarad av Miklos
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ii. Kunskapsbaserad och jämlik vård - Förslag till hur en ökad följsamhet till
nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås
iii. God och nära vård - Om effektivisering av vård – förstärkt primärvård
iv. För dig och för alla - Om biobanker
c. Två stipendier delas ut av SFAI under kommande kongress. Stipendiekommitté: Miklos
Lipcsey, Jonas Åkeson, Linda Block, Martin Holmer
i. Invigning CSL Behring: Ida-Maria Gustafsson, KS, för projektet ”Physiological
consequences of apnoeic oxygenation using THRIVE”.
ii. SFAI årsmöte, Abbvie: Anna Tapper, KS, för projektet ”Perioperative myocardial
injury following non-cardiac surgery”.
SYA (EvO):
a. Information om att SYA nu inrättat ”vice ordförande” och denna post har Lina Broman.
b. SYA har blivit approcherad av SFLPA mot bakgrund av uppgift om tjänstemannabeslut
inom SLL där man avser gå från 1 akutläkarbil (bemannad av specialist inom anestesi- och
intensivvård) till 3 bilar där de två ytterligare bilarna bemannas av specialist i akutsjukvård
respektive sen ST-läkare inom akutsjukvård. Ställningstagande: Med den information som
finns vid mötet ställer sig styrelsen positiv till att stödja en eventuell framställan från
SYA/SFLPA till SLL där SFAIs informerar upphandlande instans om att det kan vara
ändamålsenligt att även inbegripa ST-läkare inom andra specialiteter (t.ex. specialiteten
anestesi- och intensivvård) i kravspecifikationen inför upphandling. CS o MH får ansvar
från styrelsen att granska eventuell framställan.
c. SYA informerade om intensifierat samarbete mellan SYAs systerföreningar i Skandinavien.
Utbildningsfrågor/KVAST. ME lämnar rapport kring att uppstart av kursportal går relativt trögt.
Ytterligare uppmaning till hjälp/engagemang till Anders Silfver kommer ske i KVAST-nätverk under
kommande vecka.
SFAI-tidningen.
a. OE informerar att gällande relativt förmånliga avtal med Mediahuset kvarstår.
b. Diskussion kring det faktum att SFAIs valberedning inte lyckats identifiera en redaktör till
kommande styrelse. OE lämnade sina reflektioner och hans bedömning är att Mediahuset
inte har kapacitet eller intresse att bidra med mer redaktionellt arbete. Åsikter som
framkommer är att; tidningen tjänar ett syfte och om det syftet skall åstadkommas så
krävs sannolikt en redaktör, under en period avstå från att ha en papperstidning är ett
annat alternativ, benägenheten att betala nuvarande medlemsavgift kan minska om man
som medlem inte får en papperstidning. MH åtar sig att kontakta M Haney en sista gång i
frågan. LBlock undersöker två uppslag som hon kom på vid sittande möte.
Riktlinjer
a. Journalmärkning – smittbärande patient: Rapport från MH ang ”uppmärksamhetssignal i
journal”. Socialstyrelsen har ett 60 sidor långt dokument (SNOMED-CT, se bilaga till
protokolls) där SoS beskriver hur man anser nomenklatur skall användas. MH driver för
SFAI, tillsammans med svenskt kirurgiskt råd, att SoS behöver lyssna på anestesiologer
och kirurger.
b. Riktlinjeansvarig CS ber om styrelsens förtroende att, för styrelsens räkning, slutföra de
pågående riktlinjeuppdateringar som förväntas bli färdiga inom 12 månader.(bla
rådgivande dokument vid svår luftväg, HBO-behandling, perioperativt anestesiarbete).
Ställningstagande: CS får detta uppdrag/förtroende från styrelsen men det tydliggörs att
nästa styrelse har möjlighet att ompröva detta beslut. CS planerar hålla kommande
riktlinjesamordnare uppdaterad i färdigställande av existerande revideringar och ha
kommande riktlinjesamordnare som primär kontaktperson.
Fackliga frågor, medlemsfrågor
Hemsidan
a. Minienkäter. Struktur och former. Ställningstagande: Styrelsen förordar en ”öppen
lösning” (utan lösenord och utan cookies) för minienkäter för att öka sannolikheten att så
många som möjligt kan svara.
b. Roman informerar om ”Hemsida-redaktörutbildning” i Malmö. Utbildning genomförs
5.sept. 13,00-15,00.

19. Delföreningsfrågor
a. SFNN vill starta upp igen. Ställningstagande: Styrelsen är positiv till återuppståndelse och
har redan kontaktat potentiella intressenter. Styrelsen gör inte mer i frågan.
20. Övrigt
a. Ska vi ha en SFAI-app? Hur går vi vidare i så fall? Diskussion resulterade i följande
ställningstagande: Styrelsen avvaktar tills vidare arbete för att initiera projekt ”SFAI-app”
till dess att tydliga behovsbild finns som kan utgöra grund för en kravspecifikation.
Eventuellt kan fråga tas upp på framtida styrelsemöte.
b. Socialstyrelsens hantering av felaktig engelsk översättning på specialistkompetensbevis.
ME ger en bakgrund i frågan. Ställningstagande: ME uppdras ta fram ett utkast till
framställan/brev till Socialstyrelsen (inklusive medicinialråd Lennart Christiansson) för
uppmana handläggare av vikten att undvika att enskilda specialister i anestesi- och
intensvvård (SFAI-medlemmar) skadas av att ha fått felöversatta specialistintyg.
21. Mötets avslutande

Bilaga kring smittskyddsmärkning (Återkoppling från F Hammarskjöld)
Hej!
Undertecknad fick i början av maj ditt/ert mejl om journalföring av blodsmitta och beklagar dröjsmålet med detta svar. Men,
eftersom regler för journalhantering är en del av Socialstyrelsens ansvarsområde skickade jag med frågan till ett samrådsmöte
mellan Folkhälsomyndigheten, FOHM, och Socialstyrelsen, SoS, (då även Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt deltog).Saxat ur
minnesanteckningarna från det mötet framgår, angående

Uppmärksamhetsmärkning av journaler
Syftet med märkning? Sammanfatta viktig fakta för patientens bästa. Å ena sidan: märkning om känd smitta eller
bärarskap kan stigmatisera. Å andra sidan: Märkning av MRB-bärarskap kan gynna patienten ur säkerhetssynpunkt
eftersom det snabbare kan leda till rätt behandling vid allvarlig infektion.
Får man märka? Styrs av dels Smittskyddslagen (2004:168) § 3 och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016-40 ( 5 kapitlet § 5).
Föreskriften innehåller ingen anvisning om märkning av journal för blodburen smitta eller bärarskap av resistenta
bakterier. Finns inget krav på uppmärksamhetsmärkning. Landstinget kan själv bestämma vad dom vill märka.
SoS har ett pågående arbete om ”Uppmärksamhetsinformation”. Det är en del av ett stort pågående arbete med
normering och en gemensam nationell grund för informationsdelning/struktur.

Beslut
SoS ta med sig frågan ur ett patientsäkerhetsperspektiv till det pågående nationella journalarbetet.

Så, helt kort är detta inte en fråga där FOHM har direktivrätt, utan Socialstyrelsen där man – i första hand
deras rättsavdelning resp. avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård (enheten för
patientsäkerhet) – fn. alltså håller på att bereda frågor kring dokumentation av smittsamhet.

Med vänliga hälsningar,
Inger AvRosen
Sakkunnig läkare
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