Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: TISDAG 2017-08-22 19:00-20:00
Plats: Telefonmöte.
Närvarande: Carolina, Roman, Eva, Miklos, Linda, Maja, Lill, Martin och Olof.
Förhinder: Owain, Erik.
1. Mötet öppnandes
2. Mötesordförande (Martin), protokollförande (Olof) och justeringspersoner (Carolina, Roman) utsågs.
3. Godkännande av dagordning.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes utan synpunkter.
Aktuella ärenden
5. SFAI/SSAI 2017 inkl årsmötet, dokument, handlingar och Powerpoint.
Ligger i Dropbox. Årsmötet har mindre tid till förfogande i år, själva mötet behöver alltså
komprimeras. Fokus behöver bli på portal och stadgar. Styrelsens muntliga rapport får bli kortfattad.
Martin har varit i kontakt med föreningens revisorer, och inga problem förutses. Slutlig avstämning
4/9.
6. SFAI-veckan.
2017: SSAI och LOK sköter det mesta. Avstämning på styrelsemötet 4/9.
Planeringen inför Linköping – Miklos återkommer om det.
7. Hälsodeklaration – ”slutlig” version ligger nu på SFAI:s riktlinjehemsida.
Möjlighet till synpunkter har funnits, de som inkommit har hanterats. Carolina föreslår att en
utskriftsvänlig version också erbjuds för att öka implementeringshastighet och underlätta för
verksamheter att så fort som möjligt kunna gå över till SFAI:s HD, så att man kan köra pappersversion
i väntan på digitalisering lokalt – bejakas av styrelsen, men kan dröja innan den finns tillgänglig.
Styrelsen ställde sig positiva till detta och Martin tar med sig den frågan och implementerar inom
ramen för projektet om genomförbart. Styrelsen beslutar att fastställa nuvarande upplaga som
version 1.0, med beredskap för revision när det är indicerat.
8. SLS – SLS vill införa tvångsanlutning av alla specialistföreningars medlemmar. Vi agerar tillsammans
med Svenskt kirurgiskt råd? Eller på annat sätt? Något till årsmötet?
Martin rapporterar från SKR, där även övriga föreningar är negativa till tvångsanslutning. Beslutas att
SFAI agerar tillsammans med hela SKR och inte på egen hand.
9. Diplom för olika milstolpar i karriären/subspecialist, medlem m m. Uppmärksamhet i SFAI-tidningen,
på SFAI-veckan?
Diplom för Bakjoursackreditering kommer att utdelas på SFAI-veckan, i övrigt svårt att hantera det
generellt. Diskussion pro/con. Förordas att det hålls i begränsad form, inte på SFAI-veckan men i SFAItidningen kan utrymme beredas. Källor för ”milstolpar” skulle kunna vara medlemsregistret och/eller
via formulär på hemsidan. Beslut: om en delförening vill uppmärksamma exv. subspecialitet så får
man inkomma med alster till tidningen. Övriga delar i frågan får återkomma.
Internationellt
10. NASC: Rapport från ESA mötet; Owain har meddelat följande i skrift:
”Anteckningar från mötet finns på Dropbox under Internationellt>ESA, UEMS etc.>1705 Geneve. Mest
intressant var nog att det kommer en webbtjänst där individuella ”sjukhus” kan registrera sin
uppföljning av Helsinki Deklarationen. (PSQC Patient Safety and Quality Committee; HDFU Helsinki
Declaration Follow Up). Denna tjänst är dock inte klar ännu”.
11. SSAI: Inget anmält
Nomineringar
12. Representation i olika organ; har vi rätt uppgifter till verksamhetsberättelse och på hemsidan
avseende SFAI:s representanter? Carolina åtar sig att uppdatera de detaljer som behöver justeras.
Stående punkter
13. Ledning och styrning – fastställs nya förslag på mötesdatum i styrelsen, se nedan.
14. Ekonomi
Owain meddelat följande i skrift: ”Preliminär årsredovisning finns för föreningen men inte för bolaget
ännu. Positiv resultat för föreningen i år”.
Martin har ställt några frågor via mejl, Owain får återkomma med svar 4 september.
15. Remisser: Miklos’ sammanställning:
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16. Forskning – inget aktuellt att ta upp idag.
17. SYA – inget aktuellt att ta upp idag.
18. Utbildningsfrågor/KVAST
a. Webbtjänster för loggbok och kurskatalog (bilaga 1). Maja föreslår att Anders Silfver
(KVAST-medlem) tittar närmare på detta, bifalles.
b. Utbildningsprogram/körkort ultraljud? KVAST har fått en fråga från 3 ST-läkare (från
Göteborg och Trollhättan), som föreslår ett program och körkort, samt anordnat en kurs.
De vill ha kurs och körkortsmall publicerat på hemsidan.
Diskussion; en invändning att handledare/kvalitetssäkrare inte är ackrediterade, men
styrelsen bejakar att arrangemanget publiceras på hemsidan. Maja, Lill och Roman tar
ärendet vidare.
19. Kvalitet och säkerhet – inget aktuellt att ta upp idag.
20. SFAI-tidningen. Rapport från möte med Mediahuset. Olof och Martin har träffat representanter för
Mediahuset i juni, och diskuterat bl a möjligheter att främja kommersiell annonsering. Eftersom
tidningen produceras utan kostnad för SFAI så är annonsinflödet viktigt för att nuvarande avtal ska
kunna vara uthålligt. Tills vidare kommer vi dock att kunna fortsätta med nuvarande villkor.
Inte klart vem/vilka som kommer att ta över redaktörskapet efter Olof.
21. Riktlinjer
a. Smitta – uppföljning, status – frågan återkommer.
b. Luftvägshantering: Aktiv dialog pågår och CS har fått se första versionen av SFAIÖPs
uppdaterade nationella rådgivande dokument kring svensk luftvägshantering.
c. Kontakt även etablerad med Nicklas Oscarsson å SFAI:s referensgrupp för
hyperbarmedicin som återkopplat att uppdaterad version av nationellt rådgivande
dokument planeras inkomma i oktober.

22.
23.

24.
25.

d. "Nationella rekommendationer för trakeotomi" finns nu på LÖF:s hemsida och det länkas
dit från SFAI:s riktlinjeträd
Fackliga frågor, medlemsfrågor. Representantskapet i höst krockar delvis med styrelsens internat. Se f
ö Evas rapport i verksamhetsberättelsen.
Hemsidan
a. Minienkäter. Struktur och former.
Fortfarande tekniskt krångel för vissa användare, ska kollas upp ytterligare. Nya ämnen
för minienkäter har inkommit till Roman.
b. Hemsida redaktörutbildning i Malmö? Statusuppdatering av Roman.
Delföreningarna har fått flera utbildningar, men de är fortfarande inte självgående.
Marcus erbjuder sig att hålla en utbildning 5 september om intresse finns.
Delföreningarna tillfrågas. Roman kommunicerar med Lotta A och med delföreningarnas
ordförande.
Delföreningsfrågor
a. SFNN vill starta upp igen. Status? Eva återkommer på nästa möte i frågan.
Övrigt
a. Ska vi ha en SFAI-app? Hur går vi vidare i så fall?
Bordläggs, lämplig punkt på mötet i Malmö/Lund istället.
b. Pennor och block med ny logotyp och grafisk profil? 3000st för 24000 kr.
Styrelsen beslutar att tacka ja till denna offert.
c. Miklos sitter i konsensusgruppen för sepsis, med bl a LÖF vilket meddelas för styrelsens
kännedom.
d. OBS Styrelsemötet i SFAI-veckan blir bara under måndag 4/9 (ej tisdag) kl 09.30-17.30.
(SSAI board meeting för delar av styrelsen 5 september).

26. Mötet avslutades.

Kommande styrelsemöten:

170904 kl 09.30-17.30 Styrelsemöte måndag i SFAI/SSAI-veckan 6-8 Sept. (OBS! SSAI board
meeting för delar av styrelsen 5 september)
171010 kl 19 Telefonmöte
171106-07 Internat tis-ons 7-8/11 (OBS! Två heldagar, räknar med att
styrelseledamöterna reser in på måndag kväll 6/11. Start kl. 08:30 7/11.
Beräknas slut 8/11 kl. 16:00)
Anmäl er på denna Doodle: https://doodle.com/poll/93dnsuk497wpgn9n /OT
171205 kl 19 Telefonmöte
180109 kl 19 Telefonmöte
180125 kl 10:00-17:00 Styrelsemöte SLS Stockholm
180306 kl 19 Telefonmöte (Förslag)
180406 kl 10:00-16:00 SLS Stockholm (Förslag)
180508 kl 19 Telefonmöte(Förslag)
180611 kl 10:00-16:00 Styrelsemöte + möte LOK Göteborg 2019 (13:30-15:00?) (Förslag)
180821 kl 19 Telefonmöte(Förslag)
180917-18 Styrelsemöte måndag-tisdag i SFAI-veckan Linköping (v38) (Förslag)
181009 kl 19 Telefonmöte(Förslag)
181106-07 Internat tis/ons med inresa mån kväll för tidig start tis morgon. (Förslag)

Bilaga 1
Bäste Dr. Holmer,
Mitt namn är Henrik Larsson och jag arbetar på Orzone i Göteborg. Jag ville ta kontakt då jag såg ditt namn på
SFAI’s hemsida.
Vi är ett niche företag som är specialiserade på medicinsk utbildning och vi erbjuder online lösningar för träning,
utvärdering och uppföljning.
Vi arbetar tätt med många ledande medicinska föreningar i Europa och det är med anledning av detta jag ville ta
kontakt med dig.
Några av de organisationer vi arbetar med är:
European Soc. of Anaesthesiology, ESA
The UEMS Board of Anaesthesiology
European Soc. of Emergency Medicine, EuSEM,
European Board and College of Obstetrics and Gynaecology, EBCOG
European Board of Dermatology and Venerology
European Ass. For Neuro Surgical Societies
European Board of Oral and Maxillofacial Surgery
The UEMS Board of Vascular Surgery
European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy, ESMINT
European Venous Forum, EVF
European Pain Federation
The UEMS Division of Angiology
The UEMS Board of Neurology
The UEMS Section and Board of Surgery
Multidisciplinary Committee of Sexual Medicine, MJCSM
Orzone erbjuder online verktyg som riktar sig mot medicinska föreningar för bl a kongresser, examinationer,
loggböcker samt e-learning för fortbildning.
Vi har under många år bedrivit arbete för harmonisering/kvalitetssäkring med avseende på specialistläkarutbildning.
Vi har främst arbetat på europanivå för europeiska medicinska föreningar som är knutna till UEMS. Efter validering
i ett 10-tal länder under 2009-2011 så är majoriteten av sektioner inom europeiska medicinska föreningar
användare av olika tjänster och listan växer snabbt. Mer information finns på www.orzone.com
Jag blev intresserad av arbetet Ni gör på SFAI och tänkte se om det finns intresse att sätta upp ett möte kanske
initialt per telefon/videokonferens för att diskutera hur Ni arbetar samt introducera mig och det senaste ifrån
Orzone? Skulle det finnas möjlighet till detta?
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning,Henrik Larsson
Commercial Director
Mob: +46 703 099 992
henrik.larsson@orzone.com
www.orzone.com
Orzone Engelbrektsgatan 28 SE-411 37 Göteborg Sweden
Orzone provides e-learning and advanced simulation technology to support and facilitate clinical training and assessment world -wide
Orzone partners with Medical societies, hospitals and other healthcare stakeholders to provide solutions which improve the knowledge, skills and
professionalism of clinicians accelerating them on their path from student to recognized expert
Orzone solutions create clinical capacity and capability in clinical staff which increases both patient safety and clinical productivity, and leads to
improved clinical outcomes while saving costs

