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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI)
Verksamhetsåret 1 juli 2013 – 30 juni 2014

SFAI:s verksamhet i korthet är, i enlighet med syften och intentioner från stadgarna: att främja
kontinuerlig, kunskapsbaserad utveckling inom anestesiologisk verksamhet i Sverige, genom att:
- stödja forskning och utgöra forum för vetenskapligt utbyte,
- stödja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kliniskt verksamma anestesiologer,
- främja skandinavisk och övrig internationell samverkan,
- främja anestesiologens ledning av anestesiologisk verksamhet,
- förmedla kunskap om specialiteten Anestesi och Intensivvård under läkarutbildning och
allmäntjänstgöring (AT),
- ange mål och innehåll för specialistutbildningen,
- tillhandahålla efterutbildning för kompetensutveckling efter uppnådd specialistkompetens,
- utveckla nationella standard- och kvalitetsmått för anestesiologisk verksamhet,
- stödja och utveckla system för att mäta resultat av anestesiologisk verksamhet.
Därmed bedriver SFAI verksamhet i följande områden:
- utveckling av professionen i klinisk verksamhet,
- fortbildning,
- utbildning,
- ledning,
- forskning
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Sommaren 2014 hade SFAI 1517 registrerade medlemmar, vilket är väsentligen oförändrat sedan
2010.
Styrelsesammansättning:
Styrelse
Ordförande:
Vice ordförande:
Skattmästare:
Facklig sekreterare:
Vetenskaplig sekreterare:
Redaktör:
Ung i SFAI ordförande
Övriga ledamöter:

Adjungerad från KVAST

Michael Haney, Umeå
Anna Oscarsson-Tibblin, Linköping
Per Nellgård, Göteborg
Lill Bergenzaun, Malmö
Helena Odenstedt-Herges, Göteborg
Bror Gårdelöf, Linköping
Owain Thomas, Lund
David Konrad, Stockholm
Cecilia Escher, Stockholm
Mattias Schindele, Östersund
Alexey Dolinin, Lund

Hedersledamöter

Hengo Haljamäe, Göteborg
Matts Halldin, Stockholm
Martin H:son Holmdahl, Uppsala

Verksamhetsrevisor

Gunilla Islander, Lund
Claes Lennmarken, Stockholm

Valberedning

Heléne Seeman-Lodding, Göteborg
Caroline Starlander, Östersund

Styrelsens möten:
130916-130917
130919
131105-131107
140130
140321

Kommentar [MH1]: 2 spalter

Telefonmöten:
131008 (T)
131210 (T)
140114 (T)
140225 (T)
140429 (T)
140520 (T)
140624 (T)
Föreningens relation till andra sammanslutningar:
SFAI är en specialitetsförening för läkare inom anestesiologi, intensivvårdsmedicin, anestesiologisk
algologi, ambulanssjukvård (både yt-och luftburen). Som specialitetsförening ingår SFAI i
Läkarförbundet som kunskapssektion men utan facklig aktivitet. SFAI deltager i Representantskapet,
Läkarförbundets samling av alla medicinska specialitetsföreningar. Föreningen utgör dessutom en
aktiv sektion inom Svenska Läkarsällskapet (SLS) och har där deltagit i fullmäktige och i SLS:s
remissarbete.
SFAI är en delförening i the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
(SSAI), som en av de fem nordiska föreningarna, och därmed är engagerad i Acta Foundation som
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bedriver tidskriften Acta Anesthesiologica Scandinavica. SFAI är medlemsförening i European
Society of Anaesthesiology (ESA), och därmed är alla SFAI-medlemmar som inte valt vara aktiva
medlemmar (röstande och ev. sektionsledande) ändå associerade medlemmar i ESA (icke röstande och
icke tillgängliga för vissa ledningsuppdrag inom ESA). SFAI har ett formellt samarbete med European
Society of Intensive Care Medicine (ESICM) med cooperative ’dual’ medlemskap, där SFAI och
Sverige har en plats i ESICM:s ’governing council’.
Föreningen är aktiv medlem i världsfederationerna av anestesi- (WFSA) och intensivvårdsföreningar
(WFSICCM). SFAI bidrar med en svensk representant till den europeiska specialistutbildningsorganisationen Union Européenne des Médicine Specialistes (UEMS), där vår sektion är känd som
European Board of Anesthesia (EBA).
SFAI har följande delföreningar med kontaktpersoner:
Delföreningar och referensgrupper

Ordförande/kontaktperson

Kvalitetssäkring av ST utbildning (KVAST)

Alexey Dolinin, Lund

Delf. Intensivvård (SIS)

David Konrad, Stockholm

Delf. anestesi/intensivvård vid ÖNH (SFAIÖP)

Katarina Hallén, Göteborg

Delf. barnanestesi och barnintensivvård (SFBABI)

Suzanne Odeberg-Wernerman, Stockholm

Delf. obstetrisk anestesi och intensivvård (SFOAI)

Susanne Ledin-Eriksson, Gävle

Delf. operationsledning

Martin Holmer, Jönköping

Delf. neuroanestesi och neurointensivvård (SFNN)

Michael Wanecek, Stockholm

Delf. Ung i SFAI (UIS)

Owain Thomas, Lund

Delf. thoraxanestesi och thoraxintensivvård (SFTAI)

Andreas Nygren, Göteborg

Delf. Utbildning och forskning (DUF)

Jonas Åkeson, Malmö

Referensgrupp för PHTLS och AMLS

Bengt Eriksson, Mora

Referensgrupp för hyperbarmedicin

Folke Lind, Stockholm

Under verksamhetsåret bildades 3 nya delföreningar:
Delf. för läkare i prehospital ambulans sjukvård (SFLPA) Joacim Linde-Rahr, Borås
Delf. för Anestesi (SFAne)

Suzanne Odeberg-Wernerman, Stockholm

Delf. for regionalanestesi

Per-Arne Lönnqvist, Stockholm

Representation från SFAI i nationella, nordiska och europeiska organisationer:
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige, 4 från SFAI:s styrelse
Svenska Läkarförbundets Konsultationsläkare och Vetenskapliga råd (Socialstyrelsen): Jan
Wernerman (Stockholm), Claes Frostell (Stockholm), Christina Eintrei (Linköping)
Svenska HLR-rådet: Lars Wiklund (Uppsala)
Donationsrådet (ordförande och SFAI-medlem): Heidi Stensmyren, även Bengt-Åke Henriksson
SSAI:s styrelse (ordförande och SFAI-medlem): Sigga Kalman, dessutom Michael Haney och Anna
Oscarsson-Tibblin
SSAI Clinical Practice Committee: Michael Haney, ersatt 2014 av Anna Oscarsson-Tibblin
SSAI Research Committee: Sven-Erik Ricksten
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Acta Foundations styrelse: Sigga Kalman
Acta Anaesthesiologica Scandinavica Editorial Board: Jan Wernerman, Jan Persson, Stefan Lundin,
Johan Lundberg, Michael Haney
UEMS: Hans Hjelmqvist, Vice President, Executive för specialty education and certification,
Anestesi-sektionen: Lennart Christiansson, EBA President
ESA Council: Lennart Christiansson, under året ersatt av Robert Hahn
ESICM Council: Silvana Naredi, under året ersatt av Heléne Seeman-Lodding
PHTLS kurssamordning, medicinskt ansvarig: Bengt Eriksson, Mora
Externa examinatorer för specialistkompetens (Socialstyrelsen) avvecklades vid årskifte 2013
ESA 2014, Stockholm, juni 2014, med SFAI som värdorganisation
ESA kongressen ägde rum på Stockholmsmässan i Älvsjö, med stor framgång. SFAI:s medlemmar var
framträdande dels med att utforma och leverera invigningsprogram (SFAI:s ordförande på scen med
presentation av Sverige och svenska bidrag till anestesi och intensivvård), sociala programmet och
hjälp med att utforma det vetenskapliga programmet med tre hel-svenska sessioner. SFAI:s styrelse
ordnade ESA:s medicinhistoriska utställning, i samarbete med Uppsalas Medicinhistoriska Museum
och Torsten Gordh Jr. Delar av utställningen kommer att användas vid kommande SFAI-möten
Riktlinjearbete
Anna Oscarsson-Tibblin jobbar med samordning av detta nu då Gunilla Islander avgått från styrelsen.
Nationella riktlinjer inom anestesi, intensivvård, smärtbehandling och perioperativ medicin bör även
framgent hålla hög internationell klass. Riktlinjer inom våra specialområden måste därför anpassas
efter de nya kvalitetskrav som ställs.
SFAI:s kommande publikationer kommer att delas upp i Nationella riktlinjer respektive Praktiska råd.



Nationella riktlinjer bör utarbetas inom ramen för GRADE och AGREE.
För Praktiska råd blir beviskraven något lägre ställda. Där kommer styrelsen att be respektive
delförening att granska råden före publikation.

Denna uppdelning underlättar förhoppningsvis en värdering av de riktlinjer och rekommendationer,
som framgent publiceras på SFAI:s hemsida.
Till SSAI:s riktlinjearbete bidrar SFAI i flera grupper, inklusiva nya riktlinjer för
Intensivvård/respiration (Jonas Claesson), Intensivvård/cirkulation (Michael Haney). Vid SSAI pågår
det även uppdatering av befintliga riktlinjer, med SFAI-medlem som deltagare.

SFAI-medlemmar deltar som examinatorer vid EDAIC och EDIC II
Svenska examinationstillfällen EDAIC (muntlig) samordnas åter av Lars Wiklund, och i år med stöd
av Björn Biber m fl.
EDIC II examination (muntlig) genomfördes i maj 2014 för första gången i Köpenhamn/Hilleröd med
hjälp från svensk samordnare Christian Rylander samt svenska examinatörer Fredrik Bergman, Anders
Kjellberg, Rosa Vieweg och Michael Haney.
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Fortbildning
Styrelsen har följt och bidragit till läkaresällskapets och läkarförbundets arbete. Läkarförbundets
fortbildningsnätverk arbetar med sjösättandet av ”fortbildningsdialog ”som liknar SPUR men inte
grundar sig i författning och därför har mer av kollegial dialog-karaktär. Under hösten kommer
Östersundskliniken att vara test-klinik och bidra till utvecklingen av detta arbetssätt. Lill och Cecilia
blir test-inspektörer.
Läkaresällskapet arbetar med att ta fram former för dokumentation av fortbildning och även en
specialitetsgemensam struktur för fortbildning.
Inom styrelsen har vi alla engagerat oss i frågan som utmynnat i en fortbildningsgrupp bestående av
Per N, Lill B, Owain T och Cecilia E (sammankallande). Uppgiften blir att fundera på hur vi ska
arbeta långsiktigt med fortbildning. Det vi hunnit hittills är omvärldsanalys, funderingar kring hur vi
kan inhämta medlemmarnas åsikter, tankar kring ett framtida fortbildningsutskott liknade KVAST och
hur vi ska kunna dra nytta av all den kunskap och de strukturer som varit så framgångsrika vad gäller
ST. Arbetet rapporteras regelbundet i SFAI tidningen.

KVAST-rapport: v g se KVAST:s egna dokument. Sammanfattningsvis har KVAST-gruppen arbetat
mycket med processer drivna av Socialstyrelsen såsom ny utformning av ST-block, nya ST-kurser i
Socialstyrelsens regi mm.

Verksamhetschefsmöten
Dessa genomförs två gånger per år, med deltagande av mer än hälften av landets verksamhetschefer.
Ett möte innehöll besök från en jurist från regeringskansli (Patrik Sundström) angående journaltillgång
och patientsekretesslagen. Det var också presentation från Patientförsäkring-LÖF:s chefsläkare Pelle
Gustafsson och Niklas Oscarsson om den externa revisionsmodellen som SFAI stödjer och hjälper att
bedriva (med egna expertinsatser), som kallas Säker bukkirurgi, och numer också Säker
förlossningsvård samt Säkert trauma-omhändertagande. Besök från patientsäkerhets-professor från
KTH Richard Cook, SPOR, SSAI:s utbildningsprogram för blivande anestesiledare, masterclass i
anestesi från SFAne. Dessutom blev det besök från Socialstyrelsens generaldirektör Lars Erik Holm m
m. Mötena anordnades av SFAI:s vice ordförande Anna Oscarsson-Tibblin.

SFAI-tidningen
Under perioden har nummer utgivits, och till hösten avgår Redaktören Bror Gårdelov efter många års
outstanding arbete som redaktör. Planering för fortsättning handlar om rekrytering av en ny redaktör,
och även att prova en ny modell med annat tryckeri (provnummer under hösten 2014 planeras i
samarbete med Mediahuset i Göteborg).

Verksamhet inom Svenska Läkaresällskapet
SFAI, med Andreas Hvarfner, Mattias Schindele, och Owain Thomas i spetsen, har föreslagit och fått
programpunkt för Riksstämmans program dec 2014, angående Patienten i fara, patientsäkerhet och den
perioperativ situation. Detta planeras i samarbete med SLS:s representant för patientsäkerhetsfrågor
Hans Rutberg och chefläkaren på Patientförsäkringen LÖF Pelle Gustafsson.
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Svenska anestesiregistret och ett nationellt initiativ för samordnat utvecklingsarbete av
elektronisk anestesijournal
Flera regionala projekt för utveckling av en ny kravspecifikation och även försök till samordning
mellan regioner pågår. Med SFAI stöd har ett nationellt symposium för ämnet, med forskning och
klinisk utveckling, planerats till hösten 2014, med inbjudna internationella presentatörer (inkl. Sachin
Keterpal, University of Michigan och MPOG grundare).

SFAI:s forskningsforum
Detta årliga symposium organiseras av Delförening för undervisning och forskning (DUF), och ägde
rum i Linköping i februari 2014. Från de många bra presentationerna, utvaldes Jenny Skytte
(Linköping) att presentera på årets SFAI-vecka. Som bästa avhandling i vårt ämne under 2013, valdes
Birger Axelsson (Örebro och Umeå Universitet).

Kursverksamhet
För närvarande bedrivs ett dussintal SK-kurser, flera SSAI-kurser (i både Sverige och övriga Nordiska
länder), och många fortbildningsprojekt via SFAI Verksamheter AB. Dessutom bedriver de flesta
delföreningar sin verksamhet genom bolaget. Inom post-graduate-verksamheten återfinns
Bakjourskursen i Svåra luftvägar, Hedenstierna-symposierna, ”Rostskyddskurserna” inom
intensivvård i Mälardalen och VAVU i anestesi i Västsverige.
Förutom alla dessa kurser finns det Forskningsforum, Masterclass och Handledarkurser och mycket
mera som t ex PHTLS, ALS och ProAct.

Ekonomirapport
Under gångna verksamhetsår har vi gjort en ny omfattande upphandling av vårt
ekonomihanteringssystem. LRF Konsult i Kalmar fick förnyat förtroende och det till en högre
servicegrad och lägre pris. Nya fakturerings- och uppföljningssystem kommer att börja införas under
hösten 2014. Nya kontaktpersoner blir Enar Edvardsson och Marie-Louise Ågren förutom trotjänaren
Ingegärd Morát.
Det ekonomiska resultatet för SFAI är väsentligen oförändrat med ett måttligt överskott. Jag ser inte
behov av höjning av medlemsavgiften de närmaste åren. SFAI fortsätter att vara garant för det helägda
bolaget SFAI Verksamheter AB, som administrerar mycket av kurser inom anestesi och intensivvård i
Sverige. De senaste åren har bolaget omsatt mellan 11 och 14 miljoner och gör ett litet överskott de
flesta år. Framför allt ges bra service till kursgivare och delföreningar som sköter sin ekonomi genom
bolaget.

Kongress/SFAI-veckan
SFAI-veckan 2013 i Åre var en stor succé ur alla perspektiv. Det vetenskapliga programmet var
mycket uppskattat, och många har väckt frågan om hur SFAI kan fånga kongressmaterialet och göra
det tillgängligt för SFAI-medlemmar som inte kan närvara. Kongressens ekonomiska utfall var positiv,
dock inte med stort överskott till stor del p g a kostnader associerade med kongresståget. På tåget blev
det möte, klasser, övningar mm. Kongressprogrammets närhet till boende och även sociala aktiviteter
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(inomhus, allt på samma hotell/kongresscenter) var mycket uppskattat av kongressbesökarna.
Östersunds lokala organisationskommitté fick en välförtjänad eloge för sina insatser.
SFAI-stipendier
SFAI delar för närvarande ut 2 stipendier à 25.000 SEK finansierade av industrin under SFAI-veckan.
Till 2013 års stipendiater utsågs Malin Jonsson Fagerlund, Karolinska Universitetssjukhuset och
Fredrik Ander, Universitetssjukhuset i Örebro. Utöver det delar ACTA-Foundation ut pris till bästa
opublicerade forskningsarbete, vilket 2013 gick till Johan Fenhammar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
För att uppmuntra och stimulera till fler att presentera sina projektarbeten instiftade SFAIs styrelse
2013 dessutom ett pris till bästa ST-projekt som innebär fritt deltagande under nästa års SFAI-möte.
Detta pris gick till Johan von Walter, Nyköping.

Centrala programkommittén
Det är en återkommande utmaning att skapa ett attraktivt programinnehåll för SFAI-veckan. Inför
mötet i Jönköping 2014 tog styrelsen beslut om att tillsätta en central programkommitté (CPK) för
SFAI-veckan. Syftet var att komplettera den lokala programkommittén med en formaliserad,
vetenskapligt tyngre grupp för att ge LOK stöd och garantera långsiktighet, bredd, spets och aktualitet
i programmet. Att skapa ett attraktivt programinnehåll är huvuduppgiften men även att utveckla SFAIveckans format för framtiden.
CPK är sammansatt av:
•
•
•
•

Representanter från SFAI:s styrelse
Vetenskaplig sekreterare (sammankallande), skattmästare och utbildningsansvarig
Representanter från LOK
huvudansvarig, programansvarig
Representanter från SFAI-DUF
Professor från arrangörsortens mest närliggande universitet

Föreningens styrelse har huvudansvaret för m tet som el et. Den lokala organisationskommittén ar
fortsatt ansvar f r att koordinera arbetet med att organisera S
-veckan oc f till st nd en
fungerande samverkan mellan f rel sare, delf reningar oc kongressarrang ren men kan s ka st d
hos den centrala programkommittén för exempelvis hjälp med kontaktnät och möteserfarenhet.
CPK Jönköping 2014 har haft ett flertal telefonmöten och mailkommunikation under det gångna året.

Manualen för SFAI-veckan
Under året har Manualen för SFAI-veckan reviderats. Dokumentet ska tjäna som stöd för
arrangörsorten och LOK i praktiska frågor och traditioner förknippade med SFAI-veckan.

Remissarbete
Vetenskapliga sekreterare Helena Odenstedt-Herges har samordnat hantering en mängd remisser, och
många av dessa berörde specialistutbildning och KVAST.
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Aktuella Uppdragsgrupper
Under denna period, har två Uppdragsgrupper lämnat in sina rapporter till SFAI-styrelsen, och som
presenteras för medlemmarna under nästa period. Båda grupperna samordnats av Delföreningen
SFBABI. Upp-grupp 1 handlar om Barnanestesi-utbildning. Upp-grupp 2 handlar om
Barnintensivvård och barnintensivvårdsrapport (v g se se rapporter i separata dokument).
Hemsidan
Ett projekt för revision och även ny mjukvara för SFAI:s hemsida har pågått under våren 2014,
tillsammans med Peter Sjöö, MCI-Göteborg. WordPress blir den valda mjukvaran eftersom den
bedöms som lättare för SFAI:s medlemmar själva att hantera. Hemsidans nya utformning (första
utkast) är valt för att underlätta navigering. Detta projekt upphandlades vid ett möte i februari i
Göteborg med Per Nellgård, Michael Haney och MCI.
Kanslifunktion
Kanslifunktion utförs av MCI-Göteborg. I detta ingår hanterande av medlemsregister, hemsidan,
mottagande av föreningsepost, telefonsvar, m m. Detta är ett deltidsuppdrag, och det finns ingen
heltids kontoristfunktion inom föreningen. Styrelse- och även mycket kansli-epost hanteras av
styrelsemedlemmar (i första hand ordförande). MCI:s huvudfunktion, som har diskuterats och
omförhandlats under denna period, är att hantera kongressarrangemang. SFAI:s styrelse har godkänt
att MCI inte lägger större resurser på kansliaktiviteter.
SPOR projekt
Detta nationella perioperativa kvalitetsregister aktivitet är i sin projektslutfas under denna period, och
under hösten 2014 övergår projektet till driftsverksamhet med adress hos Landstinget i Värmland.

8

Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) 1 juli 2013 till 30 juni 2014

Delföreningsrapporter
1.
2.
3.
4.
5.

SFAIÖP
SFANE
Ung i SFAI
SFBABI
SIS

Ytterligare delföreningsrapporter kommer, då de inkommer, att presenteras på hemsidan och i SFAItidningen.

1. Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård vid
ÖNH- och Plastikkirurgi, SFAIÖP
Verksamhetsåret 2013-2014
På årsstämman, som hölls den 19 maj, valdes styrelsen bestående av ordförande Katarina Hallén,
Göteborg, vice ordförande Johan Ullman, Stockholm, sekreterare Åse Danielson, Stockholm och
ledamöterna Cris Cressy, Umeå, Jan Hallén, Örebro samt Per Nellgård Göteborg. Jonas Åkeson
avgick från styrelsen. Vi tackar honom för de år han idogt arbetat i styrelsen med kurser och
framtagandet av SFAI:s luftvägsalgoritm. Styrelsen har under året haft flera styrelsemöten främst som
telefonmöten. Vi har ffa planerat för en uppföljning av Bakjourskursen-Modern Luftvägshantering.
SFAIÖP har tidigare hållit i den s.k. Hvenkursen. Denna kurs var öppen för läkare, specialister och ST
läkare samt för sjuksköterskor. Då det nu finns flera SK kurser för svår luftväg har intresset för denna
kurs minskat. Vi uppmärksammades på att behovet av en postgraduatekurs i ämnet svår luftväg för
specialister, vilka arbetat några år, som bakjourer var stort. Kursen hölls förra året för första gången
och blev mycket uppskattad. Kursen omfattar en mindre del föreläsningar, en stor del workshops och
en del med fallbeskrivningar. Diskussionen mellan deltagarna och kursledningen, SFAI-representant
samt IVO-sakkunnig gav ny belysning på hur olika patientfall hanterades. Bilder från kursen kommer
att läggas ut på SFAI:s hemsida under delföreningens sida. Kursen planeras återkomma årligen.
European Airway Management Society, EAMS, höll sin kongress i Istanbul 5-7 december 2013.
Katarina Hallén var Sveriges representant på årsmötet.
Stopp eller dislokation av trachealtub har i olika sammanhang visat sig vara ett område som saknar
riktlinjer och där personal har dålig kunskap i hur situationen ska hanteras. Därför har vi diskuterat
med Öronläkarnas förening om att ta fram en gemensam handlingsplan för trachdislokation vid
trachstopp. Vi planerar starta detta gemensamma arbete till hösten.
Ett möte för ÖNH-anestesi och kirurgi planeras i Karolinska/Solnas regi den 4-5 september med
inbjudna gäster från Storbritannien. Samtliga intressenter är välkomna att anmäla sig till Johan
Ullman.
Vi kommer att se över och modifiera luftvägsalgoritmen. Videolaryngoskop som alternativ finns redan
i vår algoritm och nu har flera andra länder tagit in detta hjälpmedel i sina algoritmer, bl.a. finns den
nu i ASA algoritmen. En översyn av SFAI:s algoritm blir därför aktuell.
Katarina Hallén, Ordförande SFAIÖP
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2. Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Anestesi (SFAne)
Verksamhetsåret 2013-2014
Medlemmar
SFAne hade i juni 2014 ett växande antal medlemmar.
Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret har föreningens styrelse konstituerats från att tidigare ha varit en
interimsstyrelse. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 telefonmöten. Ett rikstäckande
utbildningsprogram med 4 utbildningstillfällen à 2 dagar, förlagda över en tvåårsperiod har utformats
och implementerats.
För närvarande är drivandet av kursprogrammet Master Class Anestesi SFAne:s enda uppgift.
SFAne – föreningsstämma och internmöte
Konstituerande föreningsstämma avhölls i samband med SFAI-mötet i Åre i september 2013.
Stämman antog interimsstyrelsens förslag till stadgar för föreningen. Medlemsavgiften fastställdes till
100 SEK.
Start av Master Class Anestesi
Första kurstillfället ägde rum 30-31 januari 2014 och föll väl ut med höga kursomdömen från de c:a 30
deltagarna. Kurstillfälle nr 2 infaller i november 2014.
Kassaförvaltning
SFAI Verksamheter AB har förvaltat föreningens medel.
Styrelse för Svensk Förening för Anestesi:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Suzanne Odeberg-Wernerman, Stockholm
Kerstin Metcalf, Linköping
Jakob Walldén, Sundsvall
Christopher Lundborg, Göteborg
Alexey Dolinin, Lund

Revisorer

Lennart Christiansson, Uppsala
Eva Selldén, Stockholm (suppleant)

Valberedning

Lars Gillberg, Kristianstad (sammankallande)
Håkan Björne, Stockholm

2014-06-15
Suzanne Odeberg-Wernerman, ordf SFAne
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3. Verksamhetsberättelse Ung i SFAI 2013-14
Aktiviteter:
22-24 maj 2013 Vårmöte och årsstämma på Sandhamn, Stockholms Skärgärd
Lokal: Sands Hotell
Tema: Multipel organsvikt.
37 deltagare inklusive styrelsen deltog.
Föreläsningar om multipel organsvikt.
Vi diskuterade ven ’utbildningsklimatetet p emmakliniken’ oc ’vad
inneb r randningar inom specialanestesi?’.
Ekonomiskt stöds erhölls av 5st utställare: Läkarjouren, Abcur, Octapharma,
Fresenius Kabi och Orion Pharma.
17 juni 2013
Styrelsemöte (telefon)
17-18 sept 2013
KVAST-möte (under SFAI-veckan, Åre)
Inklusive nationella studierektorskonferensen på tåget till Åre
18 september 2013
Styrelsemöte (under SFAI-veckan, Åre)
26 augusti 2013
KVAST-möte, Stockholm.
22-24 oktober 2013
baskurs1, Lund
29 oktober 2013
Styrelsemöte (telefon)
23 oktober 2013
SD och CA fick webbundervisning av MCI, Stockholm.
2 december 2013
Styrelsemöte (telefon)
6 december 2013
KVAST-möte, Stockholm
12 december
Caroline Jintoft (Göteborg) och Henni Mätikainen (Eksjö) hade möte i
Linköping inför Ung i SFAI:s symposium i Jönköping.
13-14 januari 2014
KVAST-internat, Lund
15 januari 2014
Styrelsemöte (telefon)
31 januari 2014
OT presenterade UiS för verksamhetschefer vid SFAI:s möte för
verksamhetschefer, Arlanda
13-14 februari 2014
Styrelsemöte/planeringsmöte inför Vårmötet, Rusthållargården, Arild.
13 mars
EvO och CA deltog i AT-Stämmans mingel i Stockholm
19 mars 2014
Styrelsemöte (telefon)
5 maj 2014
KVAST möte.
Rapport från KVAST (SD/CA)
Möten: 26/8 (Stockholm), 17-18/9 (Åre, SFAI-veckan), 6/12 (Stockholm), internat 13-14/1 (Lund),
5/5 (Stockholm).
I samband med SFAI-veckan närvarade UiS på nationella studierektorskonferensen, vilket hölls på det
gemensamma tåget till Åre. På detta möte avhandlades bland annat frågor om IVA-placeringar
under slutskedet av ST samt frågan om införande av basår vid ett möjligt avskaffande av AT.
Studierektorerna gav även i uppdrag åt KVAST att förtydliga och undersöka uppfyllandet av vissa
delmål. Vid KVAST:s separata sammanträde i samband med SFAI-veckan skedde därpå fördelning
av ansvarsområden inför kommande år.
KVAST har under det gångna året arbetat med Socialstyrelsen som från 2014 har tagit över det fulla
ansvaret för statligt finansierade kurser från tidigare iPULS. KVAST har varit behjälpliga med att
definiera vilka kurser som blivande anestesiologer har behov av under sin ST samt innehållet i
dessa.
Utöver detta har KVAST arbetat med frågor kring genomförandet och förtydligandet av olika delmål i
utbildningsboken, såväl randningar inom s.k. specialanestesi som t ex prehospital tjänstgöring och
definition av uppfyllande av basanestesi på olika typer av sjukhus med mera.
Författningen om specialistutbildningen är under ombearbetning och kommer att ändras till årsskiftet
och KVAST har under året arbetat löpande med revision av olika utbildningsområden. I och med
detta har även ett behov av att revidera utbildningsboken aktualiserats, vilket kommer att ske under
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kommande verksamhetsår.
Aktuella projekt innefattar även anordnandet av nationella studierektorskonferensen, närmast i
samband med SFAI-veckan i Jönköping. KVAST har dessutom en löpande diskussion med
företrädare för delföreningarna för t ex intensivvård, thoraxanestesi, barnanestesi, för att bevaka och
säkerställa god kvalitet på utbildning och färdiga specialister.
Baskursen
Baskursen är en kurs anordnad av Ung i SFAI, på tre dagar där 12st anestesiläkare och 2st anestesi
sjuksköterskor deltar i simulering av de viktigaste anestesiologiska akutsituationer. Kursmanualen till
baskursen skrevs under våren 2013. Kursen har hållits två gånger, en gång i Lund och en gång i
Stockholm. Utvärderingarna var mycket positiva. Det planeras kurser i Lund, Umeå och Stockholm
under närmaste året. Det finns intresse för att hålla kursen även i Göteborg och Västerås. Kursen har
finansierats genom kursavgifter och stöd av Ung i SFAI. Utgifterna har hittills överstigit intäkterna då
flera kursdeltagarna erbjudits avgiftsfria platser då de kommer att hålla i kursen. Kapitelförfattarna har
varit inbjudna till kursmiddagarna och Ung i SFAI har även subventionerat instruktörsutbildning till
kursinstruktörer.
Mingel på AT-Stämman

EvO och CA ställde upp och svarade på informella frågor om specialiteten.
Symposium under S
veckan 2013: ”Specialist-javisst! Godkänd specialistansökan utan
krångel – tips oc r d”.
Ett symposium på 90 minuter hölls, där OT och Johanna Fallén (NÄL) bjöd in representanter från
Socialstyrelsen (Anna Kryzmowska och Nil Dizdar Segrell) samt Lil Bergenzaun (Malmö) för att
diskutera hur specialistansökan handläggs och hur man undviker problem. UiS medlemmar som
nyligen sökt specialistexamen berättade om sina erfarenheter.
Ekonomi
Se separat ekonomisk rapport.
Planerade avgångar till Vårmötet 2014
AM avgår då han varit styrelsemedlem i 4 år.
Styrelse:
Owain Thomas ordförande
Christian Ahlstedt sekreterare, KVAST-representant, webbansvarig
Sanna Dahl, KVAST-representant, webbansvarig
Andreas Martinsson, kassör
Erik von Oelreich, kontakt med industrin
Anders Silfver, kontakt med industrin
Elina Einarsson, ledamot
2014-05-13
Owain Thomas, ordf UIS
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4. Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Barnanestesi och
Barnintensivvård SFBABI
Verksamhetsåret 1 juli 2013 – 30 juni 2014
Medlemskap
Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård hade i juni 2014 många medlemmar (avvaktar
sluträkning till hösten), varav en hedersledamot.
Styrelsens arbete
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft fem styrelsemöten.
Styrelsen har under verksamhetsåret fortsatt att driva frågan om att tillgängliggöra perioperativ vätska
med enligt 2010 års europeiska consensusdokument till barn anpassad Glukos- och natriumhalt på den
svenska marknaden genom dialog med flera tillverkare. Kunskapsspridning i frågan har skett vid
symposium på SFAI-mötet samt i samband med SK-kurser. Ett underlag till Läkartidningsartikel är
under arbete.
I SFAI:s Uppgrupp ang specialanestesi inom ST-utbildningen har SFBABI representerats av Kerstin
Sandström, Göteborg. Efter ett omfattande arbete lade gruppen fram ett förslag enligt tidsplanen, vid
årsskiftet 2013-2014. Styrelsens bedömning är att konsekvensen av Uppgruppens rapport är att
kompetens måste säkerställas för att ett professionellt och jämlikt barnomhändertagande ska kunna ske
i hela Sverige. Regionala medel bör tilldelas specialenheter för att driva regionala nätverk för att
uppnå detta.
Det underlag till dokument angående sövning av spädbarn/apoptos som en arbetsgrupp bestående av
Per-Arne Lönnqvist, Stockholm, Emma Pontén, Uppsala och Anders Larsson, Gävle, framtog till
årsmötet 2013 har reviderats och antagits efter att medlemmarna inkommit med synpunkter.
SFAI:s Uppgrupp f r ”Riktlinjer ang ende organisation av barnintensivv rd i Sverige” ar under
verksamhetsåret fortsatt sitt arbete med Urban Fläring, Stockholm, som sammankallande. Per
Westrin, Lund, och Ola Ingemansson, Göteborg, företräder verksamheter inom barnanestesi- och
intensivvård i Uppgruppen. I övrigt företrädare för olika professioner inom intensivvård från olika
sjukhustyper i Sverige. Uppgruppen lämnade ett förslag rörande dimensionering och organisation av
svensk barnintensivvård till SFAI:s styrelse i maj 2014. Även här är styrelsens bedömning att frågan
kräver beslut i samhällsinstanser, och SFAI stödde ett kontakttagande med Socialstyrelsen, som
skedde i juni 2014. Möjliga vägar som diskuterades var rikssjukvårdsupplägg och dialog med SKL.
SFAI:s styrelse uttalade nyligen sitt stöd för ett fortsatt samarbete mellan Uppgruppen och
Socialstyrelsen gällande nationell samordning och eventuell rikssjukvård. Detta innebär att
Uppgruppen kommer att fortsätta sitt arbete.
Föreningens arbetsgrupp för SPOR har fått ett utvidgat uppdrag att på ett barnanpassat sätt definiera
och kriteriebasera postoperativa komplikationer utöver arbetet med att barn- och föräldraanpassa
patientenkätfrågor (PROM, patient related outcome measures). I denna ingår sammankallande Kerstin
Sandström, Göteborg, Jakob Forestier, Stockholm, och Christina Björling, Lund.
Föreningens arbetsgrupp för utformande av riktlinjer för dagkirurgi till barn har omsatt sina
medlemmar, vilket lett till försening i arbetet. I gruppen ingår nu sammankallande Elin Thorlacius,
Göteborg och Jonas Wrigstad, Lund.
Föreningen är av Kerstin Sandström, Göteborg, företrädd i arbetet med ett svenskt CVK-register.
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Under verksamhetsåret har föreningens 20-årsjubiléum förberetts, och med anledning av denna
händelse har de skandinaviska föreningarna och en grupp av deras medlemmar bjudits in att delta i
höstmötet 2014, som kommer att avhållas i Göteborg.
Föreningens styrelse är representerad i ESPA och ESPNIC.
Föreningen har en hemsida under SFAI:s hemsida. Medlemsregistret hålls uppdaterat genom SFAI:s
kansli.
Kursaktiviteter
Föreningen deltar i regionala ST- och PG-utbildningar.
SK-kurs med många deltagare har under verksamhetsåret hållits i Göteborg, med stort ekonomiskt
överskott som följd.
Föreningen har två representanter i styrkommittén för SSAI:s utbildningsprogram för barnanestesi och
–intensivvård. Dessa är Joachim Krylborn, Stockholm, och Elizabeth Casinge, Göteborg.
SFBABI och SFAI
SFBABI medverkade med ett mycket välbesökt och uppskattat symposium vid SFAI-veckan i Åre i
september 2013. Samma typ av medverkan planeras vid SFAI-veckan i Jönköping 2014.
SFBABI – föreningsstämma och internmöte
Årsmötet avhölls i Stockholm i oktober 2013. Avgiften beslutades till oförändrad nivå om 100 SEK.
Barnanestesikliniken i Stockholm anordnade det årliga höstmötet i anslutning.
Abbott/AbbVie:s resestipendium
2013 års stipendiat blev Emma Pontén, Uppsala, för hennes forskning rörande anestesi och
apoptosutveckling hos unga individer.
Även innevarande år anslår AbbVie Svenska AB 15 000 SEK som resestipendium för att utomlands
presentera forskningsresultat från svensk barnanestesi eller barnintensivvård.
Kassaförvaltning
SFAI Verksamheter AB har förvaltat föreningens medel.
Förutom intäkter från medlemsavgifter har SK-kurs i Göteborg givit ett överskott till föreningen.
Styrelsen
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter

Revisorer
Valberedning

Suzanne Odeberg-Wernerman, Stockholm
Helena Winberg, Göteborg
Angela Hanson, Göteborg
Per Westrin, Lund
Urban Fläring, Stockholm
Karl Erik Edberg, Göteborg
Anders Aronsson (suppleant)
Anders Nordlinder, Lund, sammankallande
Kerstin Sandström, Göteborg

2014-06-15
Suzanne Odeberg-Wernerman, Ordförande SFBABI
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5. Verksamhetsberättelse för Svenska Intensivvårds-Sällskapet (SIS)
Verksamhetsåret juni 2013 – juni 2014.
Under verksamhetsåret har stadgeenligt två i styrelsen bytts ut. Vidare har byte av ordförande skett, i
enlighet med SIS:s stadgar.
Svenska Intensivvårds-Sällskapet har under verksamhetsåret finansierat en sekreterare på deltid,
motsvarande två månaders heltidstjänst, för att täcka föreningens administrativa behov.
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

Under året har fem styrelsemöten hållits. Två möten på SLSS, två möten i anslutning till PGkursen som hölls på Johannesbergs slott 2014, och ett möte via videolänk. Styrelsen har
därutöver haft mail kontakt och telefonkontakt. En stor del av mötena har ägnats åt
utbildningsuppdraget som SIS har.
SIS arrangerade PG kursen i Intensivvård, i internatsform, på Johannesbergs slott 13 – 15
november. Årets kurs var fullbelagd och väl utvärderad. Kursen har annonserats via SFAI:s
hemsida och SFAI-tidningen. I samband med PG-kursen anordnade SIR en nybörjarkurs om
intensivvårdsregistret, ett av många exempel på ökande grad av konstruktivt samarbete mellan
SIS och SIR (mer nedan).
Årsmötet 2013 hölls under PG mötet i Johannisberg 2013-11-14. Protokollet från mötet är
publicerat på SFAI:s hemsida (SIS).
SIS har fortsatt valt inte att ta ut medlemsavgift men detta kan komma att omprövas under
nästa verksamhetsår. Anledningen att styrelsen överväger medlemsavgift är att skapa en
fullödig medlemsmatrikel samt stärka mandatet att uttala sig i intensivvårdsfrågor.
SIS fortsätter stimulera vetenskapligt arbete och delade även i år ut pris till ”B sta tv
vetenskapliga originalartiklar med intensivv rdsinriktning” publicerade under ret.
SIS har varit representerat i SFAI:s uppdragsgrupp om barnintensivvård som resulterat i
”Riktlinjer avseende vilka barn som ska v rdas p B V ” oc som presenterats för SFAI:s
styrelse.
SIS har även i år arrangerat IVA-chefsmöte i samarbete med SIR under årets SFAI möte i Åre,
under tågresan upp. Ett mycket välbesökt möte som fokuserade på behov och organisation av
intermediärvård samt intensivvårdsutbildningen under ST. Diskussionen resulterade
sm ningom i en gemensam arbetsgrupp med KV ST: ”Kompetensm l avseende ntensivv rd
f r nybliven specialist i nestesi oc ntensivv rd”, som ar arbetet under ret oc forts tter
alltjämt.
Riktlinjer för svensk intensivvård är under revision och styrelsen har jobbat med det under
våren 2014. Beräknas färdigt hösten 2014.
SIS har inbjudits att medverka vid det regionala DAL-mötet (donationsansvariga läkare) och
har skickat en styrelseledamot. Vidare har styrelsen arbetat aktivt som remissinstans för SKL:s
förslag på nya donationsmätetal och även träffat representant för SKL under detta arbete
(Bengt-Åke Henriksson).
SIS har ett nära samarbete med SIR (Svenska Intensivvårdsregistret) och deltar med två
styrelsemedlemmar i en arbetsgrupp som ser över kvalitetsindikatorer för svensk intensivvård.
Dessa nya indikatorer planeras gälla från 1/1 2016.
En av SIS:s styrelsemedlemmar är invald i SFAI:s styrelse vilket underlättar bevakningen av
intensivvårdrelaterade frågor.
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•

SIS finns representerat i RAF (Referensgruppen för Antibiotikafrågor) genom ett delegerat
mandat till Johan Petersson (Stockholm), som företräder intensivvården i denna nationella
referensgrupp.

Stockholm 5 augusti 2014
David Konrad, ordförande SIS
Styrelseledamöter: Miklos Lipscey, Uppsala; Lars Berggren, Örebro; Lina de Geer, Linköping; Anneli
agerberg, G teborg; Per Ederot , Lund; Roman ’Roc , Ume ; Silvia Nunes, Danderyd; nnCharlotte Högström, Sunderbyn. Sekreterare: Katja Andersson, Uppsala
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