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Verksamhetsberättelse för
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
(SFAI)
Verksamhetsåret 1 juli 2014 – 30 juni 2015
SFAI:s verksamhet har i korthet syftet att främja kontinuerlig, kunskapsbaserad utveckling inom
anestesi och intensivvård i Sverige, för att förbättra vården för perioperativa-, prehospitala- och
smärtbehandlingspatienter i Sverige. Detta sker genom att:
- stödja forskning och utgöra forum för vetenskapligt utbyte,
- stödja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kliniskt verksamma läkare inom vår specialitet,
- främja skandinavisk och övrig internationell samverkan,
- främja ledningsarbete inom anestesi och intensivvård,
- 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 har SFAI aktiviteter i följande områden för att förbättra vårt omhändertagande av våra
patienter:
- utveckling av professionen i klinisk verksamhet
- fortbildning
- utbildning
- ledning
- patientsäkerhet
- forskning
Sommaren 2015 hade SFAI 1520 registrerade medlemmar, vilket är rel oförändrat sedan 2010.
SFAI bedrivs som en ideell förening och har som organisation inga anställda. SFAI är beroende av
ideella insatser från medlemmar. För större och långsiktiga projekt, är SFAI beroende av stöd från
specialitetens verksamheter i landet genom att tillåta medlemmar arbeta med angelägna nationella
projekt och frågor.
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Styrelse 2014-2015:
Ordförande:
Vice ordförande:
Skattmästare:
Facklig sekreterare:
Vetenskaplig sekreterare:
Redaktör:
Ung i SFAI-ordförande
Övriga ledamöter:

adjungerad till styrelsen

Michael Haney, Umeå
Anna Oscarsson-Tibblin, Linköping
Per Nellgård, Göteborg
Lill Bergenzaun, Stockholm
Helena Odenstedt-Herges, Göteborg
Olof Ekre, Trollhättan
Owain Thomas, Lund
Cecilia Escher, Stockholm
Carolina Samuelsson, Malmö/Lund
Mattias Schindele, Östersund
Alexey Dolinin, Lund/Malmö

Hedersledamöter

Hengo Haljamäe, Göteborg
Matts Halldin, Stockholm (avled 2014)
Martin H:son Holmdahl, Uppsala (avled 2015)

Verksamhetsrevisor

Gunilla Islander, Lund
Claes Lennmarken, Stockholm

Valberedning

Heléne Seeman-Lodding
Caroline Starlander, Östersund
Patrik Hansson, Linköping

Styrelsemöten under verksamhetsåret:
140915-140916 Jönköping
141023 (Tfn)
141110-2 Internat, Stockholm
141216 (Tfn)
150129 Stockholm
150130 VC-möte och styrelse
150224 (Tfn)
150324 (Tfn)
150422-23 Karlstad
150616 (Tfn)

SFAI har följande aktiva delföreningar och referensgrupper:
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 plastikkirurgi

Delf. barnanestesi och barnintensivvård (SFBABI)

Suzanne Odeberg-Wernerman, Stockholm

Delf. obstetrisk anestesi och intensivvård (SFOAI)

Susanne Ledin-Eriksson, Gävle

Delf. operationsledning

Eva-Lena Zetterlund, Linköping

Delf. Ung i SFAI

Owain Thomas, Lund, efterträds av Erik
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von Oelreich, Stockholm
Delf. thoraxanestesi och thoraxintensivvård (SFTAI)

Andreas Nygren, Göteborg

Delf. Utbildning och forskning

Jonas Åkeson, Malmö

Delf. för anestesi (SFANE)

Suzanne Odeberg-Wernerman, Stockholm

Delf. Läkare inom Prehospital Akutsjv (SLFPA)

Joakim Linde, Kungälv

Delf. för Regionalanestesi

PA Lönnqvist, Stockholm

Referensgrupp för PHTLS och AMLS

Bengt Eriksson, Mora

Ny delföreningar under verksamhetsåret:
Svensk förening för postoperativ vård (SPOV)

Magnus Iversen, Stockholm

Vilande delförening:
Delf. neuroanestesi och neurointensivvård (SFNN)

Föreningens relation till andra organisationer
SFAI är en specialitetsförening för läkare inom anestesiologi, intensivvårdsmedicin, anestesiologisk
algologi, ambulanssjukvård (både yt-och luftburen). Som specialitetsförening ingår SFAI i Svenska
Läkarsällskapet (SLS) och har där deltagit i fullmäktige och i SLS remissarbete. SFAI är en
kunskapsgivande kontaktpunkt för specialitetsfrågor för Läkarförbundet men har ingen egen facklig
aktivitet. SFAI deltar i Läkarförbundets träffpunkt för alla medicinska specialitetsföreningar,
Representantskapet.
SFAI är som en av de fem nordiska föreningarna, delförening i the Scandinavian Society of
Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI), och är därmed engagerad i Acta Foundation
som driver tidskriften Acta Anesthesiologica Scandinavica. SFAI är medlemsförening i European
Society of Anaesthesiology (ESA), vilket innebär att alla SFAI-medlemmar som inte valt att vara
aktiva (röstande och ev. sektionsledande) ESA-medlemmar ändå via SFAI är associerade medlemmar i
ESA (dock icke-röstande och icke-tillgängliga för vissa ledningspositioner). SFAI har även ett
formellt samarbete med European Society of Intensive Care Medicine, via ett s.k. cooperative ’dual’
medlemskap, vilket innebär att Sverige via SFAI har en plats i ESICMs ’governing council’.
Föreningen är aktiv medlem i världsfederationerna av anestesi- (WFSA) och intensivvårdsföreningar
(WFSICCM). SFAI bidrar med en svensk representant till den europeiska medicinska specialistutbildningsorganisationen Union Européenne des Médicine Specialistes (UEMS), där vår sektion är
känd som European Board of Anesthesia (EBA).

Föreningens representation i andra organisationer





Svenska Läkaresällskapets fullmäktige, fyra delegater från SFAI:s styrelse
Svenska Läkarförbundet, Konsultationsläkare/Vetenskapliga råd (Socialstyrelsen): Jan
Wernerman (Intensivvård, Stockholm), Per-Arne Lönnqvist (Barnanestesi, Stockholm),
Christina Eintrei (Allmän anestesi, Linköping)
Svenska HLR-rådet: Lars Wiklund (Uppsala)
Donationsrådet (ordförande och SFAI-medlem) Heidi Stensmyren, även Bengt-Åke
Henriksson
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SSAI Styrelse: (ordförande och SFAI-medlem) Sigga Kalman, dessutom Michael Haney och
Anna Oscarsson-Tibblin
SSAI Clinical Practice Committee: Anna Oscarsson-Tibblin, Linköping
SSAI Education Committee: Bijan Darvish (Stockholm)
SSAI Research Committee: Sven-Erik Ricksten (Göteborg), ersätts under 2015 av Michael
Haney som blir ordförande i Committee (uppdraget åligger Acta Anaesth Scand Editor in
Chief)
Acta Foundation styrelse: Sigga Kalman (Michael Haney intas 2015 som AAS EIC)
Acta Anaesthesiologica Scandinavica Editorial Board: Jan Wernerman, Jan Persson, Stefan
Lundin, Johan Lundberg, Michael Haney (numer som Editor in Chief)
Svenska representanter UEMS: Hans Hjelmqvist Vice President UEMS Executive för
specialty education and certification, och vid Anesthesia section Lennart Christiansson som är
European Board of Anaesthesiology President
Svensk representant ESA Council: Robert Hahn, Södertälje
Svensk representant ESICM Council: Heléne Seeman-Lodding, Göteborg
Bengt Eriksson, Mora, har förordnats som medicinskt ansvarig för PHTLS kurssamordning
Svensk Perioperative Register styrelsen, SFAI representant: Claes Frostell, Stockholm
Anestesi-sektion, Patientförsäkring-LÖF: Niklas Oscarsson, Göteborg
Folkhälsomyndigheten, Infektionssektion: Johan Petersson, Stockholm

Årets händelser i världen, relevanta för vår profession
Under verksamhetsåret har Ebolaepidemin i Västafrika haft stort fokus. Många svenskar bidrog till
världens respons med stöd till de drabbade delarna av Afrika. Runtomkring i världen rustade
intensivvårdsavdelningar upp sin beredskap, rutiner och vårdplatser för eventuell ankomst av
smittsamma patienter. Det blev hemkomst/repatriering av drabbade (resande) medborgare, såsom
smittade sjukvårdsanställda, där specialenheter testades i flera länder utanför Sverige.
Högisoleringsenheten i Linköping och enheter för Globalhälsa i landet planerar att presentera aspekter
av detta vid SFAI veckan 2015.

Särskilda aktiviteter inom SFAI, framgång med nya tillämpningar under året:
-

Lansering av ny websida och tillsättande av egen webredaktör, för att förbättra
kommunikation inom föreningen och ge bättre medlemskapsservice
Lansering av ny tidningsform, med tillsättning av ny tidningsredaktör, nytt förlag, ny
ekonomisk plan för tidningen (samma syfte som ovan)
Lansering av ny ekonomisk redovisningssystem, nytt system för webbaserad revision av
ekonomiska dokument, omförhandlat/nytt kontrakt med redovisningsfirma LRF Konsult
Riktlinjearbete, att etablera former och förväntningar för pålitliga riktlinjer, och även former
för olika råd vid svåra kliniska dilemma där vetenskapligt underlag är svagt.
Upphandling av ny kongressbyrå för SFAI veckan
Planeringsarbete för SFAI-veckor, 2015 Stockholm, 2016 Karlstad, och 2017 Malmö (SFAI
som värde för SSAI-kongress 2017, gemensamt med SFAI-veckan)
Ökning och förstärkning av SFAI:s kursaktiviteter, utbildning och fortbildningskurser.
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Rapporter från SFAI:s olika verksamhetsområden
Verksamhetsberättelse av SFAI:s Facklige Sekreterare (Lill Bergenzaun)
Medlemmar: SFAI hade 2014 1528 medlemmar varav 303 ST- läkare.
Vid årsskiftet 2014/2015 beslutade SFAI:s styrelse att skicka ut inbetalningsavier per mail istället för
med brev. Fördelarna med elektroniska utskick ansågs främst vara ekonomiska då brevutskick är
relativt dyra och ekologiska med mindre pappersförbrukning. Den befintliga medlemsmaillistan
uppdaterades med hjälp av MCI och styrelsemedlemmarna hösten 2014. Sammanlagt skickades det ut
tre mailutskick under januari till april 2015. Vid halvårsskiftet 2015 (30/6 2014) hade totalt 759
medlemmar (varav 183 ST-läkare) betalt avgift. Det var betydligt mindre än vid halvårsskiftet 2014
(1047 medlemmar varav 196 ST-läkare). Anledningen tros bero på flera orsaker såsom felaktiga
mailadresser, SPAM-filter och en ovana att få betalningsavin via mail. Dessutom har flera medlemmar
upplevt att ansökan och handläggning av ett sökt medlemskap har hanterats långsamt.
Under sommaren 2015 skickas det ut brevavier till samtliga personer som var SFAI-medlemmar 2013
och 2014 men inte har betald medlemsavgift för 2015. Vidare har SFAI:s styrelse beslutat att göra det
möjligt med direktbetalning för medlemskap med konto-och kreditkort på SFAI:s hemsida.
Funktionen kommer förhoppningsvis kunna lanseras på SFAI-veckan 2015. Dessutom kommer det att
erbjudas en lösenordskyddad medlemssida för den enskilda medlemmen där kontaktuppgifter och
intresseområden/delföreningsmedlemskap kan anges. SFAI:s styrelse anser att direktbetalning via
hemsidan kopplat till en medlemssida är ett modernt sätt att hantera medlemsavgifter och
kontaktuppgifter. Information kommer att spridas på bred front via olika kanaler så som mailutskick,
hemsida, SFAI-veckan, SFAI-tidningen, utskick till verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga
och studierektorer. Rekrytering av SFAI-medlemmar kommer att prioriteras under verksamhetsåret
2015/2016
Fackligt:
Den facklige sekreteraren har representerat SFAI på Sveriges Läkarförbunds Representantskap och
21/10 2014 och 24/3 2015. Ämnen som har avhandlats det gångna året är fortbildning, nya STföreskrifter, nationella kvalitetsregister, IT i sjukvården, LIPUS, SPUR.
SFAI har aktivt deltagit i SLF:s projekt Fortbildningsöversyn i Dialog (FiDia) vars syfte är att utarbeta
en modell som i framtiden gör det möjligt att inspektera klinikers Fortbildning av specialister likt
SPUR-inspektioner. SFAI har deltagit i utformning av testenkäten samt testinspekterat ANIVAkliniken i Östersund (se artikel SFAI tidning nr 1 2015). Fortbildning av specialister är och har varit i
fokus, vg se separat verksamhetsberättelse av den nystartade upp-gruppen Fortbildning.
Svenskt Kirurgiskt Råd:
Representanter från de kirurgiska specialiteterna inklusive SFAI träffas två gånger årligen för att
diskutera gemensamma frågor. Den facklige sekreteraren har deltagit i Svenskt Kirurgiskt Råds möten
25-26/9 2014 och 26-27/3 2015. Ämnen som har diskuterats har varit den nya utbildningsboken,
yrkeskvalifikationsdirektivet, Svensk Kirurgiskt Råds ökade samarbete och samarbetet med Svenska
Läkarsällskapet i fortbildningsfrågan.
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Riktlinje-arbete (Carolina Samuelsson)
Anna Oscarsson-Tibblin har under året lämnat över områdesansvar för riktlinjearbetet till Carolina
Samuelsson. Flera riktlinjer producerades, godkändes och publicerades.
För nya riktlinjer, kommer SFAI att hålla sig till två former:



Nationella riktlinjer som bör utarbetas inom ramen för GRADE och AGREE.
Praktiska råd med något lägre ställda beviskrav. Styrelsen kommer 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.
Den nya hemsidan har bidragit till att underlätta publikation av och tillgänglighet till SFAI:s
riktlinjer. SFAIs riktlinjepublicering under 2014/2015 har inbegripit publikation av nationell
rekommendation rörande färgade läkemedelsetiketter för sprutmärkning och publikation av
uppdaterade riktlinjer för svensk intensivvård. Därutöver har frågor och uppslag från medlemmar
föranlett en tydliggörande kommentar till nuvarande riktlinje rörande "ryggbedövning och
antikoagulantia". I dialog med Svensk Förening för Regionalanestesi och nationell samling av
donationsansvariga läkare pågår planering och framtagande av rådgivande dokument rörande
regionalanestesi på sövd patient respektive omhändertagande av organdonator inom intensivvården.
Arbete pågår med uppdatering av 2005 års svenska riktlinje rörande anestesiarbete.
Inom SSAI bidrar Sverige med flera aktiva deltagare i de aktiva grupper som håller på att ta fram och
revidera nya skandinaviska riktlkiner. Bl.a. deltar Michael Haney och Anna Oscarsson-Tibblin i
arbetet kring intensivvård och cirkulation och Mikael Lagerkranser ingår i gruppen som uppdaterar
riktlinjer för regionalanestesi och tromboshämmande terapi.

SFAI:s fokus-frågor 2014-15
Patientsäkerhet (Mattias Schindele)
På Medicinska Riksstämman 2014 anordnade SFAI tillsammans med Svenska Läkarsällskapet ett
symposium med titeln "Patienten i fara". Syftet var att skapa debatt kring hur vi på landets sjukhus
uppmärksammar patienter med sviktande vitala parametrar och därmed risk för att drabbas av
komplikationer och vårdskador. Ämnet är relevant för hela sjukhus-Sverige men vi narkosläkare har
en särskild roll i att uppmärksamma systemproblemet och därtill ofta delta i bedömning och
behandling av individuella patienter. Symposiet följdes upp med en artikel i Läkartidningen och SFAItidningen på samma tema.
I ett par artiklar i SFAI-tidningen har ämnet patientsäkerhet i stort, och narkosläkares roll specifikt,
belysts ur olika aspekter. Jag har deltagit i chefläkarnätverkets träffar och i dessa representerat bl a
SFAI.
Under året tog styrelsen beslut om en ny riktlinje avseende färgmärkning av sprutor för anestesibruk,
en standardisering i syfte att öka säkerheten i samband med injektioner, som förhoppningsvis kommer
att få spridning i hela sjukvården även utanför operations- och intensivvårdsavdelningar.
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Hemsidan (Mattias Schindele)
Under verksamhetsåret 2014-15 har SFAI:s hemsida genomgått en total modernisering, med byte av
gränssnitt, layout och struktur, för att bättre motsvara medlemmarnas förväntan på en modern och
lättanvänd hemsida med snabba uppdateringar och högaktuell information. Hemsidan går att ta del av
lika bra via dator som läsplatta och smartphone. Vi har utsett en webansvarig i styrelsen (MS) och
därtill tillsatt en webmaster från våra egna led (Markus Falk, Östersund) för att kunna ge snabb,
korrekt och insatt service till medlemmar och delföreningar.
Under kommande år planeras att ge delföreningarna möjlighet att ta över ett delansvar för just sin
hemsida. Vi vill också utveckla två nya portaler, en för utbildningsfrågor och en för e-learning (med
inspelade föreläsningar, podcasts etc).

Fortbildning (Cecilia Escher, Lill Bergenzaun, Owain Thomas, Per Nellgård)
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 2014 var
Östersundskliniken test klinik och bidrog till utvecklingen av detta arbetssätt tillsammans med text
inspektörer LB och CE.
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 i styrelsen
bestående av Per N., Lill B., Owain T och Cecilia E, LB sammankallande. Uppgiften är att fundera på
hur vi ska arbeta långsiktigt med fortbildning. Arbetet rapporteras regelbundet i SFAI tidningen.
Året vad gäller fortbildning har präglats av mycket aktivitet, bildandet av en UPP grupp, nätverkande
med andra organisationer och en osäkerhet vad som blir det konkreta resultatet av EU:s
yrkeskvalifikationsdirektiv.
SFAI-veckan 2014: En monter i utställningen bemannades av styrelsen för dialog med medlemmarna.
Gallup avseende de områden man ville att styrelsen prioriterar 2014-15 visade på ett stort antal
arbetsområden, riktlinjer och fortbildning var de mest prioriterade.
Fortbildningfrågor diskuterades på VC-mötet i samband med SFAI-mötet 2014. 150130 höll vi ett kort
föredrag vid verksamhetschefernas möte där avsaknaden av strukturerad fortbildning för
anestesiologer inom Sverige diskuterades. Intresse finns för en strukturering och flera deltagare
anmälde intresse att delta i ett fortbildningsnätverk.
Fortbildningplan: Enligt önskemål vid fortbildningsdialogen i Östersund och på
verksamhetschefsmötet utarbetades en mall för årlig fortbildningplan för enskilda anestesi och
intesivvårdsläkare. Mallen har varit på remiss till bl a verksamhetschefer och ligger på SFAIs hemsida.
SLF: Vi har bevakat fortbildningsnätverkets möte.
Fortbildning i dialog- FiDia är ett koncept med en SPUR liknande struktur av kollegialt utbyte för
bättre strukturer för fortbildning. Anestesi och intensivvårdskliniken i Östersund var testklinik för
konceptet och LB och CE var testinspektörer. Dialogen innefattade ett heldagsbesök 141103.
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Omfattande återkoppling på frågebatteriet och arbetssättet lämnades från oss och Östersundskliniken
till SLF.
SLS: Vi har bevakat årsmöte och har kontakt med representanter som arbetar med fortbildningfrågor
inom sällskapet.
Bakjours kurs: Per N har i samverkan skapat den första svenska bakjourskursen för anestesi och
intesivvårds läkare. Kursen omfattar totalt 10 dagar och kommer att ges i Västsverige med långsiktig
plan för spridning för spridning till andra regioner.
150129 bildades en uppdragsgrupp för fortbildning. Slutrapport ska lämnas VT2017 dvs
mandatperioden är 2 år.
Våra mål för närmaste året är att starta ett nätverk inom SFAI för regionala fortbildningsrektorer som
kan arbeta med följande frågor:
•
•
•
•
•

Nationella rekommendationer om hur svenska anestesiologers fortbildning ska se ut – både
vilka fortbildningsmoment som krävs och i vilka omfattningar.
Utformning av regionala fortbildningsdagar.
Samordning av fortbildningsresurserna i landet.
Kvalitetskontroll av fortbildningsresurser.
Accreditering.

Vi har kallat till ett uppstartsmöte den 22 september 2015 där vi har för avsikt att bilda ett
fortbildningsnätverk. Som modell för arbetssätt finns KVAST gruppens framgångsrika arbete med ST
frågor där medlemmar bestående av intresserade ST studierektorer från landets regioner.
Uppgruppen har träffats vid SFAI styrelsemöte 150129 samt i Huddinge den 16 mars; telefonmöte den
3 september.
Vi har deltagit i följande möten: RIX, SLS årsmöte, SLF fortbildningsdialog, SLF
fortbildningsnätverksmöte, KVAST möten, svenskt kirurgiskt råd.

Övrig verksamhet
KVAST-rapport (Alexey Dolinin)
Var god se KVAST:s egna dokument. KVAST-gruppen har haft mycket arbete med processer drivna
av Socialstyrelsen för ny utformning av ST-block, nya ST-kurser i Socialstyrelsens regi, m m.
Under det gångna året har KVAST huvudsakligen varit sysselsatt med revision av utbildningsbok i
enlighet med den nya ST-författningen. Utöver ändrad delmålsstruktur kommer den nya utgåvan att
vara mer detaljerad i sin beskrivning av den blivande specialistens kunskap och färdigheter.
Revisionen har också berört de förändringar som har inträffat i vår praxis sedan 2009 då föregående
utgåvan publicerades. Arbetet beräknas vara klart i början på 2016, varefter utbildningsboken kommer
att publiceras på hemsidan och distribueras till utbildningsansvariga på landets Anestesi/IVAkliniker. KVAST har också varit en remiss-instans för Socialstyrelsen i deras pågående arbete med
kurser under ST. Ett annat projekt var att skapa en policy för sidotjänstgöring inom anestesi och
intensivvård för ST-läkare från andra specialiteter. Dokumentet är färdigställt och publicerat på
hemsidan och håller på att spridas bland studierektorer runt om i landet samt. berörda
specialistföreningarnas utbildningsutskott. Som följd av detta arbete har KVAST initierat en dialog
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med SWESEM för att hjälpa denna specialistförening att skapa en ny målbeskrivning för de blivande
akutläkarnas anestesiologiska färdigheter.
Verksamhetschefsmöten (Anna Oscarsson-Tibblin)
SFAI anordnar verksamhetschefsmöten två gånger årligen. Mötena är avsedda som en plattform för
chefer inom anestesi och intensivvård att träffas och diskutera angelägna områden. Önskemål om att
fördjupa samarbetet chefer emellan genom bildandet av nätverk har framkommit. Diskussion om detta
kommer att ske på kommande möte. Inbjudan till verksamhetschefsmöten går nu även formellt ut till
alla medicinska chefer och medicinskt ledningsansvariga läkare inom våra specialitetsområden.
SFAI-tidning (Olof Ekre)
Sedan senhösten 2014 anlitas Mediahuset i Göteborg AB för produktionen av föreningens tidskrift,
SFAI-tidningen. Tidningen utkommer som tidigare med 4 nummer per år, som distribueras till alla
medlemmar. Den har i och med den nya samarbetspartnern fått en delvis ny layout, men är som
tidigare en publikation som bygger på material från SFAI:s medlemmar. Den är också en viktig kanal
för delföreningarna att synliggöra sina aktiviteter, och annonser och kalendarium för kurser och möten
utgör en angelägen service till medlemmarna. Tidningen finansieras helt av de annonsintäkter som
genereras.
Verksamhet inom Svenska Läkaresällskapet
SFAI, med Andreas Hvarfner, Mattias Schindele, och Owain Thomas i spetsen, ordnade en
programpunkt för patientsäkerhet ’Patienten i fara’ vid Riksstämmans program 2014. Planeringen
gjordes i samarbete med SLS arbetsgrupp för patientsäkerhetsfrågor Hans Rutberg och Pelle
Gustafsson.
Nationellt initiativ för samordnat utvecklingsarbete av elektronisk anestesijournal
Flera regioner samarbetar i projekt för utveckling av moderna patientinformationssystem och nationell
samordning av process för införande av nya system. En ny kravspecifikation och även försök till
samordning mellan regioner fortsätter. Med stöd och sponsring från SFAI (samordnat Heléne
Seeman-Lodding och Michael Haney) har ett nationellt symposium för ämnet även med forskning och
klinisk utveckling genomörts 13/11, 2014, i Göteborg, med inbjudna internationella presentatörer
(inkl. Sachin Keterpal, University of Michigan och den Multicenter Perioperative Outcomes Group
grundare).

SFAI:s forskningsforum (Delförening Utbildning och Forskning)
Detta årliga symposium organiseras av Delförening för Undervisning och Forskning, och ägde rum i
Linköping i februari 2015. Från de många bra presentationerna, valdes en presentation och projekt
som pristagare: Rikard Lagerdal, Akademiska sjukhuset, Uppsala, för projektet DISCO-studien:
”Direct or subacute coronary angiography after out-of-hospital cardiac arrest”, och det tilldelades stöd
för att presentera detta projekt på SFAI-veckan 2015. Som bästa avhandling i Sverige inom ämnet
Anestesiologi och intensivvård i 2014, valdes Martin Annborn, Lunds universitet, med
avhandlingstitel ”Cardiac arrest: prognostic biomarkers and aspects of shock”. Detta kommer att
presenteras under SFAI-veckan 2015.
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Ekonomirapport (Per Nellgård)
LRF Konsult i Kalmar sköter den praktiska ekonomihanteringen tillsammans med skattmästaren för
SFAI och SFAI Verksamheter AB. Nya fakturerings- och uppföljningssystem kommer att började
införas under hösten 2014 och fungerar nu till stora delar. Nya kontaktpersoner är Enar Edvardsson
och Marie-Louise Ågren
Det ekonomiska resultatet för SFAI är försämrat pga minskande betalande medlemmar och ett
underskott på cirka 250 kkr beräknas.. Jag ser dock 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, men fr.a. bra service till
kursgivare och delföreningar som sköter sin ekonomi genom bolaget.

Kongressplanering/SFAI-veckan (Helena Odenstedt Hergès)
SFAI-veckan i Kongressen 2014 i Jönköping blev en stor succé ur många perspektiv. Det
vetenskapliga programmet höll hög klass och var mycket uppskattat. Det har också varit stor
efterfrågan på kongressmaterial i efterhand. Jönköpings lokala organisationskommittée erbjöd också
besök på sjukhuset Ryhov för att ta del av landets första implementering av ett digitalt perioperativt
patientinformations- och integrerat övervaknings-/ordinations-/journalsystem vid landets enda ISOcertifierade anestesi/IVA-klinik. Kongressens ekonomiska utfall blev positivt och Jönköpings lokala
organisationskommitté fick en välförtjänad eloge för sina insatser.
Årets kongress i Stockholm är även ett jubileumsmöte då det är 75 år sedan den första
anestesiläkartjänsten inrättades. LOK Stockholm har tagit fram ett enastående program och vi ser nu
fram emot att få uppleva det på plats.
Under året som gått har även förberedelserna för SFAI-veckan 2016 i Karlstad tagit fart och där pågår
programplanering med stöd av vetenskapliga referenspersoner förutom SFAI-styrelserepresentation.
Man har där även för avsikt att använda sig av en kongress-app för första gången för SFAIs del. Efter
Karlstad är det Malmö/Lund och det kombinerade mötet med SSAI 2017 och därefter finns beslut om
att SFAI-veckan 2018 arrangeras av Linköping/Norrköping.
Det är tydligt att olika arrangörsorter behöver olika mycket stöd i planeringen och genomförandet av
kongressen. En central programkommitté har prövats under de senaste åren. Arbete fortgår för att
denna stödfunktion ska hitta sina former. Att skapa ett attraktivt programinnehåll är huvuduppgiften
men även att utveckla SFAI-veckans format för framtiden. Under året har även arbete med att revidera
Manualen för SFAI-veckan pågått. Dokumentet ska tjäna som stöd för arrangörsorten och LOK i
praktiska frågor och traditioner förknippade med SFAI-veckan.
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SFAI-stipendier (Helena Odenstedt Hergès)
SFAI delade 2014 ut två industrifinansierade forskningsstipendier. För 2015 har SFAI erhållit stöd
med 25000 SEK från företagen Abbvie AB, Linde Healthcare och Astellas. I samband med SFAIveckan kommer i år tre SFAI-stipendier att delas ut till. Årets stipendiater är Elin Thoralcuis,
Göteborg, Camilla Brorsson, Umeå och Linda Block, Göteborg. SFBABI delade ut ett
industrisponsrad stipendium 2014 med stöd från Abbvie AB, och planerar att gör detsamma 2015.
Priser
ACTA-Foundation delar årligen ut ett pris; Acta Anaesthesiologica Scandinavica Reward (10 000
DKK). För 2015 delas det priset mellan bästa svenska avhandling inom ämnesområdet och vinnande
bidrag i Forskningsforums abstracttävling. SFAI-UF bistår styrelsen med att utse dessa pristagare.
Bästa ST-projekt utses bland de abstractd som anmälts som ST-projekt och presenteras under SFAIveckan. Priset innebär fritt deltagande under nästa års SFAI-vecka.
SFAI:s patientsäkerhetspris är ett för 2015 nyinstiftat pris där vinnare utses av SFAIs styrelse och
tilldelas ett abstract inom patientsäkerhetsområdet som presenteras under SFAI-veckan. Priset innebär
5000 SEK och diplom.
För 2015 har SFAI-UF instiftat ett pris till bästa forskningsabstract presenterat som fritt föredrag eller
poster under SFAI-veckan.
Remisser
Vetenskapliga sekreteraren Helena Odenstedt Herges har ansvarat för samordningen av remisser och
remissvar samt dialogen med SLS. Utbildningsfrågor har varit i fokus, där KVAST haft en viktig roll i
bedömning av förslag. SFAI har även stöttats av delföreningen för undervisning och forskning i
bedömningen av de remisser med forsknings och undervisningsanknytning. Riktlinjer för intensivvård
har reviderats av SIS och varit på remiss och för godkännande hos styrelsen.
Kanslifunktion
Kanslifunktion pågår på deltidsbas, utfört av MCI-Göteborg. Häri ingår uppgifter såsom hanterande
av medlemsregister, hemsidan, mottagande av föreningsepost, telefonsvar, m m. Detta är ett
deltidsuppdrag, någon kontoristfunktion på heltid finns inte inom föreningen. Mycket kansli epost
hanteras även 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 företagsresurs på kansliaktiviteter.
Kongress och kanslitjänst upphandling
Under vintern 2015, har offertförfrågan skickats ut till sex kongressarrangörer (3 år + 2 optionsår),
innefattande offert för kanslifunktioner för SFAI. Under sommaren 2015 har dessa sorterats så att det
slutligen blev två offerter kvar. Intervjuer med företagen gjordes av kassör och ordförande. Diskussion
om val av nästa kongressarrangör har pågått under flera styrelsemöten. Val av kongressbyrå sker innan
årsmötet.
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SPOR Verksamhet
Detta nationella perioperativa kvalitetsregister gick under verksamhetsåret in i projektslutfas och
övergick under hösten 2014 till driftsfas, med adress hos Landstinget i Värmland. Claes Frostell, sitter
som SFAI representant i SPORs styrelse.
Examination vid EDAIC och EDIC II
Svenska examinationstillfällen EDAIC (muntlig) samordnats återigen av Lars Wiklund, med stöd av
flera svenska examinatorer.
EDIC II examination (muntlig) gick i maj 2014 för första gången i Köpenhamn/Hilleröd med hjälp
från svensk samordnare Christian Rylander samt flera svenska examinatorer.
Kursverksamhet, överblick (Per Nellgård)
Många kurser levereras genom delföreningarnas försorg och och kursadministrationen bedrivs då via
SFAIs ekonomiska revisionssystem, LRF Konsult, där en administreringsavgift dras till SFAI från
kursintäkterna. Eventuellt kursöverskott förvaras i SFAI verksamheter AB som tillgång, men
öronmärkta för användning i kursutvecklingsmoment med associerade kostnader av de som är utsedda
av kursledningen.
Ansökan att bedriva SK-kurs skickas till Socialstyrelsen. SK kurs (thorax anestesi) i anestesi inrättades
2015 av Socialstyrelsen, där SFAI-medlemmar har fått kontrakt att leverera det. Denna SK-kurs
finansering och ekonomisk revision går via Socialstyrelsen.
Förnärvarande bedrivs ett dussintal SK-kurser, flera SSAI-kurser (i både Sverige och i övriga
Nordiska länder), och många fortbildningsprojekt via SFAI Verksamheter AB. Dessutom bedriver de
flesta delföreningar sin verksamhet som kurs genom bolaget. Inom post-graduate verksamhet återfinns
Bakjourskursen i Svåra luftvägar, Hedenstiernasymposiet i Uppsala, ”Rostskyddskurserna” inom
intensivvård i Mälardalen och VAVU inom anestesi i Västsverige.
Förutom alla dessa kurser finns det Forskningsforum, Masterclass och Handledarkurser och mycket
mera som t.ex . PHTLS och ALS. SIR, SAR/SPOR bedrev forskningskurs under 2014 i samband med
SFAI kongress-verksamhet.
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Delföreningsrapporter (som kommit in innan Årsmötet)
Verksamhetsberättelse för Svenska Intensivvårds-Sällskapet, (SIS) 2014-15
Under verksamhetsåret har stadgeenligt två medlemmar i styrelsen bytts ut. Svenska Intensivvårds
Sällskapet har under verksamhetsåret finansierat en sekreterare på deltid, motsvarande två månaders
heltidstjänst, för att täcka föreningens kursadministrativa behov.
•

Under året har fyra styrelsemöten hållits. Ett konstituerande möte på Sigtunahöjden, ett möte i
Uppsala, ett i Stockholm, och en telefonkonferens. 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, åter på Sigtunahöjden 12 – 14
november. Årets kurs var fullbelagd och väl utvärderad. Kursen har annonserats via SFAI’s
hemsida och SFAI´s medlemstidning. I samband med PG-kursen anordnade SIR återigen en
nybörjarkurs om intensivvårdsregistret, ett av många exempel på ökande grad av konstruktivt
samarbete mellan SIS och SIR (mer nedan).

•

Årsmötet 2014 hölls under PG mötet i Sigtunahöjden 2014-11-13. Protokollet från mötet är
publicerat på SFAI´s hemsida (SIS).

•

SIS årsmöte beslutade att ta ut medlemsavgift om 100 kr för att skapa ett mer komplett
medlemsregister samt skapa högre grad av legitimitet. Av administrativa skäl (missförstånd)
fanns inte denna avgift med i det första utskicket från SFAI/MCI men däremot i påminnelsen.
Anledningen att styrelsen föreslagit 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 ”Bästa två
vetenskapliga originalartiklar med intensivvårdsinriktning” publicerade under året.

•

SIS har även i år arrangerat IVA-chefsmöte i samarbete med SIR under årets SFAI-möte i
Jönköping. Ett mycket välbesökt möte som fokuserade på behov och organisation av
intermediärvård samt nya kvalitets-indikatorer för svensk intensivvård. Det senare en
fortsättning på det arbete som bedrevs förra verksamhetsåret som ett samarbete SIR-SIS.

•

Riktlinjer för svensk intensivvård har under året färdigreviderats och antagits av SFAIs
styrelse. Denna revision har utgjort en uppdatering och modernisering men vilar på samma
grund som de tidigare versionerna. Det har inom styrelsen funnits önskemål om mer radikal
förändring av sagda riktlinjer och kommande styrelser får ta ställning till detta

•

Styrelsen har haft diskussioner angående utökat representantskap för mindre IVA i Sverige
och funnit att stadgarna medger detta. Därför har styrelsen för avsikt att för årsmötet lägga
fram förslag på att utöka styrelsen med en till två personer att företräda mindre IVA i landet.

•

SIS har ett nära samarbete med SIR (Svenska Intensivvårdsregistret) och har deltagit med två
styrelsemedlemmar för en genomgripande förändring av kvalitetsindikatorer för svensk
intensivvård. Dessa nya indikatorer tas i bruk 1/1 2016.

•

Utbildningsfrågor för ny ST har hanterats av KVAST men med aktivt deltagande från SIS
styrelse

•

Arbetet med revision av donationspärmen har också haft representation från SIS.
14

Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 1 juli 2014 till 30 juni 2015

•

SIS finns representerat i RAF (Referensgruppen för Antibiotikafrågor) genom ett delegerat
mandat till Johan Petersson, Karolinska universitetssjukhuset Solna, som ingår i denna
nationella referensgrupp, att i dessa frågor företräda intensivvården.

För Svenska Intensivvårds Sällskapet (SIS):
David Konrad, Ordförande
Styrelseledamöter:
Miklos Lipcsey, Uppsala
Roman A’Roch, Umeå (avgick 2014)
Lars Berggren, Örebro
Johan Thunberg, Umeå (invald 2014)
Lina de Geer, Linköping
Silvia Nunes, Danderyd
Anneli Fagerberg, Göteborg Ulrika Östberg, Östersund (invald 2014)
Per Ederoth, Lund
Ann-Charlotte Högström, Sunderbyn (avgick 2014)
Sekreterare: Katja Andersson, Uppsala

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård vid ÖNH- och Plastikkirurgi, SFAIÖP
Styrelsen består 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.
Styrelsen har under året haft flerastyrelsemöten främst som telefonmöten. Vi har ffa planerat för en
uppföljning av Bakjourskursen-Modern Luftvägshantering.
Kursen hölls förra året för första gången 2013, med en uppföljning 2014 och blev mycket uppskattad.
Kursen omfattar en mindre del föreläsningar, en stor del workshops och en del med fallbeskrivningar.
Diskussionen mellan deltagarna och kursledningen gav olika belysningar på hur olika patientfall
kunde hanteras. Enligt kursdeltagarna uppskattas en kurs för mer erfarna specialistläkare, bakjourer,
som många gånger står som sista instans att lösa problem som har uppstått eller som befaras kunna
uppstå. I år hölls kursen på Marstrand. Kursdeltagarna, fullmatat kursinnehåll och det fina vädret
bäddade för en lyckad och uppskattad kurs. Detta sporrar oss i styrelsen att fortsätta arbetet med
Modern Luftvägshantering en kurs för bakjourer. Bilder från kursen kommer att läggas ut på SFAIs
hemsida under delföreningens sida. Kursen planeras återkomma vart annat år.
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 kommer att starta detta gemensamma arbete i höst.
Vi håller på med 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 SFAIs algoritm blir därför aktuell. Ett utkast till ny allgoritm
testades på sista Luftvägskursen på Marstrand.
Katarina Hallén
Ordförande SFAIÖP
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Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Anestesi – SFAne 2014-2015
Medlemmar SFAne hade i juni 2015 18 medlemmar.
Styrelsens arbete Styrelsen har under verksamhetsåret haft y styrelsemöten. Första omgången av ett
rikstäckande utbildningsprogram med 4 utbildningstillfällen à 2 dagar, förlagda över en tvåårsperiod,
pågår.
För närvarande är drivandet av kursprogrammet Master Class Anestesi SFAne:s enda uppgift.
SFAne – föreningsstämma och internmöte: Föreningsstämma avhölls i samband med SFAI-mötet i
Jönköping i september 2014. Vid stämman togs på styrelsens förslag det första av två beslut till
stadgerevision för föreningen. Medlemsavgiften fastställdes till samma nivå som tidigare, 100 SEK.
Master Class Anestesi: Två kurstillfällen har ägt rum under verksamhetsåret, ett i november 2014
med rubriken ”CNS och anestesi” och ett i mars 2015 med rubriken ”Riskidentifiering och
riskminimering inom anestesi”. Liksom tidigare har höga kursomdömen avgetts från de c:a 30
deltagarna. Kurstillfälle nr 4 infaller i november 2015.
Kassaförvaltning SFAI Verksamheter AB har förvaltat föreningens medel.
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Revisorer
Valberedning

Suzanne Odeberg-Wernerman, Stockholm
Kerstin Metcalf, Linköping
Jakob Walldén, Sundsvall
Christopher Lundborg, Göteborg
Alexey Dolinin, Lund
Joel Olsson, Sundsvall
Rainer Dörenberg, Uppsala (suppleant)
Lars Gillberg, Kristianstad (sammankallande)
Håkan Björne, Stockholm

För SFAne:s styrelse
Suzanne Odeberg-Wernerman, ordförande

Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård, SFBaBi 2014-15
Medlemskap
Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård hade i juni 2015 ett 100-tal medlemmar, 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.
Efter att SFAI:s Uppgrupp för ”Riktlinjer angående organisation av barnintensivvård i Sverige”, där
16

Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 1 juli 2014 till 30 juni 2015

SFBaBi representerades, lämnade ett förslag rörande dimensionering och organisation av svensk
barnintensivvård som godkänts av SFAI:s styrelse, har SFBaBi- styrelsen tillsammans med SFAI
arbetat för att ta myndighetskontakter för att säkerställa genomförandet av en centraliserad
barnintensivvård för barn upp till tre års ålder och för svårt sjuka äldre barn. Styrelseledamot Urban
Fläring, Uppgruppens sammankallande, har haft dialog med Socialstyrelsen, Socialdepartementet och
SKL för att driva frågan om att säkerställa behov av de transporter som blir nödvändiga i och med
centraliseringen och för att finansiera regionala nätverk för kvalitetssäkring av nationell kompetens
inom barnanestesi och –intensivvård. Dessa nationella nätverk ser SFBaBi som helt nödvändiga för att
skapa jämlik vård för barn i Sverige och för att garantera en spridd, lokal utbildning till ST-läkare och
sjuksköterskor i barnanestesi och –intensivvård. De baserar sig på att specialklinikerna i StockholmUppsala, Lund och Göteborg är nav och tar emot lokalt barnansvariga läkare och sköterskor för
utbildning. Ett första nationellt möte för lokalt barnansvariga med sikte på nationell nätverksbildning
avhölls i Stockholm 11 maj 2015.
Föreningens arbetsgrupp för SPOR har genom Kerstin Sandström, Göteborg, färdigställt uppdraget att
på ett barnanpassat sätt definiera och kriteriebasera postoperativa komplikationer samt arbetet med att
barn- och föräldraanpassa patientenkätfrågor (PROM, patient related outcome measures).
Arbetet i föreningens arbetsgrupp för utformande av riktlinjer för dagkirurgi till barn har under
verksamhetsåret legat nere.
Föreningen är av Kerstin Sandström, Göteborg, företrädd i arbetet med ett svenskt CVK-register.
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 och Lund, 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
Jönköping i september 2014. Samma typ av medverkan planeras vid SFAI-veckan i Stockholm 2015.
SFBaBi – föreningsstämma och internmöte, 20-årsjubileum
Årsmötet avhölls i Göteborg i oktober 2014. Avgiften beslutades till oförändrad nivå om 100 SEK.
Barnanestesikliniken i Göteborg anordnade det årliga höstmötet i anslutning. Med anledning av att
föreningen firade sitt 20-årsjubileum 2014 inbjöds även deltagare från övriga nordiska länders
barnanestesi- och intensivvårdsföreningar. Höstmötet var mycket välbesökt med ett 60-tal deltagare,
och deltagare från Norge, Danmark och Finland hade anslutit.
Abbott/AbbVie:s resestipendium
2014 års stipendiat blev Fredrik Söderlund, Göteborg, för hans forskning rörande koagulation under
hjärtkirurgi hos barn.
17

Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 1 juli 2014 till 30 juni 2015

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 och Lund givit ett överskott till
föreningen.
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter
Revisorer
Valberedning

Suzanne Odeberg-Wernerman, Stockholm
Helena Winberg, Göteborg
Angela Hanson, Göteborg
Per Westrin, Lund
Urban Fläring, Stockholm
Anders Aronsson, Lund
Martin Perlander, Göteborg (suppleant)
Kerstin Sandström, Göteborg, sammankallande
Annika Liersch Nordqvist, Lund

Suzanne Odeberg-Wernerman, Ordförande
Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård

Ung i SFAI årsrapport 2014-15
Ung i SFAI:s styrelse har hållit telefonmöte ungefär en gång per månad, och hållit fysiska möten
under SFAI veckan samt i februari 2015. Anders Silfver och Sanna Dahl har representerat UiS inom
KVAST under året. Owain Thomas har representerat UiS inom SFAI:s styrelse. Anders Silfver har
tagit initiativ till en ny kurs om hjärtsvikt, vilken kommer att hållas första gången den 16 oktober
2015. Vi har fortsatt hålla bas-kursen (simuleringskurs om Brådskande Anestesiologiska Situationer) i
Lund och Stockholm. Vi har även hållit kursen i Umeå och planerar att börja hålla kursen i Karlstad
till hösten 2015.
Henni Mätikainen och Caroline Jintoft ordnade ett symposium under SFAI mötet 2014 i Jönköping.
Temat var ’Lean or Mean Healthcare’. Vi anordnade även ett socialt evenemang under SFAI mötet. I
maj 2015 hölls Ung i SFAI:s vårmöte utanför Norrköping, där schemat var ’i nattens mörker’ och det
ingick ett workshop om ultraljud. Grupparbeten utnyttades för att samla underlag till Ung i SFAI:s
input till KVAST:s arbete om framtidens ST. Vårmötet var vårt största vårmöte hittills.
Vid årsmöte i maj valdes Erik von Oelreich till ordförande då Owain Thomas avgår efter två år som
ordförande men sitter kvar i styrelsen. Karin Hedén (Göteborg) och Mattias Bergström (Malmö)
valdes till styrelsen. Christian Ahlstedt och Elina Einarsson avgick från styrelsen efter 4 respektive 2
års tjänstgöring. Sanna Dahl, Henni Matikainen och Anders Silfver sitter kvar i styrelsen.
Ung i SFAI har god ekonomi och har investerat viss överskott från årsmötet i baskursen då denna
tycks vara viktig för framtidens utbildning och fortbildning inom svensk anestesi.
Owain Thomas 20150907
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