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Verksamhetsberättelse för
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
(SFAI)
Verksamhetsåret 1 juli 2015 – 30 juni 2016
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 2016 hade SFAI 1545 registrerade medlemmar (1520 år 2015), vilket är relativt 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 2015-2016:
Ordförande:

Martin Holmer, Jönköping

Vice ordförande:

Anna Oscarsson-Tibblin, Linköping

Skattmästare:

Jan Wernerman, Stockholm

Facklig sekreterare:

Lill Bergenzaun, Lund/Malmö

Vetenskaplig sekreterare:

Miklós Lipcsey, Uppsala

Redaktör:

Olof Ekre, Trollhättan

Ung i SFAI-ordförande

Erik von Oelreich, Stockholm

Övriga ledamöter:

Owain Thomas, Lund
Carolina Samuelsson, Malmö/Lund
Mattias Schindele, Östersund

Adjungerad för KVAST

Alexey Dolinin, Lund/Malmö

Hedersledamot

Hengo Haljamäe, Göteborg

Verksamhetsrevisorer

Gunilla Islander, Lund
Göran Mossberg, Hudiksvall

Valberedning

Michael Haney, Umeå
Heléne Seeman-Lodding, Göteborg
Patrik Hansson, Linköping

Styrelsemöten under verksamhetsåret:
150901 (telefon)
150920 Stockholm
151007 (telefon)
151102-04 Internat, Båstad
151205 (telefon)
160113 (telefon)
160128 Stockholm
160210 (telefon)
160301 (telefon)
160408 Stockholm
160503 (telefon)
160530 Malmö
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SFAI:s delföreningar och referensgrupper:
Delföreningar och referensgrupper
Ordförande/kontaktperson
Kvalitetssäkring av ST utbildning (KVAST)
Alexey Dolinin, Lund
Delf. Svenska intensivvårdssällskapet (SIS)
Johan Thunberg, Umeå
Delf. Anestesi vid plastikkir. och ÖNH-kir. (SFAIÖP)
Katarina Hallén, Göteborg
Delf. Barnanestesi och barnintensivvård (SFBABI)
Helena Winberg, Göteborg
Delf. Obstetrisk anestesi och intensivvård (SFOAI)
Susanne Ledin-Eriksson, Gävle
Delf. Operationsledning
Helena Krook, Norrköping
Delf. Sveriges Yngre Anestesiologer (SYA) fd Ung i SFAI Erik von Oelreich, Stockholm
Delf. Thoraxanestesi och thoraxintensivvård (SFTAI)
Andreas Nygren, Göteborg
Delf. Utbildning och forskning (SFAI-UF)
Jonas Åkeson, Malmö
Delf. för anestesi (SFAne)
Suzanne Odeberg-Wernerman, Stockholm
Delf. Läkare inom Prehospital Akutsjukvård (SLFPA)
Joacim Linde, Borås
Delf. Svensk förening för Regionalanestesi (SFRA)
Christian Bergek, Linköping
Delf. Hyperbarmedicin
Nicklas Oscarsson, Göteborg
Delf. Svensk förening för postoperativ vård (SPOV)
Magnus Iversen, Stockholm
Delf. neuroanestesi och neurointensivvård (SFNN)
Vilande
Referensgrupp för PHTLS och AMLS
Bengt Eriksson, Mora

Föreningens relation till andra organisationer
SFAI är en specialitetsförening för läkare inom anestesiologi, intensivvårdsmedicin, anestesiologisk
algologi, ambulanssjukvård (både yt-och luftburen). Som specialitetsförening är SFAI en sektion 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 Anaesthesiologica 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 ickeröstande 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 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 medicinska specialistutbildningsorganisationen Union Européenne
des Médicine Specialistes (UEMS), där vår sektion är känd som European Board of Anesthesia (EBA).
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Föreningens representation i andra organisationer
Avstämt med bl a styrelse protokoll 20160503 & Kallelse 20160530
SSAI (Scandinavian Society of Anaesthesia and Intensive Care Medicine)
President: Prof Sigga Kalman, Stockholm
Kassör: Per Nellgård, Göteborg
Styrelseledamöter: Martin Holmer, Jönköping. Anna Oscarsson Tibblin, Östergötland
Ordförande i Research Committee: Michael Haney, Editor, Acta Anaesthesiologica Scandinavica
Ledamot i Research Committee: Sven-Erik Ricksten, Göteborg
Ledamot i Clinical Practice Committee: Anna Oscarsson Tibblin, Östergötland
Ledamot i Educational Committee: Bijan Darvish, Stockholm
SSAI-PECC (fd CREM), styrgruppdeltagare från SFAI: Denise Bäckström
Congress president 2016: Prof Mikael Bodelsson, Lund
-----------------------------Acta Anaesthesiologica Scandinavica
Editorial board: Michael Haney, Umeå (Editor), Jan Persson, KS Solna, Jan Wernerman, KS Huddinge,
Johan Lundberg, Lund, Stefan Lundin, Göteborg
Acta Foundation styrelse: Sigga Kalman och Michael Haney
-----------------------------Svenska Läkaresällskapet
Fullmäktige: en delegat från SFAI:s styrelse
Etikdelegation: Caroline Starlander, Östersund
Konsultationsläkare, nytillsatta 2016: Eva Franklin-Bålfors och Matts Juhlin Dannfelt
-----------------------------Socialstyrelsen
Vetenskapligt råd för specialiteten, nominering 2016: Mikael Bodelsson
Donationsrådet, styrelseledamot Michael Wanecek, DAL, öl, Capio S:t Görans Sjukhus
-----------------------------ESA (European Society of Anaesthesiology)
Council Member: Robert Hahn, Södertälje
-----------------------------EBA (European Section and Board of Anaesthesiology) och UEMS (European Union of Medical
Specialties)
Svenska representanter UEMS:
UEMS Executive för specialty education and certification: Hans Hjelmqvist, Vice President
European Board of Anaesthesiology, Anaesthesia section: Lennart Christiansson, President
-----------------------------LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag):
SFAI:s representant i Styrgrupp för Säker Bukkirurgi: Kerstin Metcalf, Linköping
SFAI:s representant i Styrgrupp för Säker förlossning: Terje Blomstrand, Värnamo
SFAI:s representant i Styrgrupp för PRISS: Anna Oscarsson Tibblin, Linköping
-----------------------------Övrigt
PHTLS, medicinskt ansvarig för kurssamordning: Bengt Eriksson, Mora
SPOR, Svenskt Perioperativt Register: SFAI:s representant i styrelsen: Claes Frostell, Stockholm
ATLS, SFAI:s representant i Styrgruppen: Anna Oscarsson Tibblin, Linköping
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Folkhälsomyndigheten, Infektionssektion: Johan Petersson, Stockholm
Läkemedelsverket, SFAI:s representant i redaktörsgrupp för framtagande av kliniska riktlinjer för
användande av NOAK (nya orala antikoagulantia): Ulf Schött, Lund

Årets händelser i världen, relevanta för vår profession
Under de första 6 månaderna av verksamhetsåret hade Ebolaepidemin fortsatt stort fokus. Svenska
anestesiologer har engagerat sig genom ideellt arbete på plats. Högisoleringsenheten i Linköping har haft
beredskap att transportera samt vårda Ebolasmittade patienter. Sverige har dock ej haft något säkerställt
EVD (Ebola Virus Disease) fall under 2015-16.
WFSA, World Federation of Societies of Anaesthesiologists, har under året påmint om vikten av att
Ketamin trygga tillgången i låginkomstländer. Detta för att WHO planerat begränsat tillgången bl a p g a
risken för missbruk. Enl WFSA är denna risk minimal och vinsten av trygg och säker anestesi under enkla
förhållande är klart större.
WFSA har också lyft vikten av tillgång till specialister inom anestesi och intensivvård världen över som
ett fokus för att ge alla i världen tillgång till säker vård inom vårt specialitetsområde.
På lite närmare håll är framväxten av akutmedicin specialiteten ett område som kanske både lockar och
oroar. Oro har framkommit främst kring hanteringen av akuta luftvägsbekymmer. Vi kan vara överens om
att kvalitet och säkerhet ska stå i centrum. Frågan är då vem som erbjuder den bästa och säkraste
omhändertagandet, och då inte minst upprätthållandet av kompetensen över tid.
SFAI är representerat i NASC (National Anaesthesiologists Societies Committee) inom ESA (European
Society of Anaesthesiology). Owain Thomas har varit på två NASC möten, 160212 samt 160528.
Följande ämnen berördes:
• ESA har numera 29000 medlemmar varav 6600 är fullbördiga medlemmar och resten är
associerade medlemmar. Medlemmar i SFAI kan bli associerade medlemmar utan kostnad genom
att anmäla sig till ESA. Ingen medlem i SFAI har dock gjort detta. Sverige har färre än 100
fullbördiga medlemmar i ESA medan Schweiz (befolkning: 8 miljoner) har fler än 200
medlemmar.
• Samtliga anestesiologer uppmuntras till att ta OLA (Online assessment, samma frågor som
EDAIC del 1), vilket kostar endast €40.
• Det är förslag om att ’hjärtstoppsnumret’ standardiseras till 2222 i hela Europa. EBA ska ha
godkänd förslaget i slutet av 2015.
• Det finns ett förslag om att skapa en europeisk databas med ’Critical Incidents’.

Särskilda aktiviteter och tillämpningar inom SFAI, och då främst SFAI:s styrelse
-

Inför året tillträdde många nya styrelsemedlemmar. Etablering av arbetsformer och
uppdragsfördelning. Uppdatering av styrelsens ”årshjul”
Stadfäst intentionsförklaring
Flera nya avtal har tecknats. Ny kongressbyrå, ny kanslitjänst via Malmö kongressbyrå. Och nytt
för hemsida och medlemsregistertjänst med Pioniro AB
Klarlagt ägarskap för domännamn/hemsidor sfai.se och sfaiveckan.se
Medlemskap: Återrekrytering av medlemmar, nytt medlemsskapsregister och modernisering av
betalningsformer
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-

-

-

-

Kartläggning och förtydligande av hur SFAI som förening har kopplingar till andra
organisationer
Riktlinjearbete inom SFAI och tillsamman med SSAI, att etablera former och förväntningar för
pålitliga riktlinjer, och även former för olika råd vid svåra kliniska dilemman där vetenskapligt
underlag är svagt
Digitalisering, registrering ger upphov till behov av nationell standard. Förberedelse för
standardiserat innehåll (begrepp) i hälsodeklaration inför anestesi.
Planeringsarbete för SFAI-veckor: 2016 Karlstad, 2017 Malmö/Lund (Samarrangemang mellan
SSAI och SFAI), 2018 Linköping, 2019 Göteborg. Omfattande diskussion kring formerna för
framtidens SFAI-veckor
Avtalstecknande med SSAI kring den gemensamma kongressen 2017 i Malmö/Lund
Ytterligare utveckling av SFAI:s kursaktiviteter, utbildning och fortbildningskurser. T ex provas
en fortbildningskurs för specialister i samband med SFAI-veckan i Karlstad. Denna kurs kommer
att filmas och göras tillgänglig för SFAI-medlemmar. Vidare debuterar Bakjourskurs under 2016.
Diskussion kring behov av stadgeändringar. Förenklingar och tillägg i rutinbeskrivningar istället.

Rapporter från SFAI:s olika verksamhetsområden
Facklig aktivitet (Lill Bergenzaun)
Medlemmar: 2015 hade SFAI 1256 medlemmar varav 265 ST-läkare vilket var ett tapp på ca 300
medlemmar jämfört med året innan. Detta berodde på strul med fakturautskick. Från i år har SFAI avtal
med Malmö kongressbyrå som administrerar medlemsfrågor och fakturor. I år har fakturor skickats ut via
brev och påminnelser via mail vilket har gett resultat. I augusti i år (2016) har SFAI 1553 fullvärdiga
medlemmar varav 436 ST läkare.
SFAI`s hemsida har fått ett lyft och intentionen är att medlemmarna i framtiden använder hemsidans
medlemssida för att betala sina medlemsavgifter och uppdaterar sina uppgifter. I skrivande stund kan man
betala antingen med SWISH eller med bankgiro. Medlemssidan är under uppdatering och förhoppningen
är att den kan lanseras till SFAI-veckan 2016. Förutom en ny och mera användarvänlig layout som
underlättar hanteringen av medlemsregistret ska man också kunna betala sin medlemsavgift med
kreditkort.
Fackligt: Läkarförbundets Representantskap oktober 2015 och mars 2016. Rapport från dessa finns i
SFAI tidningen nr 1 och 2 2016.
Svenskt Kirurgiskt Råd: Rådet består av representanter från kirurgiska specialiteter och träffas två
gånger årligen för att diskutera gemensamma frågor. Fortbildning av specialister är en återkommande
punkt (vg se SFAI tidning 1 och 2 2016). Vidare diskuterades utredningen om nivåstrukturering av
högspecialiserad vård (Måns Rosén), kirurgiska vårdskador och behovet av så kallade Wet labs, dvs
laboratorier där man kan träna på riktiga preparat och gå kurser för att öva sig i ny kirurgisk teknik. I
Sverige finns det tydligen bara ett sådant laboratorium i Borås men utomlands bland annat i Danmark och
USA är det vanligare.
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Riktlinje-arbete (Carolina Samuelsson)
För nya riktlinjer, avser SFAI huvudsakligen 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
publiceras på SFAI:s hemsida.
Under det gångna verksamhetsområdet har publicerats riktlinjer inom bl.a. vätsketerapi vid livshotande
cirkulationssvikt, ventilationsterapi vid ARDS samt intensivvård vid organdonation.
I dialog med Svensk Förening för Regionalanestesi och nationell samling av donationsansvariga läkare
pågår framtagande av rådgivande dokument rörande regionalanestesi på sövd patient och SFAI har även
en representant (Ulf Schött) i framtagande och författande av läkemedelsverkets kliniska riktlinjer för
användande av NOAK (nya orala antikoagulantia).
Arbete pågår fortfarande 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 riktlinjer.

SFAI:s fokus-frågor 2015-16
Patientsäkerhet (Mattias Schindele)
Patientsäkerhet genomsyrar narkosläkares vardag på ett högst påtagligt sätt. För SFAI märks det
tydligast genom riktlinjearbete (beskrivet på annan plats). Just riktlinjer toppar också kontinuerligt
listan över mest besökta delar av vår hemsida, där "Ryggbedövning och antikoagulantia" sedan
länge är ohotad etta.
Information till patienter är ett underprioriterat område. På hemsidan finns endast ett dokument
(Om ryggbedövning inför förlossning) - detta måste bli bättre under kommande år!
SFAI-tidningen har med utgångspunkt från det naturliga patientsäkerhetstänket i narkosläkares
arbetssätt haft en serie artiklar på temat Patientsäkerhet; i syfte att lyfta en självklar, men kanske
omedveten inställning, till en aktiv hållning med fortsatt arbete med utveckling av kvalitet och
patientsäkerhet.
Det har också funnits en ambition att skapa en patientsäkerhetsportal med länkar och
sammanställningar av tips och information, men detta har hittills endast blivit en länksamling på
hemsidan.
Vi har vidare knutit tätare band med Svenska Läkaresällskapet och samarbetar med Kommittén för
säker vård.
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Hemsidan (Mattias Schindele)
Under innevarande verksamhetsår har vi fortsatt att förfina vår nya hemsida, inte minst med den
nya möjligheten att sköta medlemsärenden (betala årsavgift tex) online.
Vi har också öppnat för mer dialog med medlemmarna genom sk minienkäter med ett par frågor
som avser belysa en relevant frågeställning. Första enkäten gav en nulägesbeskrivning av
ultraljudsanvändning i Sverige i samband med blockader på sövda patienter och blev en bra
utgångspunkt för riktlinjearbetet i den frågan. Den andra enkäten beskriver uppföljningen av
patienter efter anestesi och är tänkt att ligga till grund för opinionsbildning och kvalitetsutveckling.
En styrelsemedlem är fortsatt webansvarig (MS) och får stöd från en webmaster från våra egna led
(Markus Falk, Östersund) för att kunna ge snabb, korrekt och insatt service till medlemmar och
delföreningar.
I syfte att få hemsidan så aktuell och levande som möjligt har SFAI öppnat upp för delföreningarna
att ansvara för sina respektive sidor. En utbildning för sk delredaktörer gavs i samband med SFAIveckan i Stockholm och flera delföreningar hanterar nu sina sidor delvis självständigt. Utbildningen
repriseras under Karlstadsveckan.
Uppdragsgruppen för fortbildning (Lill Bergenzaun, Owain Thomas)
Uppdaterad av OT 160822. Grönt: det som jag tycker ska vara kvar. Genomstruket: kan nog tas bort.
Rött: behöver kontrolleras/kompletteras.
150129 bildades en uppdragsgrupp för fortbildning. Slutrapport ska lämnas VT2017 dvs mandatperioden
är 2 år.
Syfte: Att arbeta för en förbättrad struktur för fortbildning för specialister inom anestesi/ intensivvård i
samklang med internationella riktlinjer. Arbetet har utfört på tre fronter:
1. Utarbetning av en rekommendation för anestesiologers fortbildning.
Vi har utformat en fortbildningsplan – en mall som den individuella anestesiläkaren kan använda
för att planera sin egen utveckling.
I rekommendationen kommer det dessutom att ingå en beskrivning av hur fortbildning kan/bör
organiseras på enskilda kliniken, inklusive en arbetsbeskrivning för en fortbildningsrektor. Det
önskas från NASC (National Anaesthetic Societies Committee inom ESA), att det ska ingå i vår
rekommendation, att även specialister testar sina kunskaper genom att ta OLA (Online
Assessment)
2. Att skapa ett regionalt nätverk som främjar fortbildning, dessutom en organisation för
fortbildningsackreditering. Vi har hållit möten för fortbildningsgruppen 150922, 151124, 160122
och 160616. Följande kliniker har uttryck intresse att delta i fortbildningsnätverket och
ackrediteringsprojektet: IPV Lund/Malmö, Kristianstad, Helsingborg, Örebro, Skellefteå, Östra
Sjukhuset. Att komma i gång med klinikinspektioner som en led i ackreditering har försvårats av
att FiDia-inspektioner (ordnade av SLS) inte längre finns, samt att SLS inte kan dela/låna ut
enkäten som ingick i FiDia
3. Att samverka med nationella organ såsom läkaresällskapet och läkarförbundet i
fortbildningsfrågor för att säkerställa kongruens i dokumentation av fortbildning.
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Vi har även haft för avsikt, att sammanställa fortbildningsresurser för specialistläkare. Vi har annonserat
vissa kurser och på hemsidan, och de flesta SFAI-kurser finns i kalendarium. Vi hoppas på en portal där
kurser för både specialister och ST-läkare kommer att samordnas.
Ovanstående har presenterats vid Verksamhetschefsmöten och bemöts till stor del med entusiasm.
Bakjours kurs: Per Nellgård har i samverkan skapat den första svenska bakjourskursen för anestesi och
intensivvårdsläkare. Kursen omfattar totalt 10 dagar och kommer att ges i Västsverige med långsiktig
plan för spridning för spridning till andra regioner.
Fortbildningsprogram: Owain Thomas har samordnat en kurs i samband med SFAI-veckan, där SFAI:s
delföreningar är inbjudna att ge korta föreläsningar som hjälper specialister att hålla sig à jour. Dessa
spelas in och kommer att göras tillgängliga för SFAI:s medlemmar på hemsidan.
Vi har deltagit i följande möten: RIX, SLS årsmöte, SLF fortbildningsdialog, SLF
fortbildningsnätverksmöte, KVAST-möten, Svenskt Kirurgiskt Råd.
Nästa fortbildningsnätverksmöte hålls under SFAI-veckan i Karlstad.

Övrig verksamhet
KVAST-rapport
Rapport på ingående från KVAST-gruppen som har möte i slutet av augusti 2016
Verksamhetschefsmöten (uppdaterad text av Anna Oscarsson-Tibblin, juni 2016)
SFAI anordnar årligen två möten för landets ledare inom anestesi & intensivvård. Under verksamhetsåret
2015-2016 var det första mötet i anslutning till SFAI-veckan i Stockholm. Förutom rapporter från våra
nationella register, SIR & SPOR låg fokus vid detta möte på våra specialisters fortbildning.
I slutet av januari 2016 anordnades det andra mötet på Arlanda. Huvudtalare var Läkarförbundets
ordförande Heidi Stensmyren. Vidare talade SFAI:s nytillträdde ordförande Martin Holmer. Vi fick även
uppdatering från SFAI:s fortbildningsgrupp samt en föreläsning om patientsäkerhet av Mattias Schindele,
chefläkare i Region Jämtland Härjedalen. De årliga mötena för ledare inom anestesi & intensivvård är
fortsatt välbesökta och fungerar som en naturlig mötesplats för ledare inom vår specialitet.
SFAI-tidningen (Olof Ekre)
Sedan senhösten 2014 anlitas Mediahuset i Göteborg AB för produktionen av föreningens tidskrift, SFAItidningen. 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.
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. De så kallade SUSSA-landstingen har startat en upphandling av
nytt IT-stöd för vården. 3RFVM, Region Skåne, Västra Götaland och Stockholms Läns Landsting är
också på gång att starta upphandling. Inom SFAI arbetar styrelsen för att vi ska vara med och sätta
standard för termer och begrepp. Ett avgränsat sådant nygammalt initiativ är att fastslå en första version
av standard för hälsodeklaration infor anestesi. Det finns fler områden att göra liknande för, t ex

10

Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 1 juli 2015 till 30 juni 2016

”Anestesiproblemkortet”. Fortsatt samarbete med SPOR och SIR är en nyckelfaktor för framgång. Ju mer
vi registrerar lika desto bättre möjligheter till uppföljning, forskning och utveckling får vi. I ett litet land
som Sverige är det en nödvändighet att på detta sätt samarbeta och få större patientunderlag. På sikt finns
också möjligheten att via standarder skapa gemensamma forskningsprotokoll och med rätt IT-stöd
underlätta medverkan i forskning över hela landet.
SFAI:s forskningsforum (Delförening Utbildning och Forskning)
Detta årliga symposium organiseras av SFAI:s delförening för Undervisning och Forskning, och ägde
rum i Linköping i februari 2016. I år var det tionde gången som evenemanget anordnades. Ett dussintal
yngre forskare från hela landet samlades för att tillsammans med seniora svenska forskare diskutera
pågående och planerade vetenskapliga projekt och utbyta erfarenheter.
För jubileumsforumets bästa vetenskapliga presentation bedömdes Jenny Seilitz, Örebro, ha svarat. Som
traditionen bjuder belönades hon med en prissumma från Acta Foundation och med fritt tillträde till
SFAI-veckan 2016 i Karlstad, där hon på nytt får presentera sitt forskningsprojekt under högtidliga
former.
Ekonomirapport (Jan Wernerman)
LRF Konsult i Kalmar sköter den praktiska ekonomihanteringen för SFAI och SFAI Verksamheter AB
tillsammans med skattmästaren. Nya fakturerings- och uppföljningssystem är i funktion, kontaktpersoner
är Enar Edvardsson och Marie-Louise Ågren.
SFAI är garant för det helägda bolaget SFAI Verksamheter AB, som har till syfte att administrerar kurser,
utbildning och konferenser inom anestesi och intensivvård i Sverige och Skandinavien. De kursgivare och
delföreningar som sköter sin ekonomi genom bolaget får en bra service till självkostnadspris. Såväl den
ideella föreningen SFAI som SFAI Verksamheter AB har solid ekonomi, med reserver som garanterar
verksamhet även vid oförutsedda händelser. Det ekonomiska resultatet för SFAI visad 2014/2015 ett
underskott på cirka 250 kkr, men är 2015/2016 är ekonomin åter i balans. Medlemsavgiften som även
täcker medlemskap i SSAI föreslås bli oförändrad. Boksluten redovisas separat.
Kongressplanering/SFAI-veckan (Miklós Lipcsey)
SFAI-veckan 2015 hölls i Stockholm med över 1000 deltagare och högklassigt program. I år kommer
SFAI-veckan hållas i Karlstad där SFAI-styrelsen i samarbete med den lokala organisationskommittén
ordnar ett möte med mycket attraktivt program, lokal och andra arrangemang. Organisation av det
kombinerade SFAI-veckan/SSAI-kongressen i Malmö/Lund 2017 pågår och har också påbörjats för
SFAI-veckan 2018 i Linköping.
Under senaste året har kostnaderna för kongresslokalen och kongressbyrå servicen stigit varför SFAI:s
styrelse arbetar för att SFAI-veckan även i fortsättningen ska bära sina kostnader och samtidigt kunna
investera i att attrahera besökare med bra program. SFAI har tecknat avtal med Malmö kongressbyrå som
kongressarrangör. För att SFAI-veckan ska leva upp till ovannämnda krav arbetar styrelsen med att göra
en större revision av SFAI-veckans kongressmanual.
Priser och SFAI-stipendier (Miklós Lipcsey)
SFAI:s styrelse delar ut pris för bästa patientsäkerhets-abstract och bästa ST-projekt som presenteras
under SFAI-veckan. Priset innebär 5000 SEK. Två industri-sponsrade stipendier delas ut för bästa
forskningsprojekt under SFAI-veckan. SFAI-UF delar ut pris till bästa forskningsabstract presenterat
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under SFAI-veckan.
Remisser (Miklós Lipcsey)
Under verksamhetsåret har SFAI:s styrelse har besvarat remisser från Sveriges läkarförbund, Inspektionen
för vård och omsorg, Regionala cancercentrum i samverkan, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, Svensk
förening för vårdhygien och Swedish standards institute. Remisserna hanterats av Miklos Lipcsey, SFAI:s
vetenskapliga sekreterare. Vid behov har SFAI:s styrelse tagit hjälp av den kompetens som SFAI:s
delföreningar och enskilda medlemmar besitter för att besvara remissen. Förteckningen över remisser och
remissvaren finns att tillgå hos styrelsen.
Kanslifunktion
Under vintern 2015 skickades offertförfrågan ut för Kongress och kanslisttjänst. I september 2015, innan
årsmötet, valdes Malmö Kongressbyrå (MKB) som ny kongresstjänsteleverantör och avtal tecknades.
Även nytt avtal för kanslitjänst har tecknats med Malmö kongressbyrå under året. Mycket tid har gått åt
till att modernisera betalningsformer och upprättandet av ett bättre medlemsregister. Medlemsregister och
betalningsformer utformas för att fungera integrerat med hemsidan. Avtal har tecknats med Pioniro AB
när det gäller skötsel av hemsidan.
Kanslifunktion är tillgänglig dagtid. Uppgifterna består huvudsakligen i hanterande av medlemsregister,
hemsidan, mottagande av föreningsepost, telefonsvar, m m. Någon kontoristfunktion på heltid finns inte
inom föreningen. Mycket kansli epost hanteras även av styrelsemedlemmar (i första hand ordförande).
SPOR-Verksamhet
SPOR är nu ett etablerat kvalitetsregister som stadigt växer. Under året har mer och mer utdata kunnat
levereras och forskning kring registret har påbörjats. Ny hemsida har också lanserats, www.spor.se
SPOR har adress hos Landstinget i Värmland. Claes Frostell, sitter som SFAI-representant i SPOR:s
styrelse.
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Delföreningsrapporter (som kommit in innan Årsmötet)
Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Anestesi – SFAne 2015-2016
Medlemmar
SFAne hade i juni 2016 45 medlemmar.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 styrelsemöten.
Första omgången av ett rikstäckande utbildningsprogram, ”Master Class Anestesi” med 4
utbildningstillfällen à 2 dagar, förlagda över en tvåårsperiod, avslutades i november 2015.
Omgång två av Master Class-utbildningen startade i april 2016.
Drivandet av Master Class Anestesi har varit SFAne:s huvudsakliga uppgift. Enligt uppdrag från
föreningsstämman 2015 har styrelsen utrett om en utökning av styrelsens åtagande har vara möjligt och
då bedömt det som möjligt att som första steg starta arbete med SFAI-symposier i föreningens regi.
Under verksamhetsåret har styrelsen därför utformat innehållet till ett symposium på SFAI-mötet i
Karlstad i september 2016.
SFAne – föreningsstämma och internmöte
Föreningsstämma avhölls i samband med SFAI-mötet i Stockholm i september 2015. Vid stämman
antogs på styrelsens förslag det andra av två beslut till stadgerevision för föreningen. En diskussion fördes
om utökade uppgifter för föreningen. Hittills har pga resursbrist i styrelsen och lågt medlemsantal arbetet
begränsats till Master Class-programmet, men det finns en efterfrågan och ett behov av att föreningen
engagerar sig i andra frågor, såsom att arrangera SFAI-symposier, vara SFAI:s remissinstans i
anestesifrågor och ev. driva ytterligare kurser. Stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda detta vidare.
Medlemsavgiften fastställdes till samma nivå som tidigare, 100 SEK.
Master Class Anestesi
Två kurstillfällen har ägt rum under verksamhetsåret, ett i november 2015 med rubriken ”Ledning och
lärande” och ett i april 2016 med rubriken ”Cirkulationsfysiologi och cirkulationsoptimering”. Liksom
tidigare har höga kursomdömen avgetts från de c:a 30 deltagarna.
Styrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Revisorer
Valberedning

Suzanne Odeberg-Wernerman, Stockholm
Jakob Walldén, Sundsvall
Ragnar Henningsson, Karlstad
Christopher Lundborg, Göteborg
Alexey Dolinin, Lund
Joel Olsson, Sundsvall; Rainer Dörenberg, Uppsala (suppleant)
Kerstin Metcalf, Linköping

2016-06-10
För SFAne:s styrelse
Suzanne Odeberg-Wernerman, ordförande
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Sveriges Yngre Anestesiologers (SYA) - årsrapport 2015-2016
Under föregående verksamhetsår har styrelsen i SYA haft telefonmöten ungefär en gång per månad och
utöver det fysiska möten vid tre tillfällen (januarimöte, SFAI-veckan i september samt i samband med
SYA:s hjärtsviktsdag i oktober). Anders Silfver och Sanna Dahl har representerat SYA i KVAST under
året. Erik von Oelreich har varit SYA:s representant i SFAI-styrelsen.
I oktober 2015 hölls för första gången SYA:s hjärtsviktsdag i Stockholm efter initiativ från Anders Silfver
som också var kursansvarig.
BAS-kursen (Brådskande Anestesiologiska Situationer) har hållits fyra gånger mellan sommaren
2015 och 2016 (Umeå, Karlstad, Stockholm och Örebro). Vid varje kurstillfälle finns det plats för 12
anestesiläkare och 2-4 anestesisjuksköterskor som kursdeltagare. Under kursen ingår simuleringar som
täcker de viktigaste anestesiologiska krissituationer som kan uppstå, men även undervisning om både
tekniska och icketekniska moment. Kursen fungerar även som ett sätt att sprida kunskaper om simulering
mellan simuleringscentra. För tillfället finns det 42 anestesiläkare och anestesisjuksköterskor på listan
över instruktörer och i kurskonceptet ingår att någon eller några instruktörer skall vara från ett annat
centrum än det där kursen hålls. På grund av efterfrågan kommer kursen även att hållas i Göteborg under
2017. Kursen går inte med stor vinst eftersom den är instruktörsintensiv och eftersom avgifter på
simuleringscentra inte är obetydliga – SYA har därför subventionerat vissa av kurserna. Målet är att
kursverksamheten på sikt ska nå nollbalans. Kurssamordnare är Owain Thomas och kursledare på
respektive centrum är Peter Gottfridsson, Anna de Brun, Anna Wennmo och Malin Ugarph-Edfelt.
Henni Matikainen och Sanna Dahl ordnade ett symposium under SFAI-veckan 2015 i Stockholm.
Symposiet var välbesökt och hade temat ”Från HSAN till tjosan”. SYA anordnade även ett socialt
evenemang under SFAI-veckan.
I maj 2016 hölls SYA:s vårmöte utanför Göteborg där temat var ”Vad du inte visste att du måste veta –
basic science”. Grupparbeten utnyttjades för att samla underlag till en diskussion om vad Sveriges STläkare och nyblivna specialister vill att SFAI ska fokusera på i framtiden.
Vid årsmötet i maj avgick Owain Thomas (Lund) och Sanna Dahl (Norrköping) efter fyra år vardera i
SYA:s styrelse. Henni Matikainen (Jönköping) valdes till fortsatt styrelsemedlem efter två tidigare år i
styrelsen. Anders Silfver (Hudiksvall), Karin Hedén (Göteborg) och Mattias Bergström (Malmö) sitter
kvar i styrelsen. Till nya styrelsemedlemmar valdes Jon Hällqvist (Eksjö/Göteborg) och Lina Broman
(Eksjö). I samband med årsmötet röstades ett förslag på namnbyte igenom från Ung i SFAI till SYA
(Sveriges Yngre Anestesiologer).
SYA har en god ekonomi och har investerat visst överskott från årsmötet i BAS-kursen då denna bedöms
vara viktig för framtidens utbildning och fortbildning inom svensk anestesi.
2016-08-23
Erik von Oelreich
Ordförande SYA
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Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Thoraxanestesi och Intensivvård 2015-2016

SFTAI:s verksamhetsår förlöper mellan ordinarie årsmöten som förläggs till det årliga Svenska
Thoraxmötet i oktober. Verksamhetsberättelser liksom protokoll finns publicerade på SFAI:s hemsida
www.sfai.se under rubriken delföreningar.
Föreningen har aktivt deltagit i planeringen och genomförandet av:
Thoraxmötet 2015 som genomfördes i Örebro. Orion Pharmas pris på 10000kr för bästa
thoraxanestesiologiska abstract tilldelades Dr Jenny Seilitz. Dr Sten Walther utsågs med diplom och pris
på 5000kr till Årets Thoraxanestesiolog 2015 för en fin insats som ordförande för årets Svenska
Kardiovaskulära vårmöte. Thoraxmötet 2016 förläggs i Malmö.
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2016 genomfördes i Göteborg 27-29/4. Medlemsmöte hölls 28/4.
Jan van der Linden och Andreas Nygren deltog i Vårmötets organisationskommitté.
I Svenska Hjärtförbundet representeras SFTAI av Andreas Nygren och Erik Mörtberg.
SFTAI deltar även i organisationskommittén för Svenska Kardiovaskulära vårmötet.
Hjärtförbundet kallade under året medlemsföreningarna till möte om TAVI och om ECMO/ECPR. SFTAI
deltog med representanter vid båda möten.
THIVA nätverket med representanter från alla thorax-IVA avdelningar träffas 2ggr/år.
Svenska Hjärtförbundets har en ekokardiografiarbetsgrupp där SFTAI representeras av Lars Gunnarsson
och Staffan Söderström. Denna grupp har under året organiserat en tvådagskurs i TTE i anslutning till
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet
SSAI:s utbildningsprogram i thoraxanestesi och intensivvård startade 2013. Andra omgången som
startades 2015 har 19 kursdeltagare varav 10 är från Sverige. Andreas Nygren är SFTAI:s representant i
organisationskommittén. En ny kurs planeras till 2017.
Styrelsen har under året haft ett telefonmöte. Samtliga styrelsemedlemmar har i år deltagit på Svenska
Kardiovaskulära vårmötet där vi höll ett medlemsmöte.
Ekonomin är i balans, årsavgift 150 kr. Medlemsantalet är 2016-06-30 … st betalande medlemmar. Årets
medlemsantal kan komma att reviderats.
Styrelsen består av Andreas Nygren, ordförande (inval 2012, omval 2014). Erik Mörtberg, sekreterare
(inval 2014, sekreterare 2015), Jan van der Linden, vetenskaplig sekreterare (inval 2010, omval 2012 och
2014). Doris Cuncha-Goncalves, kassör (fyllnadsval 2013, inval 2014). Mattias Törnudd, ledamot (inval
2011, omval 2013 och 2015). Pontus Gustavsson, ledamot (inval 2015).
Årsmötet utsåg omval av valberedningen, Bengt Hammas och Gabriella Lindvall.
/Andreas Nygren ordförande SFTAI

Göteborg 2016-08-12
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Verksamhetsberättelse för Svenska Intensivvårds-Sällskapet, (SIS) 2015-2016
Under verksamhetsåret har tre personer i styrelsen bytts ut (2 stadgeenligt och en ytterligare pga. utträde)
och posterna ordförande och kassör har fått nya besättningar.
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, två möten på
Arlanda, 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 18-20
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 2015 hölls under PG mötet i Sigtunahöjden 2018-11-18. 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. Anledningen att styrelsen föreslagit
medlemsavgift är att skapa en fullödig medlemsmatrikel samt stärka mandatet att uttala sig i
intensivvårdsfrågor.

•

SIS fortsätter stimulera vetenskapligt arbete men de årliga priserna till ”Bästa två vetenskapliga
originalartiklar med intensivvårdsinriktning” publicerade under året uteblev dock till följd av ett
missförstånd gällande nomineringsprocessen.

•

SIS har även 2015 arrangerat IVA-chefsmöte i samarbete med SIR under SFAI-mötet i
Stockholm. 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.

•

Styrelsen har tillsammans med SKLs projektgrupp för Donationsutredningen förberett
symposium för SFAI-dagarna i Karlstad rörande DCD.

•

SIS har ett nära samarbete med SIR (Svenska Intensivvårdsregistret) och har tillsammans med
SIR planerat för IVA-Chefsmötet under SFAI-dagarna.

Umeå 2016-07-19
Johan Thunberg, Ordförande
Styrelseledamöter:
Miklos Lipcsey, Uppsala
Lars Berggren, Örebro
Ulrika Östberg, Östersund (Kassör)
Lina de Geer, Linköping

Linda Myllymäki, Eksjö
Anneli Fagerberg, Göteborg
Markus Castegren, Stockholm
Thomas Kander, Lund
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Verksamhetsberättelse för Delföreningen för operationsledning 2015-16
Styrelsen består efter årsmötet den 7 maj 2015 av: tf ordförande Helena Krook (Norrköping) som sedan
september 2015 ersätter Eva-Lena Zetterlund (Linköping), ekonomiansvarig Gunnar Enlund (Uppsala),
sekreterare Anette Nyberg (Alingsås), Lars Gillberg (Kristianstad), Eva Oddby-Muhrbeck (Danderyd),
Anders Larsson (Gävle), Anders Winterfeldt (Skövde).
Delföreningen har funnits i 9 år och fortsätter sitt arbete med att belysa operationsledningsfrågor på olika
sätt med målet att främja utveckling och samarbete inom svensk operationssjukvård.
Föreningen har under året arrangerat det återkommande operationsledningsmötet. Den 7-8 maj hölls det
8:e mötet på Såstaholm Hotell och Konferens med bland annat föreläsare Peter Curry från Skottland som
berättade om en gemensam strukturerad operationsplanering och kvalitetsuppföljning på 29 sjukhus. Mats
Tystrup höll en lysande föreläsning om vårdens organisatoriska mellanrum. Jon Ahlberg redovisade
aktuellt läge för LÖF-projektet Säker buk. I övrigt presenterades HCRM (Human Crew Resource
Management), olika exempel på operationsplanering och IT-stöd för processen, aktuellt läge för
SPOR/Svenskt PeriOperativt Register), NYSAM och ytterligare exempel på god arbetsmiljö och
patientsäkerhet.
Mötet följdes upp med utvärderingsenkät där medelvärdet för programinnehåll, kost och logi låg väl över
4 av 5 möjliga. I enkäten beaktas även önskemål om kommande ämnen.
I samband med mötet på Såstaholm hölls även som brukligt delföreningens årsmöte. Planering för
nästkommande möte 19-20 maj 2016 är i full gång.
Styrelsen anser att det är viktigt att föreningen och dess möten är öppen för alla aktörer i
operationsverksamheten.
Styrelsen har under året arbetat med revision av SFAI:s riktlinjer för Perioperativt anestesiarbete i
samband med tre arbetsmöten förlagda till Stockholm och mellanliggande telefonmöten. Arbetet pågår
och beräknas vara avslutat våren 2016.
Under SFAI-veckan 2015 hade styrelsen för Operationsledning ett extramöte, då vår nuvarande
ordförande Eva-Lena Zetterlund avsade sig uppdraget på grund av stor arbetsbelastning i sin nya roll som
divisionschef vid universitetssjukhuset i Linköping. Styrelsen utsåg då Helena Krook till tillförordnad
ordförande för SFAI:s delförening på Operationsledning. Vid kommande Såstaholmsmöte den 19/5
kommer vi att förrätta val av ny styrelse. Styrelsemedlemmarna tackade Eva-Lena för väl genomfört
arbete, och hälsade samtidigt Helena välkommen i sin nya roll som ordförande!
Norrköping januari 2015
Tf ordförande Helena Krook
Ekonomiansvarig Gunnar Enlund
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Verksamhetsberättelse för SFAI:s Delförening för obstetrisk anestesi och intensivvård, SFOAI,
2015-07-01 – 2016-06-30
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Susanne Ledin-Eriksson, Gävle, ordförande
Anette Hein, Danderyds sjh Sthlm, sekreterare
Michael Rådström, NÄL, Trollhättan, kassör
Birgitta Birgisdottir, Akademiska Sjh, Uppsala,
Ove Karlsson, Sahlgrenska US, Göteborg

Katarina Levin, Lund
Elisabet Arbman, Falun
Sonia Sundqvist , Örebro avgick maj 2016
Siv Törnell, Umeå, invaldes maj 2016

Under verksamhetsåret har delföreningens styrelse haft tre protokollförda sammanträden, Stockholm,
Hunnebostrand samt i samband med årsmötet. Sammanträdena i Stockholm och Hunnebostrand har varit
kväll samt påföljande dag. Styrelsen har även haft två protokollförda telefonmöten.
Årsmötet hölls som vanligt i samband med gruppens årliga vårmöte, denna gång i Såstaholm, utanför
Täby 2016-05-11/12. Vid årsmötet avgick Sonia Sundqvist ur styrelsen och Siv Törnell, Umeå, blev
invald. Styrelsen i övrigt blev omvald.
Vårmötets internationella föreläsare var Rupert Gauntlett, Newcastle UK. Svenska inbjudna föreläsare var
Sissel Saltved, Karolinska sjh, och Maria Jonsson, Uppsala.
Mötets ämnen var bl.a samarbete kring sectiopatienten, EDA och oxytocin, luftväg, obesitas m.m. Vi
hade knappt sextio deltagare, ca 2/3 anestesiologer och ca 1/3 obstetriker.
Styrelsen deltog med ett symposium på SFAI-veckan i Stockholm Sept 2015. Ämnet var mödradödlighet
med presentation av senaste rapporten från MBRRACE, UK med fallbeskrivningar som illustration.
James Eisenach var inbjuden föreläsare med ämnet smärttillstånd postpartum.
Styrelsen har under verksamhetsåret varit delaktiga i möten med SFOG:s styrelse angående framställande
av nationellt regelverk för förlossningskliniker i landet. Susanne Ledin Eriksson, Anette Hein och Ove
Karlsson deltog. Detta projekt är nu lagt på is då man anser att initiativet måste komma från SKL och
Socialstyrelsen.
Susanne Ledin Eriksson och Birgitta Birgisdottir deltar som medlemmar i kurskommitten för SSAI
Advanced Training Programme in Obstetric Anaesthesia.
En stor del av styrelsens arbete åtgår till att planera det årliga vårmötet inkl årsmöte.
Styrelsen har också upprättat ett PM för handläggning av accidentell durapunktions-huvudvärk.
SFOAI:s styrelse tillser att det arrangeras en SK-kurs /år inom obstetrisk anestesi på ett av landets
universitetssjukhus. Senaste kursen hölls i november 2015 på Östra sjh med betyg 4,4 av 5 möjliga.
Delföreningen har deltagit i arbetet gällande nyutgåvan av Halldins lärobok ”Anestesi” genom att
revidera och utöka det obstetriska anestesikapitlet. Boken började ges ut maj 2016.
SFOAI kommer att delta med ett symposium vid SFAI-mötet i Karlstad 2016. Förberedelser har pågått
under våren 2016.
Fr.o.m 2010 har SFOAI ett eget medlemsregister.
För SFAI:s Delförening för obstetrisk anestesi och intensivvård, SFOAI
Susanne Ledin-Eriksson, ordförande
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Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård, SFBaBi Årsrapport 2015-16
Medlemskap
Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård hade i juni 2016 118 medlemmar, varav en
hedersmedlem.
Styrelsens arbete
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft sex styrelsemöten varav ett telefonmöte.
SFAI:s Uppgrupp för ”Riktlinjer angående organisation av barnintensivvård i Sverige” redovisade sin
rapport hösten 2014. Efter detta har ett intensivt arbete fortsatt där SFBaBi:s styrelseledamot, tillika
sammankallande i uppgruppen, Urban Fläring har fortsatt dialogen med Socialstyrelsen och SKL
gällande framförallt transportfunktion och regionala nätverk för att säkerställa en möjlighet till jämlikt
nyttjande av barnintensivvårdsplatser och upprätthållande av nationell kompetens inom barnanestesi och
barnintensivvård. Gränsdragningar mot neonatologin har diskuterats under året och styrelsen har
föredragit rapporten för Svenska Barnläkarföreningens styrelse.
Under året har styrelsen lagt mycket arbete på strukturen för regionala nätverk inom barnanestesi och
barnintensivvård. Verksamhetschef för anestesi och intensivvård på de 38 sjukhus som har någon form av
barnanestesi och barnintensivvård har fått brev med information om nätverken. Responsen har varit god
och det finns nu kontaktpersoner på nästan alla dessa sjukhus. Styrelsen har också sammanträtt med
representanter för specialistkliniken i Uppsala två gånger under året för att planera hur arbetet i nätverkets
tre nav ska fungera. Samtliga nätverk (Lund, Göteborg och Uppsala/Stockholm) planerar möten under
hösten och ett uppföljande nationellt möte planeras i maj 2017.
Föreningen har under ett par års tid drivit frågan att tillgängliggöra en perioperativ vätska anpassad till
barn. Under våren publicerades en artikel skriven av styrelseledamot Urban Fläring et al ”Akut
hyponatremi kan vara ett livshotande tillstånd. Rekommendationer för vätsketillförsel till barn vid kirurgi
och akut sjukdom minskar risken” (Läkartidningen. 2016;113:DWF7), som ger en mycket god översikt i
frågan. Arbetet med att få fram en lämplig vätska på marknaden har dessvärre drabbats av upprepade
förseningar på grund av omständlig byråkrati.
SFBaBi’s styrelse har under våren bistått KVAST i arbetet med målbeskrivning gällande barnanestesi och
barnintensivvård under specialistutbildningen.
SFBaBi företräds av Ola Ingemansson, Göteborg i Läkemedelsverkets arbetsgrupp för
läkemedelsbehandling av barn. Han är också föreningens representant i Svenska Barnläkarföreningens
nybildade arbetsgrupp för läkemedelsfrågor SwePedMed.
SFBaBi har efter anmodan inkommit med ett yttrande till socialstyrelsen gällande centralisering av
vården av vissa barnkirurgiska patienter.
Föreningen bedriver ett aktivt arbete med nationella riktlinjer. För närvarande pågår tre riktlinjearbeten:
▪ Dagkirurgisk verksamhet för barn. Mattias Larsson, Lund.
▪ Mobil IntensivvårdsGrupp, MIG, för barn. Helena Winberg Göteborg, Jan
Gelberg Lund, Jonas Berner Stockholm
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▪

Perioperativ vätskebehandling till barn. Urban Fläring Stockholm och Åsa
Jungner Lund.

Europeiskt samarbete
Styrelsen har utsedda representanter för kontakten med styrelserna för ESPA och ESPNIC. Styrelsen har
också kontakt med de nordiska föreningarna för barnanestesi och barnintensivvård. Efter att SFBaBi
anordnande det första nordiska mötet 2014 verkar styrelsen för att detta ska bli ett återkommande möte.
Kursaktiviteter, SFAI-möte och rostskydd
Föreningen deltar i regionala ST- och PG-utbildningar.
Fulltecknad SK-kurs har under verksamhetsåret hållits i Stockholm ,
Föreningen har två representanter i styrkommittén för SSAI:s utbildningsprogram för barnanestesi och
barnintensivvård. Dessa är Ulf Lindsten, Stockholm, och Elizabeth Casinge, Göteborg.
SFBaBi medverkade med ett mycket välbesökt och uppskattat symposium om anestesi till barn med
medfödda hjärtfel på SFAI-mötet i Stockholm 2015. Ett symposium på temat No Fear, No Pain kommer
att hållas i Karlstad 2016.
SFBaBi medverkar också i SFAI:s ”rostskyddsföreläsningar”, i år med två föreläsningar om
luftvägshantering hos barn.
Föreningsstämma och internmöte
Årsmötet avhölls i Lund i oktober 2015. Barnanestesikliniken i Lund anordnade det årliga höstmötet i
anslutning med flera uppskattade föreläsningar på teman organdonation och etik inom barnintensivvård.
Abbott/AbbVie:s resestipendium
2016 års stipendiat blev Tova Hannegård Hamrin för hennes arbete där hon jämför barn som transporteras
till BIVA med specialiserat transportteam eller läggs in på annat sätt.
Även innevarande år anslår AbbVie Svenska AB 15 000 SEK som resestipendium för att utomlands
presentera forskningsresultat från svensk barnanestesi eller barnintensivvård.
Styrelsen kommer att presentera ett förslag på nästkommande årsmöte att föreningen själva finansierar ett
stipendium för forsknings- och utvecklingsarbete inom barnanestesi och barnintensivvård på 20 000
kronor.
Kassaförvaltning
SFAI Verksamheter AB har förvaltat föreningens medel.
Förutom intäkter från medlemsavgift på 100 kr har SK-kurs i Stockholm givit ett överskott till
föreningen.
Styrelse 2015-16
Ordförande Helena Winberg, Göteborg
Sekreterare Åsa Jungner, Lund
Kassör
Angela Hanson, Göteborg
Övr led
Per Westrin, Lund
Urban Fläring, Stockholm

Revisorer

Anders Aronsson, Lund
Martin Perlander, Göteborg,
suppleant
Valberedning Annika Liersch Nordqvist, Lund,
Andreas Andersson, Stockholm

2016-08-15
Helena Winberg, Ordförande
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Verksamhetsberättelse för Svensk förening för Postoperativ Vård, (SPOV) 2015-2016
Föreningens ändamål är att främja utveckling och samarbete kring postoperativ vård i Sverige avseende
klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Ändamålet omfattar även bevakning, utveckling och
samarbeten med näraliggande områden av betydelse för den postoperativa vårdens förutsättningar och
resultat. Föreningens Styrelse utgör referensgrupp i frågor rörande postoperativ vård inom SFAI. Svensk
förening för Postoperativ vård (SPOV) är delförening i SFAI och öppen för alla med intresse för
postoperativ vård. SPOV har sitt ursprung i ett nätverk för medicinskt ansvariga inom området vid
universitetssjukhusen men breddade sig snart och konstituerade sig som förening i samband med SFAImötet i Jönköping 2014. SPOV höll sitt första nationella vetenskapliga möte i anslutning till SFAI-mötet i
Stockholm 2015.
SPOV:s Styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Magnus Iversen (Stockholm), Ordförande – vald till 2016
Edith Herczeghné (Uppsala), Vice ordförande – vald till 2017
Per Flisberg (Skåne), Sekreterare – vald till 2017
Ragnar Bäckström (Örebro), Kassör – vald till 2016
Hans Hjelmqvist (Örebro), Vetenskaplig sekreterare – vald till 2017
Michelle Chew (Linköping), Ledamot – vald till 2016
Johan Thunberg (Norrland), Ledamot – vald till 2016
Olaf Gräbel (Västra Götaland), Ledamot – vald till 2017
Linda Block (Västra Götaland), Ledamot – vald till 2017
Styrelsen sammanträder huvudsakligen i telefonkonferenser och har under verksamhetsåret haft 9
sammanträden (planeras 10) samt ett arbetsmöte/studiebesök på K Huddinge.
Föreningens ekonomi under verksamhetsåret hänför sig till förra årets nationella SPOV-möte. Kassan vid
bokslutet är ca 9 tkr. Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit gratis för SFAI-medlemmar och
100 kr för icke SFAI-medlemmar.
Verksamheten har framför allt bestått i att planera genomförandet av årets nationella SPOV-möte i
samband med SFAI-veckan 2016 i Karlstad, samt i att bidra med föreläsningar till SFAI-veckans
vetenskapliga program och i dess nyinrättade fortbildningsserie.
Styrelsen har initierat en planering för att under det kommande verksamhetsåret börja utarbeta
rekommendationer för postoperativ vård, företa en deskriptiv inventering av dagens postoperativa vård i
Sverige, återkommande och tematiskt sammanställa och förmedla studier av relevans för området, bidra
till att vidareutveckla uppföljningsinstrument för postoperativ vård avseende patientrelaterad vårdtyngd
och vårdresultat i samarbete med SPOR.
Utveckling av medlemskontakt liksom verksamhetsinformation via SFAI:s hemsida pågår.
Medlemsrekrytering har främst skett genom föreningens nätverk, vilket utgörs av ett 90-tal medicinskt
ansvariga och intresserade kolleger som täcker in två tredjedelar av landets kliniker. Föreningens har för
närvarande ca 45 medlemmar som representerar hälften av landets kliniker. Härutöver har föreningen
associerade medlemmar (ej SFAI- medlemmar).
För Styrelsen 2016-08-19
Magnus Iversen, Ordförande
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Verksamhetsberättelse för delföreningen för undervisning och forskning, SFAI-UF 2015-2016
SFAI:s delförening för undervisning och forskning (SFAI-UF) är en intresseförening för SFAImedlemmar med aktivt intresse av undervisning och forskning bildad 2010.
I styrelsen ingår Birger Axelsson (Örebro), Christina Eintrei (Linköping), Jakob Johansson (Uppsala),
Miklos Lipscey, tillika vetenskaplig sekreterare i SFAI (Uppsala), Sven-Erik Ricksten (Göteborg), Eddie
Weitzberg (Stockholm), Ola Winsö (Umeå), och Jonas Åkeson, ordförande (Malmö). Under våren 2016
har Hans Hjelmqvist (Örebro) adjungerats till styrelsens möten. Revisor är Sigga Kalman (Huddinge) och
revisorsuppleant Michael Haney (Umeå). I valberedningen ingår Anders Larsson och Sten Rubertsson
(båda Uppsala).
Föreningen utgör SFAI:s referensgrupp i akademiska frågor och kan i dessa avseenden på uppdrag av
SFAI:s styrelse bistå myndigheter och professionella företrädare med råd och utlåtanden. Styrelsens
målsättning är att föreningen ska verka för att nationellt underlätta samordning och stimulera utveckling
av såväl undervisning på grund- och forskarutbildningsnivå som preklinisk och klinisk forskning med
anknytning till svensk anestesiologi och intensivvård.
Under verksamhetsåret har föreningen haft ett årsmöte, förlagt till SFAI-veckan 2015 i Stockholm, och
nio protokollförda styrelsemöten, varav åtta via telefon. Årsmötet 2016, som efter beslut vid föregående
årsmöte förläggs till SFAI-veckan i Karlstad, annonseras i programboken och på SFAI:s hemsida.
Föreningen utdelade det personliga forskningspriset SFAI-UF Scientific Award på SEK 5 000.- för bästa
posterpresentation/fria föredrag under SFAI-veckan 2015. I februari organiserade och avrapporterade
(SFAI-tidningen 2016;22:109-13) föreningen SFAI:s tionde forskningsforum 2016 i Linköping, där Jenny
Seilitz vid Örebro universitet bedömdes ha gjort den bästa forskningspresentationen. Föreningen har även,
efter öppen individuell omröstning, utsett Jonatan Oras vid Sahlgrenska akademin till författare av 2015
års bästa svenska doktorsavhandling inom ämnesområdet. På uppdrag av SFAI fördelade föreningen
prissumman DKK 10 000.- från Acta Foundation mellan dessa båda pristagare, som även inbjudits att
presentera sina forskningsresultat på SFAI-veckan.
Under hösten sammanställde föreningen ett strukturellt ramverk för vetenskapligt program under SFAIveckan med utgångspunkt från specialitetens kliniska och vetenskapliga bredd, där i första hand SFAI:s
olika delföreningar primärt avses ansvara för planering och genomförande av specifika programpunkter
mot bakgrund av sina kompetensområden. Ramverket, som under hösten 2015 principiellt antagits av
SFAI:s centralstyrelse, börjar tillämpas under SFAI-veckan 2016 i Karlstad, där föreningen bl a ansvarar
för vetenskapliga sessioner om aktuell forskning och utveckling, för moderation av sessioner med posters
och fria föredrag, och för granskning av abstrakts och stipendieansökningar.
Föreningen har även påbörjat en process för nationell samverkan kring utformning av teoretiska och
praktiska examinationer på grundutbildningsnivå inom ämnesområdet.
Att landets samtliga medicinska fakulteter under verksamhetsåret varit representerade i styrelsen har gjort
det enklare för föreningens att fortlöpande följa upp och koordinera undervisnings- och forskningsfrågor
liksom nationell remisshantering.
SFAI-medlemmar med aktivt intresse av undervisning och forskning (oavsett klinisk erfarenhet eller
akademisk meritering) är varmt välkomna som medlemmar efter individuell anmälan till SFAI:s kansli.
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Vi eftersträvar en levande och öppen dialog med våra medlemmar och uppskattar förslag till åtgärder som
SFAI:s medlemmar kan ha intresse, nytta och glädje av.
Malmö den 11 augusti 2016
Jonas Åkeson, Ordförande

Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Regionalanestesi, SFRA
För verksamhetsåret 2015-16 har styrelsen bestått av Christian Bergek (ordf), PA Lönnqvist (kassör),
Andreas Wiklund (sekr), samt Inga Fredriksson, Malin Ugarph-Edfeldt och Märit Lundblad (ledamöter).
Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året, mestadels via telefon/Skype men även ett livemöte med
middag i april i samband med kursen (se nedan).
Verksamheten har liksom vårt förra verksamhetsår (föreningens första) dominerats av arrangemanget av
en grundkurs i regionalanestesi som hölls vid Danderyds sjukhus 11/4-14/4.
Planeringsarbetet har skett i en separat utbildningsgrupp inom SFRA, och kursens föreläsare representerar
flera större kliniker i landet. Då kursen nu har hållits två gånger på Danderyds sjukhus är planen att den
nästa gång skall hållas vid Mölndals sjukhus under våren 2017. Vi har diskuterat genomförandet av en
avancerad kurs men några fastare planer på det har inte kunnat utarbetas.
Utöver utbildningsfrågorna ovan har vi fått ett uppdrag från SFAI att ta fram riktlinjer kring läggandet av
nervblockader på sövd/sederad patient. För detta har vi inom SFRA skapat en arbetsgrupp som arbetat
med frågan, med målet att det skall presenteras på nästkommande SFAI-möte i Karlstad.
Vidare har SFRA tillsammans med anestesikliniken vid Mölndals sjukhus bistått Göteborgsregionens
eventbolag i en ansökan om att vara värd för ett ESRA-möte i Göteborg 2020. (ESRA = European
Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy) Tyvärr kvalificerade vi oss inte i gallringen av inkomna
ansökningar den här gången, men hoppas på fler chanser att på detta sätt få upp regionalanestesin i
rampljuset här i landet.
Internt inom SFRA har vi haft en del diskussioner på vår interna maillista. Därutöver har vi genom ett
flertal artiklar i SFAI-tidningen, och en genomförd enkät försökt stimulera till tankar och diskussioner om
regionalanestesi även hos icke SFRA-medlemmar.
Vid pennan:
Christian Bergek, ordförande
Linköping 2016-08-15
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Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård, SFLPA
20150921-20160816
Styrelsemöten
Styrelsen har under perioden haft 7 protokollförda sammanträden (151119, 151221, 160229, 160404,
160531, 160712, 160815). Protokoll finns tillgängliga via sfai.se/delföreningar
Aktiviteter
• Styrelsen har via Fredrik Helliksson och Pierre Sundin planerat SFLPAs deltagande i SFAIveckan i september 2016. Detta inkluderar bla: prehospital workshop, symposium med
ordföranden och gäst Per Bredmose, och föreläsning om skallskador av Denise Bäckström. Även
årsmöte kommer att hållas under SFAI veckan.
• SFLPA har haft en medial närvaro- dels med en stor artikel i Läkartidningen
(http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/03/Akutsjukvard-pa-hog-hojd), dels med
inlägg på Twitter. Begreppet ”Hospital Quality PreHospital Critical Care”, som får anses vara
föreningens långsiktiga mål, har etablerats. Det har gjorts besök hos politiker, med sannolikt viss
effekt- det finns numera ett tjänstemannautlåtande gällande Läkarnärvaro i den prehospitala
vården i Stockholm, och landets nystartade helikopterbaser har heltidsbemanning av läkare.
• SFLPA deltar i arbete med flera kurser och konferenser. Styrelsemedlemmar har stöttat kursen
”Prehospital Akutsjukvård för Läkare” (som drivs av ordföranden) med bla föreläsningar och
scenarieledning. Orföranden har föreläst på Akutläkarnas konferens SWEETS i Stockholm under
våren. Två av styrelsens medlemmar, Denise Bäckström och Patrik Brandenstein, har övertagit
ansvaret för den katastrofmedicinska delen av SSAI- post graduateprogrammet Emergency
Critical Care. Styrelsen har lämnat förslag på aktuell föreläsare till SSAI konferensen 2017 i form
av Lionel Lamhaut som arbetar med Prehospital ECMO inom franska SAMU.
• Arbete pågår via Thomas Sundberg med ett PM för IVA transporter inom Stockholmsområdet,
och styrelsen diskuterar sätt att extrapolera detta till nationell nivå. Det har funnits önskemål från
SFAI om förslag på detta, dock än så länge begränsad respons från verksamhetscheferna
nationellt.
• Mikael Gellerfors är styrelsens forskningsrepresentant och driver bla PHAST studien som fortgår
framgångsrikt. Även Denise Bäckström har projekt på gång via katastrofmedicinskt centrum i
Linköping.
• Nationellt är verksamheten igång på helikopterbaserna i Mora och Karlstad. På flera prehospitala
enheter finns möjlighet till blod- och plasmatransfusion samt ultraljudsanvändning. Försvaret har
påbörjat rekrytering av Läkare till tidvis tjänstgöring på helikopterflottiljer.
• Flera diskussioner pågår kontinuerligt i styrelsen, bla vårt förhållningssätt till akutläkarskråets
tydliga prehospitala ambitioner. Grundpolicyn är inkluderande, men målsättningen kvarstår att
prehospital intensivvård ska bedrivas med samma kompetenskrav som intrahospital. Denna
diskussion löper parallellt med diskussionen om generell utbildning, fortbildning och
kravställning på tjänstgöring som prehospitalläkare. Vidare diskuteras verksamhetsregistrering
för prehospital verksamhet nationellt.
• Föreningens egna organisation diskuteras också- det gäller bla utökning av antalet
styrelsemedlemmar, aktivering av föreningens övriga medlemmar, medlemsregistrering och
finansiell revision. Fyrfaldiga Leve för Göteborg har glädjande nog utbringats på så gott som
samtliga styrelsemöten.
Ekonomin
Se särskild berättelse
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Föreningens styrelse har under den gångna perioden haft följande sammansättning;
Ordförande
Joacim Linde
Suppleant
Vice Ordförande
Dan Gryth
Suppleant
Sekreterare
Christoffer Jernling
Kassör
Thomas Sundberg
Valberedning
Ledamot
Denise Bäckström
Ledamot
Mikael Gellerfors
Revisor
ST-representant
David Lacandler
SFAI

Fredrik Helliksson
Patrik Brandenstein
Henrik Jörnvall
Staffan Söderström
Tillhandahålls av

Stockholm 160816
Ordförande Joacim Linde och Sekreterare Christoffer Jernling

Rapporter från särskilda uppdrag och internationellt arbete
The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicin, SSAI
SSAI utgörs av de 5 nationella nordiska specialistföreningarna inom anestesi- och intensivvård. Sigga
Kalman, Sverige, är SSAI’s ordförande, och även Acta Foundation’s ordförande. Representanter i SSAIboard är Martin Holmer och Anna Oscarsson-Tibblin, båda från SFAI’s styrelse. SSAI bedriver bl a
utbildning, fortbildning, forskning inom vårt specialitetsområde. Det är också ett forum för Nordiskt
samarbete inom vår profession. SSAI har som flagskepp den respekterade vetenskapliga tidskriften Acta
Anaesth Scand som går väldigt bra, tidskriften som alla får hem till sig som en del av sin SSAI
medlemskap.
På Actas Editorial Board finns 6 svenskar (SFAI och SSAI medlemmar): Jan Wernerman (Stockholm),
Jan Persson (Stockholm), Johan Lundberg (Lund), Stefan Lundin (Göteborg), Anders Åneman (Sydney)
och Michael Haney (Umeå). Editor arbete är ideell, förutom för Editor in Chief (Michael Haney) där
hans arbetsgivare (Umeå Universitet) får ersättning från Acta Anaesthesiologica Scandinavica Foundation
för en del av hans arbetstid. Acta tidskriften publicerar ungefär 220 artiklar per år, varav ett bra andel är
från svenska forskare, dock gör Danmark den starkaste bidrag för antal artikel bland de Nordiska länder.
SSAIs Research Committee har som uppdrag att främja Nordisk forskning och forsknings sammarbete
mellan Nordiska länder. Den kommitté har 2 svenskar (SFAI medlemmar) som medlemar: Sven-Erik
Ricksten (svensk representant, Göteborg) och Michael Haney (som Acta tidskrift EIC, kommitté
ordförande, Umeå). SSAIs Research Committee delar ut SSAI forskningsanslag vid varje SSAI kongress
år, och för att söka forskningsbidrag från SSAI, måste man vara SSAI medlem.
SSAI’s Research Committee arrangerar årligen en dags krus/seminarie för framtida Nordiska forskare
(Young Scholars, för doktorander och post-doc I vårt ämne). Denna kurs/seminarie går nästa gång som en
del av SSAI:s kongress 2017
ESA under 2015-2016 (Robert Hahn)
Knappt 100 svenska anestesiologer är aktiva medlemmar i ESA. Samtliga medlemmar i SFAI är dock
automatiskt associerade medlemmar.
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ESA anordnar en årskongress i slutet av maj varje år (platsen är 2016 var London). Antalet deltagare
ligger på 6000. Programmet har numera utökats med en mer fokuserad höstkongress i slutet av november.
År 2016 är ämnet "den åldrande patienten" och mötet äger rum i Lissabon. Antalet deltagare beräknas bli
400.
En omröstning bland ESAs medlemmar visade att utarbetning av guidelines anses vara föreningens
viktigaste uppgift. Den senaste guideline som utarbetats gäller behandling av stor blödning. Pågående
arbeten handlar om postoperativt delirium och sedation.
ESA har startat ett Trainee-program (ESA Trainee Network) under ledning av portugisen Sobreira
Fernandes. De kommer bl.a. att ordna särskilda möten på ESAs kongresser (se ESAs hemsida för mer
information). De har kontakt med Ung i SFAI.
ESA har också börjat med ett E-learning-program under ledning av Andreas Sandner-Kiesling.
ESA har ett program kallat Clinical Trials Network (CTN) där även svenska forskare kan få hjälp med att
genomföra tvär-europeiska multicenterstudier. Bland 10-talet studier på genomförts eller påbörjats märks
Anila Gupta från KS Solna som leder en nyligen börjad undersökning om accidentell durapunktion
(EPiMAP).
ESAs Council har en medlem från varje europeiskt land. Dess främsta uppgift är att bestämma vilka som
skall sitta i ESAs styrelse. En diskussion har förts om the President skall utses genom direktval av the
Assembly. Dessutom har frågan om viktning av rösterna i the Council diskuterats med beslut har ej
fattats. Bakgrunden är att Tyskland, som har 700 aktiva medlemmar, inte har fler röster än de allra minsta
europeiska länderna.
Robert Hahn ersattes efter 4 år i ESA:s Research Committee av Anil Gupta, KS Solna.
ESAs näste President (efter nyår) blir Stefan de Hert från Antwerpen.
För mer information hänvisas till ESAs hemsida. https://esahq.org/
Säker förlossningsvård (Terje Blomstrand)
Arbetet med att revidera de nationella riktlinjerna/flödesschemat för Neonatal HLR, liksom
utbildningsprogrammet neohlrutbildning.se, till ILCOR:s guidelines 2015 har påbörjats och beräknas bli
färdigställt under hösten 2016. Arbetet finansieras av LÖF.
Svenska HLR-rådet (Lars Wiklund)
I Sverige leder och administrerar Svenska HLR-rådet en mängd olika aktiviteter som syftar till att lära
vanliga svenskar liksom sjukvårdens personalgrupper effektiv hjärt-lungräddning. HLR-rådet är en
organisation som koordinerar dessa verksamheter. Rådet har sin bas i Stockholm där ett kontor finns där
ett antal anställda sköter den dagliga servicen. Inga medlemsavgifter tas ut för denna service utan
organisationen lever av de avgifter som tas ut när utbildningsmaterial distribueras och kurser hålls. Rådet
investerar också avsevärda summor i att öka spridningen av kunskaper i HLR. För när-varande riktas en
stor del av aktiviteterna mot landets skolelever. Var 5:e år gör internationella organisationer ut nya och
uppdaterade riktlinjer för hjärt-lungräddning efter en noggrann genom-gång av senaste forskningsdata.
Rådet får tillgång till dessa genom den europeiska huvudorganisationen European Resuscitation Council.
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En ny sådan omgång av riktlinjer publicerades sen-sommaren 2015 och publicerades då på HLR-rådets
web-portal. Sedan har ett svenskt utbildnings-material tagits fram och presenteras nu i dagarna, oktober
2016, vid ett stort möte i Göteborg. Alla aktiviteter i HLR-rådet har inriktats mot att få detta
utbildningsmaterial färdigt, tryckt och färdigt att distribueras. SFAI har en representant i HLR-rådets
styrelse och det är undertecknad. Som sådan bevakar jag att svensk anestesiologis intresse att ha tillgång
till adekvat forskningsbaserat utbildningsmaterial helst gratis, men åtminstone till rimliga kostnader.
Detta har bland annat inneburit möjlighet att få tillgång till basalt utbildningsmaterial genom nedladdning
från Rådets hemsida.
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