Protokoll	
  Styrelsemöte	
  (Skype)	
  i	
  Svensk	
  Förening	
  för	
  Anestesi	
  och	
  
Intensivvård	
  
14 januari 2014

Närvarande: Helena Odenstedt-Hergès (HOH), Bror Gårdelöf (BG), Alexey Dolinin (AD),
David Konrad (DK), Cecilia Escher (CE), Per Nellgård (PN), Mattias Schindele, Owain
Thomas (OT), Lill Bergenzaun (LB), Michael Haney (MH)
Förhindrad: Anna Oscarsson-Tibblin
Mötesordförande Michael Haney, protokollförande Lill Bergenzaun, justeringspersoner
Helena Odenstedt-Hergès och Alexey Dolinin
Tidigare protokoll att justera: inte för närvarande
1. MH önskar att vi tar upp riktlinjearbetet och tankar kring detta vid kommande SFAI
styrelsemöte 30/1-2014
2. SFAI kongress program planering (HOH): SFAI vecka 2014 i Jönköping:
planeringsgruppen ligger i fas och har telefonmöte i slutet av januari; hedersföreläsningen
ännu inte klar; planen är som tidigare diskuterad 3 parallella spår vilket är en utökning jmf
med tidigare; viktigt att det kommer att finnas ”luft” i programmet; HOH återkommer efter
med mera detaljer senare.
3. àSFAI vecka 2015 i Stockholm: PN har varit i kontakt med Lars Eriksson och
arbetsgrupperna är igång med planeringen; dyrare SFAI vecka än vanligt- PN återkommer
längre fram med detaljer kring detta
àSSAI möte 2017 v 35 tänkt i Malmö- MH/ Michael Bodelsson ska nu i veckan presentera
förslaget för SSAI
(remisser- togs inte upp)
4. Fortbildning och KVAST: CE vill att vi på SFAI styrelsemöte 30/1 pratar om hur vi
ska arbeta vidare med fortbildning; hon kommer att ta kontakt med Hans Hjelmkvist innan
för att få en uppdatering om aktuella tankar inom UEMS.’
AD berättade att KVAST internat just avslutades i Lund: aktuella frågor är SoS utredning om
specialanestesi/IVA där det behövs en bred definition; en annan aktuell fråga är
omfattningen av intensivvård inom ST. AD föreslog att en upp grupp startas med
representanter från SIS och KVAST som ska bereda frågan. Det diskuteradess behovet av
upp grupp kontra arbetsgrupp. Frågan kommer att diskuteras vidare på SFAI styrelsemöte
30/1.
F ö kommer KVAST ha sitt nationella studierektorsmöte innan SFAI veckan som brukligt.

5. Ekonomi (PN): Överskottet från SFAI veckan 2013 är just nu 136 tkr och man väntar in
betalningar på ca 40 tkr. SFAI veckan 2014 kommer sannolikt kostar mera då ett större
program (fler spår) är planerad. PN berättar att Svenska Kirurgisk Förening kommer att likt
SFAI bilda en bolagsform för att finansiera bla kursverksamhet. PN och MH tycker att
bakjoursskolan som Svensk kirursgisk förening erbjuder är intressant och kanske ngt SFAI
också kan erbjuda? Mera info om detta på SFAIs styrelsemöte 30/1 av PN.
(6. Hemsida utveckling, (WordPress), ev. kostnad för överflyttning (MH)
7. Delföreningsstadgar, nya delföreninga (MH)à punkt 6 och 7 disk mera på SFAIs
styrelsemöte 30/1)
8. VC möte 31/1-2014: AOT inte med idag på tel mötetà mera detaljerad info ang program
för VC mötet saknas därför men LB nämner att planer finns för ett mentorprogram i SFAIs
regi och att mera infor kommer på SFAIs styrelsemöte 30/1 samt att en kort information
kommer att hållas på VC mötet. CE undrar om SFBABI´s upp grupp ska redogöra för sin
detaljerade skrivelse (Anders Enskog ansvarig) på SFAI styrelsemöte den 30/1 eller på VC
mötet?--> beslut att MH ska försöka ha ett skype möte med A Enskog för att få information
om upp gruppens arbete.
9. Styrelseinternat v 12- går ej då många inte kan; vi bestämde styrelsemöte 30/5-2014 i
Stockholm.
10. EBA 31/5 + ESA1-4/6, Stockholm ESA önskar att Sverige är representerad i National
Villages. Den av oss i styrelsen som vill delta i EBA/ESA är välkommen men SFAI betalar
inte kongressavgift.
11. LB och sannolikt MH kommer att åka på repskapet som är den 18/3-2014
12. Styrelsemöte 30/5 på SLS start kl 09.30. Övernattning är på SLF rum i Stockholm.
Vid protokollet
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Kommande möten, viktiga datum
14/1 2014, Skype styrelsemöte 19.00
23,24/1 2014, SSAI Board, Köpenhamn (MH, ev AOT)
30/1 2014, SFAI Styrelsemöte, Stockholm (Läkarsällskapet som förslag)
31/1 2014, Verksamhetschefs möte, Arlanda
25/2 2014, Telefon/Skype styrelsemöte 19.00
25/3 2014, Telefon/Skype styrelsemöte 19.00
v.12 alt. (v. 10 alt. v. 11) torsdag-fredag lunch-lunch styrelsemöte (plats ej klar). Om v. 12
internat, då utgår telefonmöte 25/3 2013. Förslagsvis Göteborg
18/2 2014 RepSkapet Stockholm, SLF. LB, ev. MH
29/4 2014, Telefon/Skype styrelsemöte 19.00
20/5 2014, Telefon/Skype styrelsemöte 19.00 (Michael kan ev. ha problem med anslutning)
30/5 2014 Ev. SFAI styrelse möte Stockholm, SLS
31/5 2014 EBA national chairs dagmöte med SFAI som värd (med middag), Stockholm
1-4/6 2014 ESA kongress Stockholm, med SFAI som värdförening
(11-13/6 2014 SSAI / Scand Crit Care Trials Group intensivvård symposium, Helsinki)
24/6 2014 SFAI styrelsemöte Skype, terminavslutande 19.00
26/8 2014 SFAI styrelsemöte Skype, terminstartande 19.00
15-19/9 2014 SFAI Veckan, Jönköping
25-26/9 2014 Svensk Kirurgisk Råd, Stockholm

