Protokoll	
  Styrelsemöte	
  i	
  Svensk	
  Förening	
  för	
  Anestesi	
  och	
  
Intensivvård	
  
30 januari, 2014, Stockholm
Närvarande:
Anna Oscarsson Tibblin (AOT)
Helena Odenstedt Hergès (HOH)
Bror Gårdelöf (BG)
David Konrad (DK)
Cecilia Escher (CE)
Per Nellgård (PN)
Mattias Schindele (MS)
Owain Thomas (OT)
Lill Bergenzaun (LB)
Michael Haney (MH), ordförande
Förhindrad:
Alexey Dolinin (AD)
1. Inledning, dagordning, protokoll
a. Mötesordförande MH öppnar mötet.
b. Till protokollförare utses HH och till justeringspersoner LB respektive OT.
c. Övriga punkter att addera till dagordningen
i. Under ekonomipunkten nya avtal med ekonomisk förvaltare respektive
kongressbyrå
ii. Förberedelse inför redaktörsväxling
iii. IT-Uppgrupp
iv. Sammanhållning av specialiteten
d. Tidigare protokoll att justera
i. Protokoll från senaste telefonmöten ligger i drop-box.
ii. Beslut att protokollskrivaren lägger ojusterat protokoll i drop-box samt
mailar till justeringspersonerna och uppdaterar efter kommentarer i
drop-box.
2. Uppföljning
a. SFAI-veckan 2014 programplanering (HOH)
i. Presentation och diskussion av programförslaget som ligger för
Jönköpingsmötet. Detaljplaneringen och hedersföreläsare är inte klara.
Fortsatt finns önskemål om tydligare medicinskt fokus. Alternativa
förslag från styrelsen på hedersföreläsare. HOH och Centrala
programkommittén stödjer LOK Jönköping vidare i planeringen.
ii. Förslag att bjuda in delföreningsordföranden till lunchmöte under
onsdagen på SFAI-veckan.
b. SFAI-veckan 2015, val av kongresscenter (MH, PN)
i. SFAI-veckan 2015 blir må-on i v 39. Stockholm waterfront är ett dyrt
alternativ. Man arbetar dock på ytterligare finansiering och tror på ett
större deltagarantal.
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c. Remisser (HOH)
i. Inga aktuella remisser.
d. DAS och DAL
i. SIS har blivit mer engagerad i donationsfrågor och därigenom blir även
SFAI mer synlig. Uppmärksammat är att organisationen av DAL och
DAS inte ser lika ut nationellt vad gäller tillhörighet i
linjeorganisationen. SFAIs riktlinjer för donation av organ och
vävnader behöver revideras och styrelsen beslutar att frågan om det
går till SIS.
e. Patientförsäkring LÖF, revisionsprocess, PRISS
i. LÖF önskar förslag på anestesiolog för att bistå under revisionen av
dokument gällande operationsmiljö lämplig för proteskirurgi. Förslag
Bengt Cederlund som tillfrågas av CE.
f. Ekonomi (PN)
i. Ekonomin i föreningen är god.
ii. SFAI veckan 2013 i Åre slutade på ett positivt resultat, 180000 SEK.
Även SR- och VC-mötet har gått med överskott.
iii. Uppsägning av avtalet med LRF-konsult beslutades i september.
Offerter begärs nu även in från två andra företag. From 1/7 ska nytt
avtal gälla.
iv. Avtalet med MCI löper ut 2015. Beslut om att avsluta samarbetet måste
tas i september alternativt ska ny förhandling med MCI göras. Två
avtal ligger idag med föreningen resp bolaget.
v. SFAI-tidningen och tryckeri. Alternativ finns och i samband med ny
redaktörsfunktion tas den diskussionen. BG bistår i en offertförfrågan
och en planering bör finnas tidig höst som också en efterträdare bör
vara engagerad. Oklart hur långt valberedningen kommit i frågan vad
gäller efterträdare.
g. Hemsida utveckling
i. Diskussion i styrelsen kring nästa redaktörsfunktion och komplettering
med en funktion för kommunikation och hemsidesfunktion. Personer
inom Ung i SFAI är adresserade. En Upp-grupp kan vara aktuell där
MS är intresserad av att delta ihop med MH. Styrelsen funderar över
övriga deltagare.
3. Uppföljning
a. Medicinska Riksstämman 2014, 4-5 dec
i. MH och MS deltog i delar av mötet 2013. Diskussion om framtida
programpunkter av tvärprofessionell karaktär. Den 7 mars är deadline
för programförslag. Gränssnitten gentemot akutmedicin eller
intermediärvård och MIG föreslås med ett 90-min symposium som
berör infallsvinklar från olika specialiteter. Andreas Hvarfner tillfrågas
av DK. Kerstin Arbring, medicinkliniken Linköping föreslås. OT håller
samman programpunkten MH och MS deltar. Avstämning 25/2 vid
telefonmöte.
4. Projekt
a. Riktlinjearbetet
i. Överrapportering har skett från Gunilla Islander till AOT. Ett flertal
riktlinjer behöver uppdateras:
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b.

c.

d.

e.

ii. Riktlinjen om perioperativt anestesiarbete. AOT kontaktar SvAne för
detta som också tas upp på VC-mötet.
iii. Revision av Riktlinjen för svensk intensivvård pågår och med
ambitionen att ha ett färdigt förslag att presenteras för styrelsen under
SFAI-veckan.
iv. Riktlinjer för barnanestesi där SFBABI föreslås få uppdraget att med
det nya dokumentet från upp-gruppen för barnanestesiutbildning som
grund uppdatera riktlinjen.
v. Riktlinjen för kylbehandling vid hjärtstopp kompletteras med en
hänvisning till att nya data har publicerats och riktlinjen är under
revision.
vi. En aktuell riktlinje för perorala antikoagulantia och ryggbedövning
med anledning av nya preparat saknas. Här pågår ett arbete inom SSAI
som inväntas.
vii. För revision av riktlinjen för centralvenös access går frågan om
revision till Fredrik Hammaskjöld, Jönköping. Det dokumentet är
omfattande och borde kortas ner för att tjäna som användbar riktlinje.
viii. En riktlinjemall konstrueras av OT för att få en enhetlighet i layout.
ix. Enhetlig struktur för hur riktlinjerna ska utformas bör tas fram. Vad
som krävs för stark respektive svag rekommendation exempelvis. MH
tar fram ett stöddokument.
SSAIs riktlinjearbete
i. Kurs i GRADE arrangeras av SSAI.
ii. Namnförslag på yngre kollega att engagera i SSAIs riktlinjearbete och
CPC-kommittén efterfrågas av MH.
Stipendier, utdelningstidpunkter
i. Ung i SFAI delar i år ut ett stipendium under sitt vårmöte sponsrat av
Octapharma. Styrelsen har önskemål om att stipendier bekostade av
industrin samordnas till SFAI-veckan för maximal exponering. Även en
samlad hantering av de olika stipendierna är önskvärd.
Årsmötet och exponering av styrelsen under SFAI-mötet
i. Diskussion i styrelsen om formen för årsmötet kan förändras eller finns
andra möjligheter till dialog med medlemmarna. Är tidpunkten rätt
under SFAI-veckan? Hur bemannas exempelvis en SFAI-monter. MS
formulerar ett förslag.
Andra engagemang
i. EBA 31/5 hel dag National Chairs’ meeting
Middag där vi är värd. Frivilligt deltagande av styrelsen. MH
återkommer med information.
ii. ESA 31/5 - 3/6, Stockholm (National Villages, med historisk
utställning mm)
iii. NASC representanten utses av styrelsen. Möte i Bryssel 14/3. Ingen
kan delta. PN representerar i samband med ESA.
iv. EBA och andra Europeiska instanser. CE bjuder in Hans Hjelmqvist till
styrelsemötet i juni för en uppdatering.

5. Planering
a. Uppdragsgrupp rapport Barnanestesi
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i. Dokumentet som Upp-gruppen för barnanestesiutbildning tagit fram
ska presenteras för styrelsen. Kerstin Sandström kommer till extra
styrelsemöte på SLS i Stockholm 21/3.
b. Fortbildning, övergripande (CE)
1. CE redovisar reflektion kring fortbildning. Där SFAI bör arbeta
via ESA och SSAI. Sannolikt dröjer direktiv från
Socialstyrelsen. Fler postgraduateutbildningar behövs och ett
förslag är att omarbeta vissa SK-kurser för specialister. Arbeta
för recertifiering ochnågon form av system för bedömning,
såsom CME. Beslut att påbörja ett arbete med att hitta ett
förslag på poängsättning och bedömning av kursverksamhet
PN, LB och CE engageras.
ii. -Fortbildning, praktiska projekt inom SFAI
1. kursverksamhet i anslutning SFAI-veckan. Försöker till
Stockholm 2015 (CE).
iii. Mentor program (LB)
1. Redovisning av förslaget från LB och AOT som kommer att
presenteras för VC under morgondagen. Matchning och
skapandet av en mentorbank är de stora utmaningarna.
6. Verksamhetschefer
a. VC Möten
i. Vikande deltagarantal, för morgondagen 30 st, föranleder frågan om två
möten är för mycket. Styrelsen beslutar att inte minska ner till ett årligt
möte då aktuella frågor riskerar falla mellan stolarna.
7. Frågor som skjuts till nästa möte
a. Extern revision, räkneskap
b. Delföreningsstadgar, nya delföreninga (MH)
c. Andra möten ’platform’ där att vi ska verka?
d. Riksförening, andra specialiteters årsmöten, SSAI, World Congress, osv
8. Avslutning (MH)

Vid protokollet

Ordförande

Helena Odenstedt Hergès

Michael Haney

Justeras

Justeras

Lill Bergenzaun

Owain Thomas
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Kommande möten, viktiga datum
25/2 2014, Telefon/Skype styrelsemöte 19.00
25/3 2014, Telefon/Skype styrelsemöte 19.00
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 UTGÅR
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)
4/6 2014 SFAI Styrelsemöte NYINSATT
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
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