Protokoll fört vid SFAI:s styrelsemöte i Jönköping, med början på Stora
Hotellet 2014-09-15 och avslutning på ELMIA 2014-09-16
Deltagare: Lill Bergenzaun, Alexey Dolinin, Cecilia Escher, Bror Gårdelöf, Michael Haney,
Per Nellgård, Helena Odenstedt-Hergès, Anna Oscarsson Tibblin, Mattias Schindele, Owain
Thomas.
§ 1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Till mötesordförande valdes Michael Haney, till mötessekreterare Bror Gårdelöf samt
till justeringspersoner Lill Bergenzaun och Helena Odenstedt-Hergès.
§3. Inga protokoll fanns att justera.
§ 4. ”Korta rapporter från mötesdeltagarnas hemmaplaner”:
”I Skåne finns officiellt inga problem” – men de, som arbetar där, vet enligt Owain och
Alexey, att så definitivt inte är fallet.
Lill, som nyligen flyttat, vitsordade, att arbetssituationen i Stockholm är bättre än i Skåne.
Cecilia rapporterade om ”sedvanlig brist på IVA-sköterskor” under den gångna sommaren.
Anna rapporterade detsamma. På det hela taget hade sommaren varit dräglig – med en IVAbeläggning kring 75 %.
Hon och Bror drog också kort, att Linköping sedan mer än ett decennium har landets enda
högriskenhet för intensivvård av patienter med potentiellt livsfarliga, mycket smittsamma
sjukdomar. Enheten står beredd att ta emot eventuellt Ebolasmittade svenskar.
Linköping har också viss brist på operationssjuksköterskor, vilket märkts under sommaren.
Även Göteborgs sommar hade varit någorlunda dräglig enligt Helena och Per.
Michael rapporterade, att det i Norrland arbetas med, hur behovet av speciella anestesier/
vårdformer (barnanestesi/-intensivvård, ECMO mm) skall kunna tillgodoses även för glesbygdsbor. ”Vem skall göra vad – och var? Hur hitta rätt stöd, och hur besluta om, när dessa
patienter skall flyttas till specialenhet?”
Det hela sammanfattas under begreppet ”rimlig regional vård”.
§ 5. Bokslutet delades ut. Trots att intäkterna från medlemsavgifter sjunkit från c:a
1 000 000:- till c:a 900 000:-, har föreningen gått plus 276 856:-. Detta är en ”falskt låg”
siffra, eftersom 400 000:- ej ännu kunnat bokföras som vinst, då värdepapper ej försålts.
Årekonferensen gick c:a 200 000:- plus.

§. 6. SFAI-tidningens nästa nummer kommer att göras av Mediahuset – kostnadsfritt för
SFAI. Därefter diskuteras ett eventuellt treårskontrakt – och även eventuella ändrade former
för tidningen.
Mediahuset gör sedan tidigare tidskrifter för några andra specialitetsföreningar i Sverige.
SFAI:s kontaktperson med Mediahuset är t v Michael Haney.
§ 7. Arbetsformer inför framtida kongresser diskuterades.
Erfarenhetsmässigt är det en klar fördel med en central organisationskommitté, vars erfarenhet hjälper den lokala organisationskommittén att slippa uppfinna hjulet.
Att den lokala organisationskommittén är mycket värdefull för ”allt kring programmet” torde
vara självklart.
Styrelsen beslutade, att den centrala organisationskommittén utses av styrelsen, och att dess
ordförande skall vara föreningens vetenskapliga sekreterare.
§ 8. Kongressorter fr o m 2018 diskuterades (Stockholm 2015, Karlstad 2016, Malmö 2017).
I samband med det omfattande arbete, som Jonas Åkeson lade ner för några år sedan, och som
resulterade i fastställda orter fem år framåt i tiden, hade MCI kartlagt lämpliga orter – med
faciliteter som motsvarar SFAI:s krav och behov. Denna kartläggning, som bör finnas hos
Henrik Svensson, MCI, kan ses över i det fortsatta arbetet med att hitta kongressorter.
Under verksamhetschefsmötet 2014-09-16 – 17 puffar styrelsen också för, att hugade chefer
tar på sig värdskap.
§ 9 ägnades åt förberedelser inför det stundande årsmötet.
§ 10. SFAI:s medlemsantal sjunker. Från att ha varit klart över 1 500 förefaller det nu vara
nere kring 1 150! Ett mycket viktigt inslag i arbetet med att vända denna trend är att stimulera
nyblivna anestesiologer att gå med i SFAI. Här spelar verksamhetschefer, studierektorer och
Ung i SFAI mycket viktiga roller.
Även styrelsen har en uppgift i att – framför allt gentemot befintliga medlemmar – propagera
för fortsatt fullständigt medlemskap, som ger åtskilligt, inklusive medlemskap i flera europeiska organisationer.
§ 11. Ung i SFAI avhöll sitt traditionella vårmöte – detta år i Arild.
Man har arbetat mycket tillsammans med KVAST och ordnat mingel vid AT-stämman.
Under den stundande SFAI-konferensen anordnas dels under onsdagen den traditionella
mingelkvällen, till vilken alla SFAI-medlemmar är välkomna – detta år på John Bauer – och
dels symposiet ”Lean or mean production?”
§ 12. Fortbildning togs upp av Lill och Cecilia. Yrkeskvalifikationsdirektivet kommer att vara
klart i början av 2016. Det kommer rimligen att resultera i en föreskrift från Socialstyrelsen –
och med tiden i ett lagförslag.

Fortbildningsranking kommer att presenteras kommande höst.
Fortbildning i dialog har fått namnet Fidia!
SFAI kommer att testinspektera i Östersund.
Den vidare diskussionen tog upp ”vem kommer att göra vad i framtidens fortbildning?” Åtskilligt är redan genomtänkt av KVAST, varifrån det kan överföras även för fortbildning.
Enligt Lill är det föga troligt, att myndigheternas krav kommer att bli något annat än ett ramverk, varför en för SFAI bärande idé är, att SFAI i egenskap av expertinstans definierar kraven på, vad en specialist skall kunna.
En fortbildningsgrupp bildas. Däri ingår Lill, Cecilia, Per och Owain – samt Alexey i egenskap av konsult med erfarenhet från KVAST:s arbete.
Två relevanta frågor för denna grupp är: ”Vad vill medlemmarna ha?” och ”Vad kräver myndigheterna?”
§ 13. Starttid för styrelsens endagsmöten togs tidigt under mötet upp av Michael Haney.
Styrelsen enades om, att dessa möten börjar kl. 10.00 – militär tidhållning, inte akademisk –
såvida inte annat besked ges.
§ 14. Medlemsregistret ”förvaltas” av MCI. Företaget tar dock inte på sig arbetet att påminna
medlemmar, som inte betalat, och/eller utesluta dem, som trots påminnelse inte betalat etc.
Alla sådana problem har under senare år förts tillbaka till ordföranden. Denne får nu hjälp av
fackliga sekreteraren.
Likaså finns exempel, där enskilda medlemmar kan verifiera, att de betalat medlemsavgifter,
men detta går inte att få bekräftat från MCI! Detta behöver styras upp.
§ 15. Hemsidan är idag till största delen öppen – inklusive riktlinjer. Inför framtiden bör fortsatt diskussion föras om, hur mycket av det övriga materialet, som bör lösenordsskyddas.
§ 16. Sprutetiketter. Sedan ett antal år tillbaka finns en ISO-standard för märkning av injektionssprutor, som innehåller anestesiologiska läkemedel. SFAI rekommenderar, att denna
standard följs på svenska sjukhus, och påbörjar därför ett riktlinjearbete.
§ 17. Styrelsemötet ajournerades, varpå Bolagsstämma i SFAI Verksamheter AB avhölls.
Se separat protokoll avseende denna stämma.
§ 18. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid ordbehandlaren

Bror Gårdelöf
Justeras

Lill Bergenzaun

Helena Odenstedt-Hergès

