Protokoll för Styrelsemöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
2014-11-10 – 2014-11-11
Närvaro: Lill Bergenzaun (niklasbergenzaun)
Alexey Dolinin (alexeydolinin)
Olof Ekre
Cecilia Escher (stefan.a.escher)
Michael Haney (michael.haney5)
Per Nellgård (sfaivab)
Helena Odenstedt-Hergès (helenaherges)
Anna Oscarsson-Tibblin (anna.o.thibblin)
Carolina Samuelsson
Mattias Schindele (mattiasschindele)
Owain Thomas (o.d.thomas)
10.00 – 11.00
Hälsning, dagordning, orientering
- Val av protokollförande, justeringspersonal
- planering av framtida styrelsemöten (mai, juni 2015, augusti, september/SFAI veckan)
16/12
4/12
29/1
30/1
24/2
24/3
22-23/4
24/3
12/5
15/6
1/9
20/9
21-24/9
25/9

kl19. Skypemöte.
Lunch på läkarsällskapet (styrelse 6st + ev alexey + carolina + panelen som bjuds in).
Heldagsmöte. Börjar kl09.
Styrelsemöte Läkarsällskapet. Stockholm (med övernattning, SLF Kommandörsgatan 9)
VC möte 30/1 2015 Stockholm
Telefonmöte kl19.
Telefonmöte kl19.
Styrelsemöte Karlstad.
- Antagning av agenda, anmälning av övriga punkter
- snabba rapport av aktuella ämnen från regionen (alla)
Telefonmöte kl19
Telefonmöte kl19
kl09-16 Heldagsmöte, Stockholm.
Telefonmöte kl19
Styrelsemöte, preliminärt eftermiddag.
SFAI kongress + verksamhetschefsmöte, Stockholm.
verksamhetschefsmiddag onsdag
Styrelsemöte, Stockholm (både gammal och ny styrelse).
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SPUR-liknande moderering (inspektion) i Östersund
Enkät ett par veckor innan (16/20 svarade).
Företag: Globesoft.
Definerade frågor som skulle arbetas med.
Sammanfattning på möte på kvällen.
Rapport skickat till läkarförbundet och Östersunds chef i förra veckan.
Artikel kommer i SFAI-tidningen.
CE: fungerade bra nu men kan vara pga kliniken redan är välfungerande.
Styrka att det kommer externa inspektörer.

Diverse frågor:
BB Sofia
Diskuterades.
VC möte bokad (AOT)
Gunilla Hult-Backlund
Göran Pettersson

IVO:s GD
Professor i medicinsk IT i Kalmar

Ebolaisolering i Linköping
Diskuterades.
Dokumentation (MS)
Vad ska skrivas i j-l, vad ska inte skrivas? Vad ska/vem får skriva i varningsknappen?
Avvikelsebaserad dokumentation.
Standardisering av sprutetiketter
ISO. Celo/suxameton.
Beslut om att SFAI rekommenderar att ISO:s standardiserade märkningar används i Sverige. Undantag:
’adrenalin’ kallas för adrenalin och inte för epinefrin.

SFAI:s rekommendation avs. sprutmärkning enl ISO 26825:2008 justerades och godtogs.
Styrelseomsättning
Avgår: Nellgård, Odenstedt-Hergès, Oscarsson-Tibblin, ev Haney.

Fokusfrågor
**mest efterfrågade i Jönköping.

”Ett öppet och modernt SFAI”
• mindre slutet
• bättre information/kommunikation till/med medlemmarna.
• vad vill vi att medlemmarna ska göra?
o engagera sig (vilket de gör mer om vi är mer synliga).
• Ny plattform
• PR-kampanj, presentera nya hemsidan. Powerpoint till kliniker (MH)
• valberedning på VC möte.
Förslag: redaktionsgrupp
• ordf
• redaktör för tidningen
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•
•

Mattias
ytterligare någon annan

Mål: vi har kontroll på hemsidan.
Medlemsbrev - månadsbrev
Kommunikation på mötena
Faddrar
Klinikombud som mottagare / spridare
Betona medlemmarnas inflytande-möjlighet.
Prospectus
Årsmöte - mer verksamhetsberättelse

Lokala SFAI representanter:
Anna
Linköping, Norrköping, Kalmar, Eksjö, Jönköping.
Per/ Olof
Michael
Cecilia/Lill
Danderyd, sös, st göran, södertälje, huddininge, solna ( astrid lindgren, Thorax), Uppsala (
thorax), Enköping, norrtälje, södertälje, nyköping, örebro, Västerås.
Owain/Alexey
Skåne, Blekinge.
Mattias
Östersund, Sundsvall, Hudiksvall, Falun, Mora, Gävle
Diskussion – vad ska vi prata om när vi besöker kliniker?
självpresentation
1. Fortbildning
2. riktlinjer – vad önskas? Vill någon medverka?
3. Öppet och transparent : hemsida, tidning, medlemsbrev.
4. SFAI veckan, VC möte.
5. frågor

Riktlinjer
Skillnad mellan evidensbaserade riktlinjer och lättare behandlingsschemor/instruktioner.
SFANE: svenska riktlinjer för perioperativt anestesiarbete.
Behöver vara tydligare flödet - hur riktlinjer skapas (av specialistföreningar) och godkänns (av
SFAI styrelse).
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Framtidens ledare inom anestesi/intensivvård.
SSAI kurs – perioperativ management precis påbörjat.
SVANE:s Masterclass
mentorprogram – mentorförmedling
hur få anestesiläkare att de ska bli ledare i sin egen verksamhet?
det finns ett behov av mentorer när vi påbörjar chefsuppdrag.
Medlemsrekrytering
Riktlinjer (AOT/MS/OE)
Mål: inte så många riktlinjer men de som finns ska vara evidensbaserade och uppdaterade.
Fler länkar till bra internationella riktlinjer.
Fokus på SSAI.
Interna PM från universitetssjukhus via SFAI (?) – tas upp på VC mötet.
Åtgärd: leta bra riktlinjer som kan läggas in på den nya hemsidan.
Dropbox mapp där vi kan lägga riktlinjer.

Fortbildning (CE/LB/AD/OT)
Många/de flesta länder har ett poängsystem för fortbildning.

CH: ca 80 timmar / år.
RCA
External
Internal
Individual

Clinical

Academic

Management

Portfölj.
Utbildningsplan.
-Vill vi samarbeta m sv kir råd/Royal College (ackreditering)? Ja vi fortsätter på det
samarbetet.
-Plan: förbereda konkret förslag vad gäller CPD/CME för att vara förberedd på det som vi tror
att Sos kommer att kräva.
Till VC möte i januari 30 minuter genomgång: plan för poängsystem
Mall för kursgivare för CME
Mall för fortbildningsplan

Bakjourskursen
MH föreslår uppdragsgrupp bakjoursskola
PN efterfrågar ämnen/punkter för denna kurs
PN: förslagsvis 2 ggr 3 dagar med några månaders mellanrum
CE:
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Tisdag 11/11 Cecilia skriver protokoll:

Medlemsregister. Lill föredrar.
Det finns uppgifter om att medlemmar har hört av sig till mci och inte fått några inbetalningskort trots
att de vill betala.
Medlemmar som betalat 2014: 1528
Nya medlemmar 2014: 52
Avslutat medlemskap: 148
Oklart, ej betalat 2014: 454 (De oklara har fått påminnelsemail via mci)
Beslutas att brev skickas till dem som avslutar sitt medlemskap med fråga om varför de inte vill vara
med.
Så småningom generellt utskick till alla anestesiologer med info om sfai. Adresser bör gå att få tag på
via Sos eller matrikeln, avvaktas till nya hemsidan är klar mm.
För att få in medlemsavgift beslutas att skicka: 1. medlemsutskick vid årsskiftet, 2. påminnelse i mars,
3. ny påminnelse till dem som ej betalat i juni.
Poster att sätta ut på klinikerna vore bra att ha med när vi ska ut på personliga besök.

Samarbetspartner:
SSAI: ca 50% av våra medlemsavgifterna går till SSAI. Oklar process för hur de ansvariga för de olika
postgraduate programmen tillsätts. Ekonomin sköts på olika sätt, barn utb. bl a sköter ekonomin via sfai
AB. Olika sätt att ta in avgift för PG programmen, önskas mer likvärdig och transparent process.
Finland har dragit sig ur ett par av programmen.
WFSA/WFSI: Beslut att kort info om WFSA/I ska finnas på vår hemsida samt länk till dem. Kongress
vart 4 e år. Vi betalar 2,5 USD per medlem till WFSA
ESCIM: Helene SM sitter i counsil. Stabil ekonomi i föreningen som finansieras via kongressavgifter.
Få scandinaver, vi bör bli mer aktiva i att få fram scandinaviska representanter. SIS har ansvar.
ESA: Robert Hahn är vår representant.
UEMS/EBA: Hans Hjelmqvist är en av fyra vice ordf. i UEMS. Lennart Christiansson är ordf i
anestesisektionen av UEMS.
SLS: Årsmöte där vi är representerade. Önskvärt att fler SFAI medlemmar sitter i de olika kommittéer
t ex etik och patientsäkerhetskommitte. Symposiet på RIX 2014 kan bli inkörsport på tätare
engagemang från oss i SLS patientsäkerhetsarbete.
SLF: Representantskap bra. 2 ggr per år ger bra info och bra inbjudna gäster. Viktigt att vi bevakar. Lill
har bevakat de senaste mötena.
SoS: Bra kontakt inom vissa områden.
SKL: Viktig part.
Läkemedelsverket: Rolf Gedeborg sitter där. Bra kontakt, vi har representanter i arbetsgrupp on
sjukhuspnemoni (Johan Pettersson).
LÖF: Säker bukkirurgi, säker traumavård finns också. Lista finns på chefsläkare som är narkosläkare,
Mattias har den. Bra utgångspunkt för att få namn till arbetet.
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Beslut: att bjuda in Robert Hahn och Lennart Christiansson till styrelsemöte i januari för att berätta om
arbetet. Michael bjuder in och ber dem besvara ett par frågor i förväg. Tidsram 15 minuter per person.

Hemsidan:
Första sidan viktig, kommer att bli mer avskalad. Kring årsskiftet kommer ny och mer användarvänlig
sida att vara klar. Peter Sjö på mci jobbar på det tillsammans med Michael och Mattias. Layout förslag
visades i Jönköping såg bra ut. Det nya formatet är mycket lättare att redigera, förslag att allt som är på
sidan nu utom det som är uppenbart utdaterat ska flyttas över och att vi sedan kan redigera.
Diskussion huruvida arbetsmaterial ska kunna ligga på hemsidan bakom lösenord, detta för att vi alla
inkl. delföreningar ska besöka hemsidan oftare.
Bra med bilder på första sidan. Kurs / kongress hur får vi en bra överblick? Exemplet DASAIM bra, där
finns rubriker på kurser och kongresser, med ett klick får man detaljinfo. Viktigt att tänka på att
hemsidan görs lätt att underhålla.
Förslag att årets prisvinnande bild/ konstverk visas längst upp på första sidan.
Diskussion om vi ska ha en designad bild, ett tema som annons för sfai veckan.
Beslut: Att vi låter konstnär göra ett förslag som kan bli vår symbol att komplettera den gamla med,
syfte framför allt att annonsera sfai veckan.
Beslut: Att man inte ska behöva skrolla för att se hela första sidan.
Att vi ska ha rubriker i den blåa listen upptill. Aktuellt, organisation, riktlinjer, utbildning,
delföreningar, länkar, SFAI veckan, kalendarium.
Bara E-learning ska vara bakom lösenord, allt annat öppet.
Workshop för att vi i styrelsen ska lära oss hantera hemsidan under styrelsemötet i januari.
Start av hemsidan först i februari när en hel del har hunnit uppdateras, viktig att det inte blir någon tid
när vi är ”under construction”.
Mattias mailar alla delföreningsordförande med info om den nya hemsidan.
Delföreningar: Diskussion om hur får vi bättre kongruens och delaktighet mellan styrelse och
delföreningar. Förslag att alla delföreningar som inte varit aktiva under 2 år tas bort från hemsidan.
Beslut: Att Anna skriver förslag på text som ska ligga på hemsidan där delföreningars uppgifter
definieras. Att styrelsen träffar delföreningarna i någon form under sfai veckan.

SFAI-tidningen (Mattias fortsätter skrivandet)
Övergripande tankar om genre: (Olof)
•
Kortare inlägg olika karaktär
o
Sammanfattning av multicenter-studie
o
Riktlinjer
o
Möten- inför och rapporter
! Regiondagar
o
Pro/con i ett ämne
o
Fallbeskrivningar
o
… har ordet (styrelsen roterande)
Genomgång av nr 3:
Tankar:
•
Framsida: Fototävlingsvinnare (fr SFAI-veckan), M Holmer har kanske listan?
•
Uppdatera styrelsemedlemslistan, lägg till ansvarsområde, dra bort bakgrundsinfo
•
Uppdatera delföreningslistan
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Innehållsförteckn - Korta av!
Kursreklam,
o
I mån av plats (dragspel)
o
Princip: Allt som är av värde för våra medlemmar skall kunna publiceras
Referat: reglera längden
Stipendie – kvar!
Reklam från SIR el SPOR – omvandlas till redaktionellt material
Tydliggör vad som är annons / redaktionellt material
o
Olika design på vad som är vetenskap / expose / annons mm
Artiklar från NAF och DK – emottages
Spikblad i rätt format – instruktioner på hemsidan

Medskick från Östersund
• Mera personlig touch på artiklar, hemsidan, tidningen, (i hvd på en anestesiolog…); veckans
fråga; vetenskaplig spalt; publicera kursutvärderingar;
Vetenskapliga artiklar:
• Kan utgå från SFAI-veckans alla föreläsningar/abstracts
Medlemsbrev
•
Akut månadsbrev skickas nu i november, MH ansvarig
•
Därefter är inriktningen att skicka medlemsbrev ungefär varje månad, redaktionsgruppen
ansvarar.
Redaktionsgrupp
MH, OE, MS, OT, Markus Falk
Beslut: Markus Falk (Östersund) anlitas som ”hemsidestekniker”. Inget arvode utgår, men arbetet
ersätts med fritt deltagande i SFAI-veckan, inkl resa och hotell.

SFAI-veckan planering:
2011-14
2015
2016
2017

Kalmar, Borås, Åre, Jönköping
Sthlm
Karlstad
Malmö

Plan:
2018-19
Norrköping, Göteborg
Bubblare: Örebro, Trollhättan, (Luleå), Västerås, Helsingborg
Plan: Diskutera ämnet på VC-mötet (Helena)
Strategi: Vartannat år regionklinik

VC möte
Hänsyn behöver tas till de verksamhetschefer, som inte är läkare/medicinskt ansvariga.
Kallelse skickas till medicinsk ledningsansvarig + verksamhetsehef.
Grupparbeten om fortbildning planeras. Ordnas av fortbildningsgruppen. Information skickas
ut i förväg.
Syftet: diskutera fortbildning, ge icke-läkare möjlighet att delta/känna sig delaktig.
Även: moment av ngn ssk-chef i framtiden?
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