Protokoll för Styrelsemöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
10-12/11 2014
Närvaro:

Lill Bergenzaun
Alexey Dolinin
Olof Ekre
Cecilia Escher (justerare)
Michael Haney
Per Nellgård
Anna Oscarsson-Tibblin
Mattias Schindele (justerare)
Owain Thomas (sekreterare)
Frånvarande: Carolina Samuelsson, Helena Odenstedt- Herges
Korta rapporter
om närvarandes
aktiviteter

AOT: Linköping jobbar med Ebola, artikel kommer i SFAI tidningen.
MS: jobbar med dokumentation även på nationell nivå.
SSAI kurs – perioperativ management precis påbörjat.
AD: SVANE:s Masterclass pågår
OT: Ung i Ssfai jobbar med checklista för akuta tillstånd på sal. Planeras pilot
HT 2015.

Planering: VC
möte, höst 2014

Närmast VC möte (AOT)
Hänsyn behöver tas till de verksamhetschefer, som inte är läkare/medicinskt
ansvariga.
Kallelse skickas till medicinsk ledningsansvarig + verksamhetscehef.
Externa föreläsare bokade.
Gunilla Hult-Backlund
IVO:s GD
Göran Pettersson
Professor i medicinsk IT i Kalmar
(För övriga kommande möten se lista sist i protokollet.)

Fokusfrågor för
styrelsen

Utgångspunkt är medlemmarnas åsikter som samlades in i Jönköping. Där var
riktlinjer och fortbildning det som efterfrågades mest. Även synpunkter från
besöket i Östersund.
Beslut: Fortbildning och Riktlinjer är fokusfrågor tillsammans med ett öppet
och modernt SFAI
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Ett öppet och
modernt SFAI

Diskussion om hur vi kan skapa ett öppet och modernt SFAI:
1. bättre information/kommunikation till/med medlemmarna.
2. vad vill vi att medlemmarna ska göra?
3. Hur kan medlemmarna engagera sig (vilket de gör mer om vi är mer
synliga).
4. Ny plattform för hemsidan kommer att sjösättas vid årsskiftet.
5. Diskussion om vi ska försöka rekrytera klinikombud som mottagare /
spridare.
6. Betona medlemmarnas inflytande-möjlighet.
7. Så småningom generellt utskick till alla anestesiologer med info om
sfai.
8. Skapa poster för PR.
9. Jobba med grafisk profil.
Beslut: PR-kampanj där vi åker ut och presenterar oss på kliniker planeras.
Powerpoint att använda vid klinikbesök skapas av Michael.
Årsmötet behöver moderniseras med redovisning av verksamhetsberättelsen,
extern mötesordförande och kanske mer fria frågor.

Klinikbesök

Följande kan presenteras när SFAI:s styrelse besöker kliniker
1. Fortbildning
2. riktlinjer – vad önskas? Vill någon medverka?
3. Öppet och transparent: hemsida, tidning, medlemsbrev.
4. SFAI-veckan, VC möte.
5. Övr frågor
Vem åker vart?
AOT
Linköping, Norrköping, Kalmar, Eksjö, Jönköping.
CE/LB
Danderyd, SöÖSs, St Göran, Södertälje, Huddinge, Solna (ALB, Thorax), Uppsala
( thorax), Enköping, Norrtälje, Södertälje, Nyköping, Örebro, Västerås.
PN/HOH/OE
VG-region
OT/AD
Skåne, Blekinge.
MS
Södra Norrland: Östersund, Sundsvall, Hudiksvall, Falun, Mora, Gävle
MH
Norra Norrland
Mål: Hinna med 4-5/ pers under 2015

Riktlinjer

Mål: inte så många riktlinjer men de som finns ska vara evidensbaserade och
uppdaterade. Fler länkar till bra internationella riktlinjer.
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(AOT/MS/OE)
Vi behöver bli vara tydligare hur hela processen för attflöde- hur skapa
riktlinjer skapas (av specialistföreningar) och godkännas (av SFAI styrelse) ska
gå till.
Interna PM från universitetssjukhus kan länkas via SFAIs hemsida. Inga juridiska
hinder enl jurist som MS samarbetar med.
SFANE tillfrågad att uppdatera gamla riktlinjer för perioperativt anestesiarbete.
Delföreningen för opledning tar ansvar för det organisatoriska.
Beslut: Alla letar upp bra riktlinjer som kan läggas in på den nya hemsidan, till
vidare förvaras de i mapp i Dropbox.
Anna och Mattias fortsätter att jobba med riktlinjer.
Jurist bjuds in till VC möte för att pratat om hur lokala riktlinjer kan göras
tillgängliga.

Sprutmärkning enl
ISO 26825:2008

Beslut : SFAI:s rekommendation avs. sprutmärkning enl ISO 26825:2008
justerades och godtogs.

Fortbildning
(CE/LB/AD/OT)

En SPUR-liknande moderering (inspektion) har utförts av CE och LB i
Östersund.
En enkät utarbetad av SLF skickades ut ett par veckor innan.
Dialogen utföll positivt.
Rapport skickat till läkarförbundet och Östersunds chef i förra veckan.
Artikel kommer i SFAI-tidningen.
Redovisning av omvärldsanalys (OT/CE/LB):
Många/de flesta länder har ett poängsystem för fortbildning.
CH: ca 80 timmar / år.
Fortbildningsaktiviteter kan vara av olika karaktär. Se mall från UK nedan.
RCA
Clinical
Academic
Management
External
Internal
Individual
Goda exempel bl a från NZ där man har en mängd aktiviteter som ger poäng.
Schweiz har en webportal där deltagare i aktivitet får ansöka om att få CME.
I Sverige har SFOG ett rikt utbud av kurser och kardiologföreningen har börjat
dela ut CME poäng. Svensk kirurgisk förening har en genomtänkt
bakjoursutbildning bestående av 6 kurser.
Beslut: CE, OT, LB och PN fortsätter att jobba med fortbildningsfrågor.
Vi fortsätter samarbetet med svenskt kirurgiskt råd avseende fortbildning.
Arbete med att förbereda ett konkret förslag vad gäller CPD/CME för att vara
förberedd på det som vi tror att Sos kommer att kräva.
Mall för kursgivare för CME.
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Mall för fortbildningsplan som ska ligga på hemsidan.
Till VC möte i januari 30 minuter dragning av arbetet.

Medlemsregister
(LB)

Det finns uppgifter om att medlemmar har hört av sig till MCI och inte fått
några inbetalningskort trots att de vill betala. Vi har avtal med MCI t o m
Stockholmsmötet.
Medlemmar som betalat 2014: 1528
Nya medlemmar 2014: 52
Avslutat medlemskap: 148
Oklart, ej betalat 2014: 454
De oklara har fått påminnelsemail via MCI
Beslut: att brev skickas till dem som avslutar sitt medlemskap med fråga om
varför de inte vill vara med.
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.

Samarbetspartners Genomgång av organisationerna SFAI samarbetar med.
SSAI

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

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.

ESICM

Helene SL sitter i styrelsen. Stabil ekonomi i föreningen som finansieras via
kongressavgifter. Få skandinaver, vi bör bli mer aktiva i att få fram
skandinaviska 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 kommittéerna, 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.
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SoS

Bra kontakt inom vissa områden.

SKL

Viktig part.

Läkemedelsverket

Rolf Gedeborg sitter där. Bra kontakt, vi har representanter i arbetsgrupp on
sjukhus-pnemoni (Johan Pettersson, KS Solna).

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.
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

Kring årsskiftet kommer ny och mer användarvänlig sida att vara klar. Peter Sjö
på MCI jobbar på det tillsammans med MH och MS. Ett utseende föreslogs i
Jönköping och 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.
-att arbetsmaterial skulle kunna ligga på hemsidan bakom lösenord, som en
delföreningstjänst.
-att lägga upp kurs- och kongressinformation på ett sätt som ger överblick.
-att lägga upp årets prisvinnande bild/ konstverk längst upp på första sidan.
Beslut:
Att MS, OE, och MF från Östersund bildar en redaktionsgrupp.
Att vi låter konstnär göra ett förslag som kan bli vår symbol att komplettera
den gamla med, syfte framför allt att annonsera SFAI-veckan.
 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 för lång tid när hemsidan 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
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delföreningar.
Förslag att alla delföreningar som inte varit aktiva under 2 år tas bort från
hemsidan.
Beslut: Att AOT skriver förslag på text som ska ligga på hemsidan där
delföreningarnas uppgifter definieras. Att styrelsen träffar delföreningarna i
någon form under SFAI-veckan.

SFAI Tidningen
(OE)

Möjliga genrer för artiklar:
Sammanfattning av multicenter-studie
Riktlinjer
Möten- inför och rapporter
Regiondagar
Pro/con i ett ämne
Fallbeskrivningar.
Artiklar från NAF och DK – emottages
”har ordet” (styrelsen roterande)
Förslag
Framsida: Fototävlingsvinnare (fr SFAI-veckan).
Uppdatera styrelsemedlemslistan, lägg till ansvarsområde, ta bort
bakgrundsinfo
Uppdatera delföreningslistan
Kursreklam,
I mån av plats (dragspel)
Princip: Allt som är av värde för våra medlemmar skall kunna
publiceras
Referat: reglera längden
Stipendie – kvar!
Tydliggör vad som är annons / redaktionellt material
Olika design på vad som är vetenskap / expose / annons mm

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.
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Framtida SFAI
veckor

Tidigare SFAI veckor
2011-14
Kalmar, Borås, Åre, Jönköping
SFAI-veckan planering framåt:
2015
Sthlm
2016
Karlstad
2017
Malmö
Plan:
2018-19
Norrköping, Göteborg
Övriga möjliga orter: Örebro, Trollhättan, (Luleå), Västerås, Helsingborg
Plan: Diskutera ämnet på VC-mötet (HOH)
Strategi: Vartannat år regionklinik

Bakjourskursen

PN fortsätter arbetet med att göra en nationell bakjourskurs. En kursvecka
anestesi, smärta och prehosp, en vecka intensivvård. Planeras för första
gången HT 2015. Långsiktigt mål är att kursen får nationell spridning.
Detta är ett mycket viktigt initiativ.

Styrelsekalendarium 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 Aalexey + Ccarolina +
panelen som bjuds in).
Heldagsstyrelsemöte. Börjar kl 09. Läkarsällskapet. Stockholm
(med övernattning, SLF Kommandörsgatan 9)
VC möte 30/1 2015 Stockholm
Telefonmöte kl19.
Telefonmöte kl19.
Styrelsemöte Karlstad. Lunch till lunch.
Telefonmöte kl19
Telefonmöte kl19
kl 09-16 Heldagsmöte, Stockholm.
Telefonmöte kl19
Styrelsemöte, prelieminärt eftermiddag.
SFAI kongress + verksamhetschefsmöte, Stockholm.
verksamhetschefsmiddag onsdag
Styrelsemöte, Stockholm (både gammal och ny styrelse).
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