Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Måndag 2018-09-17 10:00-17:00
Plats: Linköping. Best Western Priceless Plus Hotel
Deltagare: Martin H, Lill B, Owain T, Miklos L, Maja E, Henni M, Hans H, Eva S. Roman A anslöt efter lunch.
1. Mötet öppnandes av Martin H, ordf.
2. Till mötesordförande valdes Martin H, protokollförande Eva S, justeringspersoner Maja E och Henni.
3. Dagordningen godkändes.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll. Läggs till handlingarna.
Aktuella ärenden
5. SFAI veckan 2018 Linköping. Statusrapport. Flera förmöten. Över 600 anmälda, dvs fler än i Karlstad,
ekonomin ligger på lite plus. Ordförande påminner om styrelsens möten under veckan, dvs. extra
möte med SFPLA, årsmötet, samt konstituerande möte för nya styrelsen direkt efter årsmötet. Henni
från SYA påpekar att SYA inte är omnämnda i kallelsen. Ordf meddelar att detta kommer att ändras i
de nya stadgarna, så att det blir synligt att SYA, och KVAST, ingår i styrelsen.
6. SFAI veckan 2019/20/22, Göteborg/Uppsala/Umeå. Stefan Lundin, Göteborg, är SFAI-general 2019.
Planering av programmet pågår för fullt. Från Uppsala inget nytt, mer än att styrelsen ska besöka LOK
i Uppsala i vår. Inget nytt heller från Umeå.
7. SFAI veckan 2021 tillsammans med SKF. Ett första möte har hållits. Preliminärt arbetar vi mestadels i
olika spår, vi har dessutom varsitt kongressbolag. SKF omförhandlar dock just nu med sina tre
kongressbolag. Bra stämning, gott samarbete. Kirurgerna har 5 dagar, ska vi sprida ut vårt möte på
fler dagar? Planeringsmöten bokas preliminärt som videomöten (Leyla kallar) till 13/9; 10/10 ;15/11;
13/12 kl. 19:00. Från SFAI deltar ordf, skattmästare och vetenskaplig sekreterare.
8. SWESAM’s sepsisinitiativ. Miklos rapporterar att SWESAM har initierat ett samarbete med SFAI och
infekt. företrädare om tidig handläggning av sepsis. Hans H’s och Miklos inställning är att detta arbete
bör drivas inom befintliga arbetsgrupper i SKL. Viktigt att samarbetet stärks mellan anestesi och
akutmedicin i denna fråga. Även viktigt att LÖF’s projekt Säker Sepsis ingår i detta arbete.
Internationellt
9. SSAI. CREM kursen. Orosanmälan om att kursplatstilldelning inte gått rätt till. Ordf. ger en bakgrund
och information om läget. Styrelsen anser att det finns behov av transparens och förtydligande avs.
antagningskriterier till SSAI-kurserna.
10. ESA/NASC: Train the trainer. Missad kommunikation kring anmälan, rapport från ordf. Ordförande har
skickat ”Letter of recommendation” och instruktioner för egen anmälan, vilket inte nått fram till
vederbörande.
11. ESA assoc. medlemskap, GDPR. Beslutas att vid medlemsansökan ska finnas opt in-möjlighet att vara
med i ESA via kryssruta, varefter ESA har garanterat att beakta GDPR-regler. Se tre separata filer i
kallelsemappen på dropbox.
12. UEMS-EBA: Filip Fredén deltagit och vår ST-utbildning är väl i framkant. Rapport från möte 2/6 , se
bilaga 1.
Nomineringar
13. Nominering till SLS Prioriteringskommitté. SFAI nominerar Silvana Naredi, Malin Jonsson Fagerlund
och Sten Lindahl. Miklós efterfrågar fler namn.
14. LÖF Säker Sepsisvård SIS söker granskare: Lina De Geer är i styrgruppen. Hittills tillfrågade granskare
från SFAI: Jessica Larsson Viksten, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping. Fredrik Schiöler,
överläkare och IVA-ansvarig, Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Anneli Fagerberg, med dr, överläkare
och sektionschef, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Maja E har fler namnförslag, v.b.
15. Sveriges läkarförbund driver ett projekt för att vidareutveckla den nationella läkemedelslistan.
Fokusgruppsmedlemmar från Göteborg Helene Seeman Lodding, Katalin Kiss och från Stockholm Eva
Christensson.
16. Soc.styr. önskade namn på 15-25 neurointensivister till konsensusmöte om epilepsi. Miklos har fått
några namnförslag: Henrik Engquist (Uppsala), Camilla Brorsson (Umeå), Christina Grivans (Kungälv),

Helena Odenstedt-Hergés (NIVA SU), Pia Löwhagen (SU), David Nelson (KS-Solna), Fredrik Ginstman
(Linköping), Malin Rundgren (Lund), Carl Hildebrand (Linköping) och ska skicka namnen till Soc.styr.
Stående punkter
17. Ledning och styrning
a. Genomgång av årsmötets handlingar och uppdatering av powerpoint. Diskussion om
viktiga frågor att diskutera med medlemmarna på årsmötet.
b. Avtal med MKON för 2020-2022. Viktig fråga för kommande styrelse, inte minst för
planering av kommande SFAI-veckor. Beslut bör ske snarast, förslagsvis på internatet i
höst. Avtalsförslaget ligger i kallelsemappen på Dropbox.
c. Styrelsen föreslår en revision av delföreningarnas styrelsers medlemskap i SFAI och deras
stadgar. Styrelsen beslutar att delföreningarna publicerar sina uppgifter om
styrelsemedlemmar på hemsidan. SFAI bör också förtydliga riktlinje för delföreningarnas
styrelsemedlemmar, då detta inte är helt tydligt.
18. Ekonomi
a. Bokslut och resultat. Owain redovisar. Något minskade inkomster från medlemsavgiften,
då denna har sänkts, dock har antalet medlemmar ökat något. Nu lägre avgift till SSAI pga
bättre ekonomi där. I övrigt inga stora förändringar. Se rapport i ekonomimappen på
Dropbox.
b. Återinrättande av arvode till redaktör och skattmästare. Diskussion. Beslutas att
hänskjuta frågan om redaktörsarvodet till årsmötet, denna fråga uppfattas av styrelsen
som okontroversiell. Frågan om övriga arvoden föreslås att nästa styrelse diskuterar så
snart som möjligt. En modell kunde vara att ersättning/arvode betalas ut via
arbetsgivaren, kan dock vara kostsamt med OH-kostnader. Andra modeller för arvode bör
vara transparenta.
c. Nya SFAI stipendier. Fem olika priser finns. SFAI har ett pris för bästa poster, ett för bästa
patientsäkerhetsprojekt och ett för bästa ST-projekt, vilka alla delas ut under SFAI-veckan.
SFAI-UF har pris för bästa presentation och bästa avhandling, vilka delas ut på
Forskningsforum. Nu har KVAST inkommit med ett underlag till ett pedagogiskt pris för
insatser under ST-utbildning, att delas ut av SFAI. Se bilaga 2. Fortbildningsgruppen önskar
inrätta ett pris för utmärkt PG-undervisning/fortbildning. Styrelsen beslutar att instifta
dessa två nya pedagogiska priser. Dessa ska delas ut under SFAI-veckan. Textunderlag till
fortbildningspriset ska inlämnas till nästa styrelsemöte (Lill ansvarig). Samtliga priser är på
5000 kr, blommor och diplom.
d. Förslag på samma årsavgift komma år kommer att föreläggas till nästa år.
19. Remisser.
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20. Forskning, se p. 30.
21. SYA. Ny styrelse har valts och arbetet är i full gång, bl.a. med enkät om praktisk möjlighet att åka till
SFAI-möte, redovisas på chefmötet under SFAI-veckan. Lina Broman är vald ny ordförande.
22. Utbildningsfrågor/KVAST
- BT är en viktig fråga som diskuteras f.n. Politiskt beslut väntas.
23. Kvalitet och säkerhet. Inget anmält.
24. SFAI-tidningen
a. Niklas Lundblad Mediahuset rapporterar finansiella utmaningar med SFAI-tidningen och
att avtalet med Mediahuset går ut vid årsskiftet. Detta är en viktig återkommande fråga.
Diskussion om möjliga vägar fram, med nya styrelsen och med Mediahuset.
25. Riktlinjer. Inget anmält.
26. Fackliga frågor, medlemsfrågor. Inget anmält.
27. Hemsidan
a. Möjlighet att nominera till styrelsen via hemsidan, nu färdig funktion. Beslutas att
namnförslagen går till valberedningens ordförande.
28. Delföreningsfrågor, se ovan.
29. Övrigt
a. Program till nästa SKR-möte. SFAI är värdar. En programpunkt har anmälts ”Hur man löst
GDPR frågan” av Anne Garland (SOF), övriga punkter väntas in av delföreningar i SKR.
b. LÖF:s nya checklista 2.0 – vg se ppt fil i Kallelsemappen. Denna skall presenteras på SFAIveckan på symposium arrangerat av delförening för op.ledning. Invändning har kommit
från Petter Westfelt, ansvarig för teamträning på KS, att 2.0 inte säkert är en förbättring
jmf WHO checklistan. 10/18 av punkterna uppfattas nu icke-evidensbaserade alt.
ogenomtänkta anestesiologiska detaljer medan viktiga CRM aspekter går förlorade. SFAI
har inte fått den nya checklistan 2.0 på remiss. Styrelsen är angelägen om att få mer
information om införandet och utformningen. Vi börjar med att Miklos utreder vem som
leder ovanstående symposium. Det ser ut som om det saknas moderator?
30. Övrig fråga. Forskningsfond. Förslag har kommit om att använda reserv från Forskningsforum som
underlag. SFAI-UF utreder detta förslag och återkommer.
31. Västerås har anmält intresse för att ordna SFAI-möte. Vi avvaktar formell förfrågan.
32. Global Sepsis Alliance. Hans H har etablerat kontakt med dem, de ordnar aktiviteter till låg kostnad,
ev. fråga för nästa styrelse.
33. Mötets avslutande
Justerad:
Maja Ewert
Henni Matikainen

