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Verksamhetsberättelse för
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
(SFAI)
Verksamhetsåret 1 juli 2017 – 30 juni 2018
SFAI:s verksamhet har i korthet syftet att främja kontinuerlig, kunskapsbaserad utveckling inom anestesi
och intensivvård i Sverige, för att förbättra vården för perioperativa, prehospitala och smärtbehandlingspatienter i Sverige. Detta sker genom att:
-

stödja forskning och utgöra forum för vetenskapligt utbyte,

-

stödja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kliniskt verksamma läkare inom vår specialitet,

-

främja skandinavisk och övrig internationell samverkan,

-

främja ledningsarbete inom anestesi och intensivvård,

-

förmedla kunskap om specialiteten anestesi och intensivvård under läkarutbildning och
allmäntjänstgöring (AT),

-

ange mål och innehåll för specialistutbildningen,

-

tillhandahålla efterutbildning för kompetensutveckling efter uppnådd specialistkompetens,

-

utveckla nationella standard- och kvalitetsmått för anestesiologisk verksamhet,

-

stödja och utveckla system för att mäta resultat av anestesiologisk verksamhet.

Därmed har SFAI aktiviteter i följande områden för att förbättra vårt omhändertagande av våra patienter:
- utveckling av professionen i klinisk verksamhet
- fortbildning
- utbildning
- ledning
- patientsäkerhet
- forskning
Sommaren 2018 hade SFAI 1590 registrerade medlemmar (1520 år 2015, 1545 år 2016, 1529 år 2017),
vilket är tämligen stabilt sedan 2010.
SFAI bedrivs som en ideell förening och har som organisation inga anställda. SFAI är beroende av ideella
insatser från medlemmar. För större och långsiktiga projekt, är SFAI beroende av stöd från specialitetens
verksamheter i landet genom att tillåta medlemmar arbeta med angelägna nationella projekt och frågor.
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Styrelse 2017-2018:
Ordförande:

Martin Holmer, Jönköping

Vice ordförande:

Lill Blomqwist, Lund/Malmö

Skattmästare:

Owain Thomas, Lund

Facklig sekreterare:

Eva Selldén, Stockholm

Vetenskaplig sekreterare:

Miklós Lipcsey, Uppsala

Redaktör:

Vakant

Sveriges Yngre
Anestesiologer:
Övriga ledamöter:

Henni Matikainen, Jönköping

Hedersledamot:*

Hengo Haljamäe, Göteborg

Verksamhetsrevisorer:

Gunilla Islander, Lund
Göran Mossberg, Hudiksvall

Valberedning:

Michael Haney, Umeå
Heléne Seeman-Lodding, Göteborg
Patrik Hansson, Linköping

Katalin Kiss, Göteborg
Hans Hjelmqvist, Örebro
Roman A’roch, Umeå
Maja Ewert, Varberg (KVAST)

* Styrelsen har 2016 beslutat att nya hedersledamöter inte längre ska utses.

Styrelsemöten under verksamhetsåret:
170822
(telefon)
170904-05
(Malmö, SFAI-veckan)
170907
(Malmö) Konstituerande möte
171010
(telefon)
171106-07
(Skanör, internat)
171205
(telefon)
180109
180125
180306
180410
180508
180611

(telefon)
(Stockholm)
(Stockholm)
(telefon)
(telefon)
(Göteborg)

SFAI:s delföreningar och referensgrupper:
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Delföreningar och referensgrupper
Kvalitetssäkring av ST utbildning (KVAST)
Delf. Svenska intensivvårdssällskapet (SIS)
Delf. Anestesi vid plastikkir. och ÖNH-kir. (SFAIÖP)
Delf. Barnanestesi och barnintensivvård (SFBABI)
Delf. Obstetrisk anestesi och intensivvård (SFOAI)
Delf. Operationsledning
Delf. Sveriges Yngre Anestesiologer (SYA)
Delf. Thoraxanestesi och thoraxintensivvård (SFTAI)
Delf. Utbildning och forskning (SFAI-UF)
Delf. för anestesi (SFAne)
Delf. Läkare inom Prehospital Akutsjukvård (SLFPA)
Delf. Svensk förening för Regionalanestesi (SFRA)
Delf. Hyperbarmedicin
Delf. Svensk förening för postoperativ vård (SPOV)
Delf. neuroanestesi och neurointensivvård (SFNN)
Referensgrupp för PHTLS och AMLS

Ordförande/kontaktperson
Maja Ewert, Varberg
David Smekal, Uppsala
Katarina Hallén, Göteborg
Helena Winberg, Göteborg
Susanne Ledin-Eriksson, Gävle
Helena Krook, Norrköping
Henni Matikainen, Jönköping
Andreas Nygren, Göteborg
Hans Hjelmqvist, Örebro
Suzanne Odeberg-Wernerman, Uppsala
Joacim Linde, Borås
Christian Bergek, Göteborg
Nicklas Oscarsson, Göteborg
Magnus Iversen, Stockholm
Vilande
Bengt Eriksson, Mora

Föreningens relation till andra organisationer
SFAI är en specialitetsförening för läkare inom anestesiologi, intensivvårdsmedicin, anestesiologisk
algologi, ambulanssjukvård (både yt-och luftburen). Som specialitetsförening är SFAI en sektion i
Svenska Läkarsällskapet (SLS) och har där deltagit i fullmäktige och i SLS' remissarbete. SFAI är en
kunskapsgivande kontaktpunkt för specialitetsfrågor för Läkarförbundet men har ingen egen facklig
aktivitet. SFAI deltar i Läkarförbundets träffpunkt för alla medicinska specialitetsföreningar,
Representantskapet.
SFAI är, som en av fem nordiska specialistföreningarna inom anestesi och intensivvårdföreningarna,
medlem i the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI). SFAI är
därmed engagerad i Acta Foundation som driver tidskriften Acta Anaesthesiologica Scandinavica. SFAI
är medlemsförening i European Society of Anaesthesiology (ESA), vilket innebär att alla SFAImedlemmar som inte valt att vara aktiva (röstande och ev. sektionsledande) istället är associerade ESAmedlemmar via SFAI. Det ger en del förmåner. Som associerade medlem är man dock icke-röstande och
icke-tillgängliga för vissa ledningspositioner. SFAI har även ett formellt samarbete med European Society
of Intensive Care Medicine, via ett s.k. cooperative ’dual’ medlemskap, vilket innebär att Sverige via
SFAI har en plats i ESICM:s ’governing council’. Föreningen är aktiv medlem i världsfederationerna av
anestesi- (WFSA) och intensivvårdsföreningar (WFSICCM). SFAI bidrar med en svensk representant till
den europeiska medicinska specialistutbildningsorganisationen Union Européenne des Médicine
Specialistes (UEMS), där vår sektion är känd som European Board of Anesthesia (EBA).

Representation i andra organ
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SSAI (Scandinavian Society of Anaesthesia and Intensive Care Medicine)
Kassör: Per Nellgård, Göteborg
Styrelseledamöter: Martin Holmer, Jönköping. Lill Blomqwist, Malmö/Lund
Ordförande i Research Committee: Michael Haney, Editor, Acta Anaesthesiologica Scandinavica
Ledamot i Research Committee: Sven-Erik Ricksten, Göteborg
Ledamot i Clinical Practice Committee: Michelle Chew, Linköping
Ledamot i Educational Committee: Bijan Darvish, Stockholm
SSAI-PECC (fd CREM), styrgruppdeltagare från SFAI: Denise Bäckström
Past Congress president 2017: Prof Mikael Bodelsson, Lund
Acta Anaesthesiologica Scandinavica
Editorial board: Michael Haney, Umeå (Editor), Sigridur Kalman, Stockholm, Jan Wernerman, Huddinge,
Jan Persson, Stockholm, Johan Lundberg, Lund, Stefan Lundin, Göteborg
Acta Foundation styrelse: Lill Blomqwist och Michael Haney
Svenska Läkaresällskapet
Fullmäktige: en delegat från SFAI:s styrelse
Etikdelegation: Caroline Starlander, Östersund
Konsultationsläkare, nytillsatta 2016: Eva Franklin-Bålfors och Matts Juhlin Dannfelt
Delegationen för utbildning Lill Blomqwist samt Hans Hjelmqvist (vice ordförande)
Socialstyrelsen
Vetenskapligt råd för specialiteten, nominerad 2016: Mikael Bodelsson
Donationsrådet, styrelseledamot Michael Wanecek, DAL, öl, Capio S:t Görans Sjukhus
ESA (European Society of Anaesthesiology)
Council Member: Jonas Åkesson, Malmö
National Anaesthesiologists Societies Committee (NASC) representative: Owain Thomas, Lund
Svenska representanter UEMS:
UEMS Executive för specialty education and certification: Hans Hjelmqvist, Vice President
UEMS European Board of Anaesthesiology, Anaesthesiology Section: Överläkare och KVAST-ledamot
Filip Freden, Uppsala (nominerad 2017)
LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)
SFAI:s representant i Styrgrupp för säker sepsisvård, Linda de Geer, Linköping (20180109)
SFAI:s representant i Styrgrupp för Säker förlossning: Terje Blomstrand, Värnamo
SFAI:s representant i Styrgrupp för PRISS (nystart): Ewa Söderberg, Uppsala
WFSICCM (World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine)
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SFAIs representant i WFSICCM “taskforce” för intensivvård vid tropiska sjukdomar” är Tim Baker,
Karolinska sjukhuset. Tim utsågs december 2016.
Övrigt
SFAIs utsedda styrelseledamot i HLR-rådet: Hans Friberg
PHTLS, medicinskt ansvarig för kurssamordning: Bengt Eriksson, Mora
SPOR, Svenskt Perioperativt Register: SFAI:s representant i styrelsen: Claes Frostell, Stockholm
ATLS, SFAI:s representant i Styrgruppen: Anna Oscarsson Tibblin, Linköping
Folkhälsomyndigheten, Infektionssektion: Johan Petersson, Stockholm
Läkemedelsverket, SFAI:s representant i redaktörsgrupp för framtagande av kliniska riktlinjer för
användande av NOAK (nya orala antikoagulantia): Ulf Schött, Lund
Nationell representant i SPUREX (SPUR-granskningsverksamhetens expertråd) Zinta Celma, anestesi
och intensivvård, Hudiksvall

Övergripande händelser, relevanta för vår förening och profession
WFSA, World Federation of Societies of Anaesthesiologists, har under året fortsatt arbetet med att lyfta
vikten av tillgång till specialister inom anestesi och intensivvård världen över. Man har också tillsammans
med WHO tagit fram en internationell standard för säker anestesiverksamhet. Man arbetar hårt med
lobbyverksamhet, utbildning och träning, innovation och forskning samt säkerhet och kvalitet. Ett besök
på hemsidan rekommenderas: https://www.wfsahq.org/ . Där kan du t ex kika på ”Anesthesia tutorial of
the week.”
SFAI är representerat i NASC (National Anaesthesia Societies’ Committee) inom ESA (European Society
of Anaesthesiology). Owain Thomas deltog i NASC mötet i anslutning till Euroanaesthesia i Köpenhamn
180601. Följande ämnen har berörts under året:
• Serban Bubenek från Rumänien valdes till ordförande (mandatperiod 2+2 år). Dan Longrois
(Frankrike) avgår då mandatperioden tagit slut.
• Teach the Teacher kursen – en samarbetskurs finansierad huvudsakligen av ESA, kallas numera
masterclass och SFAI har nominerat de (enda) två sökande från Sverige.
• En diskussion om ’recertifiering’ har förts med input från den brittiska medlem som är
entusiastiskt ställd till obligatoriska nationella krav för att behålla legitimation som
specialistläkare. Någon närmare bestämt projekt eller mål finns inte inom NASC.
• ’Sustainable anaesthesia project’ har initierats där NASC troligen kommer med förslag på
riktlinjer för att minimera anestesis miljöpåverkan (t ex genom att rekommendera
lågflödesanestesi, krav på att plast i engångsutrustning kan återvinnas osv.)
• 2222: NASC fortsätter rekommendera att samtliga sjukhus använder 2222 som akutanrops’hjärtstopp’ nummer.
• Brist på läkemedel: NASC utlyser en alert att det råder brist om vissa läkemedel, och vill upplysa
att det är riskabelt att den största delen av ’råvarorna’ i läkemedel kommer från ett enda land i
världen (Kina).
• En taskforce för jämställdhet har skapats.
SSAI har nu valt ny ordförande efter Sigga Kalman. SSAI’s nya ordförande heter Klaus Olkkola och
kommer från Finland. Finansieringen av verksamheten medlemsavgifter och relationen till ACTA har
setts över, Ekonomin är god. Avgiften för medlemskap har sänkts vilket medfört att också SFAI kunnat
sänka medlemsavgiften för år 2018. SSAI har en ny ”visuell identitet”, t ex ny logotyp. Även hemsidan är
omgjord och mycket av SFAI/SSAI-veckans föreläsningar finns fritt tillgängliga. Verksamheten kretsar
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huvudsakligen kring ACTA journal, kongressen, utbildningsprogram och guidelines. Under året har en
”etical code of conduct” tagits fram. Bl a #metoo kampanjen var orsak till detta. SFAI har inspirerats och
tagit fram en egen ”uppförandekod”. Ett gemensamt nordiskt uttalande gjordes också med anledning av
det av EU föreslagna förbudet av HAES. De nordiska föreningarna står bakom det föreslagna förbudet.
SYA har tillsammans med sina systerföreningar fått stöd av SSAI för att starta och utveckla samarbetet i
norden bland våra yngre kollegor. Mer om detta finns i SYA’s årsrapport nedan. Kongressen i Malmö
gick med vinst och SFAI’s del är ca 250 000 kr. Ett samarbete inom SSAI rör också kvalitetsregister där
förlagan är SPOR. Hur detta utvecklar sig får vi se de närmaste åren.
Vem som gör vad inom våra specialiteter är än ständigt aktuell fråga. Vi kan vara överens om att kvalitet
och säkerhet ska stå i centrum. Frågan är då vem som erbjuder den bästa och säkraste omhändertagandet,
och då inte minst upprätthållandet av kompetensen över tid. Faktorer som här ska vägas in är också
kostnader för grundutbildning och vidareutbildning. Debatten fortsätter och vår delförening SFLPA är
särskilt aktiv då det finns risk att akutläkare med otillräcklig kompetens ska hantera avancerad
luftvägsproblem t ex inom ramen för läkarbilsverksamheten i SLL. Med anledning av detta har styrelsen
valt att göra ett uttalande som i kortet går ut på att en akutläkare som randutbildat sig inom anestesi och
intensivvård kan inte anses ha tillgodosett sig rätt kompetens för t ex akut intubation. Situationen är
liknande i de Nordiska länderna och vi samverkar på området via SSAI. Ett nytt s k position paper ska tas
fram som ramar in vår syn på specialitetens omfång och ansvar. Detta arbete sker tillsammans med våra
grannländers specialistföreningar inom SSAI. Detta arbete är försenat p g a utbyte av ansvariga på SSAInivå.
Svenska läkarsällskapet har aviserade inför årsmötet 2018 att man vill införa tvångsanslutning av samtliga
medlemmar i specialistföreningarna som är organiserade under SLS. Detta röstades ner och SLS får
återkomma med ett annat förslag. Bl a har det framförts att specialistföreningarna önskar mer
administrativt stöd från SLS för att motivera en slags kollektivanslutning, Det kan handla om hjälp med
att underhålla och förvalta hemsidor, kanslitjänster och medlemsregister. På detta område konkurrerar
Läkarförbundet med SLS och vill knyta till sig specialistföreningarna. I styrelsen har vi ansett att detta
inte är bra. Vi har förslagit ett ökat samarbete mellan SLS och läkarförbundet, rent av ett samgående som
t ex skett i Norge.
I samarbete med SLS har SFAI och svenskt kirurgiskt råd ställt sig bakom kampanj och verkan för en
”alkoholfri operation”. Arbetet är att jämföra med ”en rökfri operation”.

Särskilda aktiviteter och tillämpningar inom SFAI, och då främst SFAI:s styrelse
-

-

SFAI verksamheters rutiner fortsätter att finjusteras. Olika uppdragsposter har förändrats under
året, främst på europeisk och nordisk nivå. En förteckning på vem som representerar SFAI i olika
fora finns i detta dokument och på hemsidan.
Styrelsen har varit med och formulerat och ställt sig bakom SSAI’s gemensamma uttalande om
det föreslagna HAES-förbudet inom EU.
En av de dominerande frågorna styrelsen jobbat med även detta år är att förnya upplägget på
SFAI-veckan. Det nya upplägget, som beskrivits i SFAI-tidningen tidigare, kommer provas första
gången under SFAI-veckan i Linköping i år. Det övergripande målet är att SFAI-veckan ska
kännas relevant och viktigt för medlemmarna. Här är interaktion och medverkan av alla SFAImedlemmar viktigt, t ex i utformningen av programmet. Vi planerar bl a starta en programportal
för att underlätta detta. En ny logotyp och grafisk profil har tagits fram för SFAI-veckan. Här vill
vi också skapa en enhetlighet med hemsida, tidning och SFAI-vecka. Den ekonomiska upplägget
har också ändrats med kraftig sänkning av deltagaravgiften som finansieras genom att föreläsare
inte längre bjuds på kongressens deltagaravgift och logi. Inför 2021 satsar vi på ett samarbete
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

med svensk kirurgisk förening. Det skulle innebära att vi har vårt möte på samma palts och att vi
samarbetar kring programmet m m. Det innebär en flytt av mötesveckan till v34 det året (2021, i
Göteborg). Ett antal planerade möten med SKF är bokade under hösten.
Medlemskap: ett nytt medlemsskapsregister är i drift och modernisering av betalningsformer har
sjösatts. Vi har fått positiv feedback på denna modernisering. Medlemsantalet har ökat, om än
marginellt. Medlemsregistret och SFAI’s övriga uppgiftshanteringar har GDPR anpassats under
året.
Förslag till nya stadgar har tagits fram av styrelsen. Dessa är presenterade i SFAI-tidningen.
Målet har varit att förenkla och se till att de är funktionella och därmed lätta att arbeta efter.
Stadgarna kompletteras med arbetsrutiner och s k årshjul där styrelsens uppdrag och
arbetsuppgifter också finns som en påbyggnad till stadgarna. Beslut ska tas i samband med
årsmötet i år.
Förslag från Maria Cronhjort, SöS, att SFAI står bakom att forskare inom akutsjukvård lägger ett
förslag om att EU förordning No 536/2014 Artikel 35 ska börja tillämpas i nationell lagstiftning
så snart som möjligt, och uppvaktar ansvarig politiker och myndigheter. SFAI-styrelsen beslutar
att stå bakom att Artikel 35 implementeras snarast. SFAI anser också att frågan även bör drivas
via SLS.
Efter framtagandet av en standard för hälsodeklaration har vi under året börjat se över det s k
anestesiproblemkortet. Både en revison av innehållet och en anpassning till NPÖ och SPOR står
på att göra listan.
Riktlinjer behöver underhållas. När det gäller sepsis har SFAI deltagit i ett
konsensusgruppsarbete och de nya internationella definitionerna har anpassats till svenska
förhållanden. Detta är publicerat i Läkartidningen. Inom kort kommer t ex kommer riktlinjer för
CVK och luftvägsalgoritm att presenteras.
När det gäller riktlinjer och mycket mer har SKL sjösatt sitt program för s k kunskapsstyrning.
Detta är lovande men än så länge saknas en tydlig hemvist i något programområde för anestesi
och intensivvård. Detta har styrelsen jobbat intensivt med under året. T ex har två skrivelser
skickats till SKL, dels från SFAI men också tillsammans med specialistsjuksköterske
föreningarna, SIR SPOR och regionövergripande specialistföreträdare från SLL, VGR och Skåne.
Vi har också nämnt det på förra årsmötet och i artiklar i SFAI-tidningen, Beslut om SKL ska
bilda ett programområde för perioperativ medicin och intensivvård eller inte är utlovat till
september 2018.
Tillsammans med Svenskt Kirurgiskt Råd (SKR) har vi tagit fram ett gemensamt uttalande med
anledning av debatten kring Måns Rosens utredning. Vi anser att volym och träning ger färdighet.
Det är okontroversiellt. Men vi påtalar bl a att t ex akut, trauma och utbildningsaspekter måste
vägas in när man gör s k nivåstruktureringar och andra större omstruktureringar.
Fortbildningskurs genomfördes och filmades i samband med SFAI-veckan i Karlstad 2016 och
även vid SFAI/SSAI-veckan i Malmö. Dessa korta föreläsningar har gjorts tillgängliga på
hemsidan för medlemmar som loggar in. En god resurs för att hålla sig uppdaterad för alla
medlemmar
S k Emergency checklists har tagits fram med ESA’s arbete som förlaga. Dessa är testade och
utvärderade under simuleringsövningar med gott resultat (Under den s k BAS-kursen).
Introduktion under SFAI-veckan 2018.
En engelsk översättning av utbildningsboken är på gång.
SFAI har ställt sig bakom NEWS2 som nationell standard. Kampanjen och arbetet bedrivs under
ledning av LÖF.
En kursportal är under framtagande och får stöd av styrelsen
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-

-

Önskemål finns att SFAI verkar för en IT/journal standard inom vårt område. Frågan är
omfattande och svår. Många olika beröringspunkter finns. Likaså många intressenter. Arbetet har
inte startat.
För framtiden funderar styrelsen på om det skulle vara av värde att ta fram en SFAI-app. Alltså
inte bara ha en app i samband med SFAI-veckan utan också för kurser, konferenser, riktlinjer m
m. Detta sker inte utan kostnad och hemsidan är idag upplagd så att den automatiskt anpassar sig
till mobila plattformar. Men det kanske ändå underlättar för medlemmarna. Frågan har hållits
aktuell under året.

Rapporter från SFAI:s olika verksamhetsområden
Facklig aktivitet (Eva Selldén)
Medlemmar:
I aug i år (2018) har SFAI 1590 fullvärdiga medlemmar varav 337 ST läkare.
Ett gediget arbete med SFAI’s hemsida har resulterat i att det har blivit betydligt enklare för SFAI’s
medlemmar att betala medlemsavgifter och uppdatera sina profiler via hemsidans medlemssida. SFAI har
ett samarbete med Malmö kongressbyrå, MKON, för administration av medlemsfrågor och fakturor. Vi
har utarbetat en datorskyddspolicy 2018 för vårt medlemsregister, som följer EU:s regelverk GDPR
(General Data Protection Regulation), se detaljerad information om vår policy på hemsidan. I korthet
innehåller inte SFAI:s medlemsregister känsliga uppgifter, såsom bankkontonummer och hälsouppgifter
om allergier, m.m. Instruktioner finns på hemsidan om hantering av personuppgifter för SFAI:s styrelse
och delföreningar, ex. i samband med kursaktiviteter.
Fackligt:
Läkarförbundets representantskap, där specialitetsföreningarna samlas 2 ggr/år, ägde rum i november
2017 och april 2018, med många intressanta diskussioner och stor representation av delföreningar. Ett
axplock ur programmen:
• Förbundet är i färd med att bygga ny GDPR-säkrad webbplats, färdig i juni detta år, där bl.a.
delföreningar som SFAI kan lägga in sina hemsidor. Kalendarium, som visar dels egna föreningens
aktiviteter, men även andra siter, planeras.
• Läkares attityder och behov av kliniskt beslutsstöd har undersökts av Joakim Skoog på Slf och Swedish
Medtech, och resultaten visar att dagens stöd är otillfredsställande. Potentiellt tidsbesparande men
höggradigt beroende av datakvalitet och journalsystemen måste utvecklas parallellt. Bör fastställas var
ansvaret ligger: beslutstödet eller läkaren?
• LIPUS vd Anna Nyzell informerade om SPUR inspektionerna. Aktiviteten är stor och antalet ökar
stadigt, nu 280, med fler aktiva föreningar. Även 200 kursgranskningar/år. Kurskatalog planeras, liksom
nyhetsbrev i Läkartidningen. Checklistan för SPUR är reviderad med vägledning, liksom
kvalitetsindikatorerna. Utbildning av inspektörer erbjuds. SPURnet utvecklas, hanterar all info om SPUR,
på sikt även statistik. Kan användas av delföreningarna, webmaster. Utmaningar finns: emellanåt svårt för
studierektorer att få beslut om granskning. Frågorna från auditoriet rörde främst:
a) Vad händer med ”underkända” kliniker, ex. i Stockholm p.ga högspecialiserad vård? Svårt att agera,
arbete pågår med Socialstyrelsen, trögarbetat. Delföreningarna kan agera och avbryta, stänga av för
fortsatt ST-utbildning. Extern granskning kan då vara ett verktyg att avsluta ST utbildning. Alla resultat
från SPUR-inspektionerna finns på nätet.
b) Vårdval? Vårdval kan också SPUR-granskas.
• Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, berättade om ett telefonsamtal som hon fått från
Harvard, där man hört att Sverige, som alltid uppfattats som Nirvana, nu har stora problem bland läkare
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med burn-out, p.g.a. bristande autonomi, låg kontroll, höga krav… Varför sker detta, vi har inte USAadvokater, vi har kortare, reglerad arbetstid? 25% av Europas läkare upplever arbetsrelaterad stress, inte
kroppslig sjuklighet, men emotionell utmattning. Demografin visar att yngre, kvinnor, ogifta, med långa
arbetsdagar och låg grad av arbetstillfredsställelse drabbas oftare. Effekten blir sämre beslut, risk för fel,
mindre engagemang i patienterna, man går ner i tid, byter specialitet, slutar helt eller börjar på mindre
klinik. Ökningen störst i Dalarna, VG-reg, Örebro, Blekinge, dock omvänd trend i Stockholm. Positiva
faktorer som minskar stressen är bättre intern kommunikation, stöd av chefer, nöjda patienter, balans
arbete-fritid, möjlighet till professionell utveckling. Inflytande för läkare har minskat, men vi måste ändå
fortsätta stå upp för våra patientgrupper.
• Sigurd Vitols från SBU redogjorde för arbetet med SBU’s kunskapsunderlag. Vem som helst kan lämna
in förslag på metoder som ska utvärderas. Krav för utredning är att metoden ska beröra många, ha stor
betydelse för hälsa och livskvalitet, stor praxisvariation. HTA, Health Technology Assessment görs
också, för MT-apparatur. Graderar studier, kvalitet, överensstämmelser mellan olika studier, etc. SBU rek
ingenting, bara sammanställer evidens. Diskussion, etik, hälsoekonomi. Rekommendation kommer endast
från Soc.styrelsen. När riktlinjer ska skrivas, kan man adressera SBU för kunskapsläget. Underlagen finns
på SBU’s hemsida, numera med tydligare placering.
• Högspecialiserad vård (f.d. Rikssjukvård) omutreds nu av Socialstyrelsen och Kristina Wikner därifrån
berättade om arbetssättet. Frågan hör nära samman med de nya nationella kunskapsråden, vilka berörs på
annan plats i verksamhetsberättelsen. På detta möte i Svenska Läkarförbundets rep.skap fick hon tydlig
feedback att tillfråga specialitetsföreningarna i fortsättningen om sakkunniga. Det har inte skett hittills,
utan arbetsgivaren SKL har nominerat deltagare, tvärprofessionellt, få läkare.
• Två stipendier från Läkarförbundets forskningsfond delades ut, varav ett till forskning om
beslutsprocesser inom intensivvården (Kaja Heidenreich, Örebro).
Svenskt Kirurgiskt Råd:
Rådet består av representanter från kirurgiska specialiteter och träffas två gånger årligen för att diskutera
gemensamma frågor. Mötet 13 november 2017 ansvarade Sv ortopedisk förening för och programmet var
intressant.
• ST-bedömningen på Socialstyrelsen var mötets huvudtema. Thomas Lavergren, SoS, redogjorde. Det
fungerar nu så att 9 anställda läkare handlägger samtliga specialistansökningar från alla specialiteter,
anlitar externa bedömare, kollar jäv etc. Viktigt att acceptera juridiken, författningen kring ST-utbildning.
C:a 1000 ansökningar/år. Handläggaren går igenom det formella, intyg från varje delmål, om handledare
kompetenta, 5-års tjg. Sakkunnig granskar om innehållet är enligt målbeskrivning. Beslut. Handläggning
nu <1 mån.
• Hur bedöms ST? Författningen är bibel. Man tittar ofta på föreningarnas utbildningsrekommendationer.
Frekvent ”second opinion”, då dokumenten granskas av sakkunniga. Inga förhandsbesked ges. Svårt syna
om intygen är korrekta. Studierektorns roll förstärkt i 2015 års författning, dock endast med ”samråd”.
Inget före leg får räknas. Ev. kurser eller vetenskapligt arbete kan räknas. Mkt få avslag. Avslag-beslut
fattas av jurist på SoS.
• Vetenskapliga målet delmål a-5 har varit ett tema länge på Svenskt Kir. råd och klargjordes: medicinska
vetenskapliga metoder, principer o förhållningssätt ska användas. Intyget ska skrivas av en
spec.kompetent läkare. Ämnet behöver inte vara inom specialiteten, eller ens medicin. Sammanfattning
räcker med 20 ord (!), men oftast begärs kompletteringar, abstract och ibland hela artikeln. SoS ger inga
tider angivna, rek 10 veckor. Vetenskaplig metodik, inte resultat viktigt. Litteraturgenomgång, inte klippa
o klistra. Ska vara uppställt som vetenskaplig artikel.
• 3:e-landsläkares (utanför EU) kompetensbedömningar diskuterades, detta avgörs av vch och handledare
i verksamheten, intyg 8A+b. Minst 5 års tjg. I Sverige minst 1 års arbete inom specialiteten. Vid behov
ska man komplettera med utbildningsaktiviteter, förlänga ST, därefter ny bedömning.
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• Äldre läkare, som vill fortsätta arbeta efter 67 åå, blir alltfler. Jämförelse gjordes med piloter, vilka
genomför årliga test med simulator och flygläkare. Efter 65 år får de inte tjänstgöra, flyga, med
passagerare. Europa arbetar läkare ej efter 65 - 67 år, Norge inför snart gräns vid 72 år, med årlig
omprövning. Professionell utveckling, hur ska den ske? Läkarförbundet vill ha en föreskrift från SoS för
alla läkare, driver detta hårt, splittring i professionen om hur. 38% av läkarna yrkesverksamma efter 65
f.n. Hur avgöra förmågan? Vi måste acceptera en kontroll av den egna förmågan. Hälsokontroll?
Fortbildning? Redovisning av fortbildning? I Norge sker årlig kontroll av allmänläkare. Senior
rådgivarroll? De som åker på utbildning är inte alltid de som behöver. Jmf: Yngre piloter snabbare i vissa
situationer, äldre försätter sig inte i de situationerna. Mäta vårdskador?
• Uppmärksamhetssignal. Stor utredning har genomförts för att förtydliga signalen, med
försöksverksamhet i Landstinget Sörmland. Blodsmitta borttaget i förslaget! Svenskt Kirurgiskt råd
motsätter sig bestämt, då detta uppenbart skulle försvåra vårt arbete, dagligen. Förslaget ska bearbetas
under 2018. Utrymme kan finnas för att påverka. Portal: https://gi-socialstyrelsen.custhelp.com/
• SLS hemsida är uppdaterad med information om levnadsvanors påverkan på operationsresultatet: ”Stark
för livet”. Rökprogram förekommer ofta. Alkohol viktigt, 4 veckors uppehåll preop hos riskbrukare ger
halverade komplikationer. Beslutades att alla specialitetsföreningar skriver under dokumentet.
http://www.sls.se/halsa--sjukvard/levnadsvanor/operation/stark-for-kirurgi--stark-for-livet/
• Hälsodeklaration, elektronisk. Martin H. Mottogs mycket positivt. Flera specifika synpunkter framkom,
bl. om biobank? Biobank per vårdtillfälle? Hälsodeklaration inför anestesi – kanske annat ord, inför
operation eller inför procedur eller inför mottagning. Absolut skicka hem innan.
• 2018 är det SFAI som är värd för vår och höstmötet, som arrangeras av Lill Blomqvist och Martin H. På
vårmötet diskuterades bl.a. opioidkrisen i USA, där Sverige inte är utom fara. Kaj Knudsen gjorde en
grundlig genomgång av kunskapsläget med spektakulära detaljer om hur viss blåögd generös förskrivning
av opiater leder till ökande antal dödsfall.
Svenska Läkarsällskapets fullmäktige:
SLS har flera fokusområden och arbetar med hög kompetens inom flera aktiviteter angelägna för SFAI’s
medlemmar. Mest välkända aktiviteten är forskning, då SLS försöker verka för tydliga karriärvägar för
disputerade läkare i kombination med klinik, och delar ut anslag till forskningsprojekt samt många
resestipendier för forskningspresentationer. Andra fokusområden är utbildning, etik, kvalitet, framför allt
att belysa hur kvalitet och sjukvårdskostnader påverkas av organisationsförändringar.
Viktigaste frågan var dock förslaget om ändrad organisationsstruktur i SLS så att sektionerna blir
huvudsakliga medlemmar, baserat på antal läkarmedlemmar som alla betalar avgift till SLS. SFAI har
tidigare informerat om vår tveksamhet till detta system, se uttalande på hemsidan, och förslaget bordlades
vid fullmäktige. SLS ska nu återkomma med ett nytt förslag under 2018.
Donationsutredningen 2018:
SFAI var tillsammans med SIS även representerat vid en hearing i samband med denna utredning, som
leds av Sten Heckscher. Frågan gällde professionernas inställning till medicinska insatser som syftar till
att främja organdonation. Vår inställning till allt som kan främja donation är positiv, men hinder uppstår i
vår verksamhet alltför ofta av bristen på IVA-platser, vilket framfördes och noterades.
Riktlinje-arbete (Katalin Kiss)
För nya riktlinjer, avser SFAI huvudsakligen att hålla sig till två former:
•
•

Nationella riktlinjer som bör utarbetas inom ramen för GRADE och AGREE.
Praktiska råd med något lägre ställda beviskrav.
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Denna uppdelning avser underlätta en värdering av de riktlinjer och rekommendationer som publiceras på
SFAI:s hemsida.
Delförening SFAIÖP kommer på SFAI-veckan 2018 presentera en omfattande revision av SFAIs riktlinje
vad gäller luftvägshantering.
SFBaBi har startat ett uppdrag att utreda svensk barnanestesi i förhållande till SFBaBis existerande
riktlinje från 2008, SAFETOTS rekommendationer och de data som redovisas I APRICOT och
kommande NECTARINE studierna. Representation kommer att krävas från barnanestesiologer,
barnansvariga vuxenanestesiologer i 12 regionala nätverk, Barnläkarföreningen (BLF), Svensk
Barnkirurgisk Förening och barninriktade öronnäsahals-läkare. Skriven riktlinje för barnanestesiologisk
dagkirurgisk verksamhet skulle ingå.
Delförening SPOV har ett uppdrag att under 2017–2019 att utforma rådgivande dokument att formulera

SFAIs rådgivande dokument för svensk postoperativ vård och postoperativ uppföljning.
Vid framtagande förväntas genomgång av litteratur, andra nationers rådgivande dokument i ämnet,
modern evidens, nationella föreskrifter och svenska förhållande/arbetssätt beaktas.
Målsättning är att nya dokument skall kunna vara publicerade och kunna presenteras i samråd med
SFAIs styrelse i samband med SFAI-veckan 2019.
Inom SSAI bidrar Sverige med flera aktiva deltagare i de aktiva grupper som håller på att ta fram och
revidera nya skandinaviska riktlinjer.

SFAI’s fokus-frågor 2017-2018
Patientsäkerhet (Roman A’roch)
Patientsäkerheten är ett grundläggande byggsten i narkosläkarens vardag. SFAI vill underlätta detta
genom riktlinjearbete. Av nyligen publicerade riktlinjer vill vi nämna: ”Trakeotomi och trakeostomivård”.
På kommande SFAI möte kommer presenteras och sedan publiceras på hemsidan ” ”Svår
luftvägsalgorytmen”
Sedan våren 2016 har arbete bedrivits inom SFAI för etablerande av en nationell standard för webbaserad
hälsodeklaration inför operation. Detta för att öka säkerheten. Arbetet resulterade i ”Hälsodeklaration
inför operation” Länk till den nya webbplatsen ska vara ett stöd i patientsäkerhetsarbetet:
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se Den här webbplatsen beskriver hur du som arbetar inom hälsooch sjukvården kan förebygga vårdskador. Webbplatsen är ett samarbete mellan 12 myndigheter och
organisationer.
På hemsidan finns många andra länkar om patientsäkerhet inklusive senaste sampublikation mellan WHO
och WFSA: https://www.wfsahq.org/our-work/safety-quality
SFAI-tidningen
Under året har posten som redaktör formellt varit otillsatt. Styrelsen och tidigare redaktör Olof Ekre har
tillsammans med Karolin Persson, Lund, säkerställt tidningens utgivning under året. Samarbetet med
Mediahuset i Göteborg AB har fortsatt och är gott. Tidningen utkommer som tidigare med 4 nummer per
år, och distribueras till alla medlemmar. Publikationen bygger på material från SFAI:s medlemmar, och är
också en viktig kanal för delföreningarna att synliggöra sina aktiviteter. Annonser och kalendarium för
kurser och möten utgör en angelägen service till medlemmarna. Tidningen finansieras helt av de
annonsintäkter som genereras.
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Hemsidan (Roman A’roch)
Under innevarande verksamhetsår har vi fortsatt att utveckla vår hemsida.
Vi har också öppnat för mer dialog med medlemmarna genom så kallade minienkäter. Syftet med
enkäterna är flera:
-att påverka medlemmarnas engagemang / väcka debatt
-att ta fram för medlemmarna viktiga frågor
-att ta fram för föreningen viktiga frågor
-att identifiera engagerade medlemmar som aktivt kan arbeta med specifika frågor (upp grupper)
En styrelsemedlem är fortsatt webansvarig (RA) och får stöd från en webmaster från våra egna led
(Markus Falk, Östersund). Mera avancerade frågor hanteras i samarbete med Pioniro AB för att kunna ge
snabb, korrekt service till medlemmar och delföreningar. Till stor del ansvarar delföreningarna själva för
sina respektive sidor. En utbildning för så kallade delredaktörer gavs i samband med SFAI-veckan i
Malmö och nästa kommer under SFAI veckan i Linköping. Vi har pågående diskussion med Sveriges
Läkarförbund angående möjligheten att SFAIs hemsida skulle ingå i nya webbnätverk under
läkarförbundet.
Fortbildning verksamhetsåret 2017-18 (Lill Blomqwist)
SFAIs styrelse utsåg 2015 en Uppgrupp för fortbildning för att fundera på hur man långsiktigt kan arbeta
med specialisters fortbildning. Uppgruppen gick 2017 över till SFAIs Fortbildningsnätverk och har fn ca
10-15 deltagare från olika regioner i landet. Nätverket träffas 1-2 gånger årligen (ev i januari och i
samband med SFAI-veckan) och har 3-4 telefonmöten årligen. Nätverkets mål är att kontinuerligt arbeta
med och stödja fortbildningsinsatser för Sveriges anestesiologer och verka för ett livslångt lärande.
Medlemmarna från fortbildningsnätverket deltar regelbundet i möten så som SFAIs chefsmöte för att
engagera chefer och ledare i specialisters fortbildning och bevakar möten med Läkarförbundet,
Läkaresällskapet, mm för att engagera sig fortbildning även utanför SFAI. Vidare finns nätverket
representerad (Lill Blomqwist) i Läkaresällskapets utbildningsdelegation.
Rapport från regionerna betr. fortbildningsaktiviteter.
De första årens utarbetade uppgruppen en Fortbildningsrekommendation och en Fortbildningsplan som
finns på SFAIs hemsida. Per Nellgård (Göteborg) startade en Bakjourskurs inklusive
bakjoursackreditering som i år går av stapeln för 3:e året i rad. Linköping/Norrköping/Kalmar/Jönköping
har startad ett liknande initiativ med en 1-årsutbildning (Joachim Zdolsek). Glädjande är att konceptet
bakjourskurs sprider sig i landet. Sedan tidigare har Mälardalen en sk ”Rostskyddskurs” och Västra
Götalands regionen VIVU och VAVU dagarna, PG- utbildning inom Anestesi och intensivvård.
Fortbildningsföreläsningar under SFAI veckan, ett initiativ av Owain Thomas, startade 2016 och är
återkommande under SFAI-veckan. Under våren 2018 har Fortbildningsnätverket bjudit in Maja Ewert,
ordförande i KVAST, till Fortbildningsnätverket. Målet är att ett närmare samarbete för att skapa en röd
tråd från ST till bakjour. Visionen är en kompetensportfölj som följer specialisten hela vägen från ST.
Annat som är på gång är en kursportal på SFAIs hemsida för både ST- och PG kurser och möten. Det ska
vara lättare att hitta information om kurser och söka dessa samt att det i framtiden även ska fungera som
administrationsplattform för kursgivare. Vidare kommer Fortbildningsföreläsningarna under SFAI veckan
att spelas in under kommande SFAI vecka och planen är att göra dessa tillgängliga likt scanFOAM
konceptet.
Nästa gång träffas Fortbildningsnätverket och representanter från KVAST under SFAI veckan i

13

Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 1 juli 2017 till 30 juni 2018

Linköping.
Medlemmar i Fortbildningsnätverket:
Lill Blomqwist, Owain Thomas, Lars Gillberg, Robin Lundin (Skåne)
Kristina Hambraeus- Jonzon, Cecilia Escher, Johannes Jacks, Urban Sicard (Stockholm)
Joachim Zdolsek, Jonas Graf (Östergötland)
Per Nellgård, Louise Sameby, (Västra Götaland)
Maja Ewert (KVAST), Martin Thorsson (Halland)
Mats Hårdstedt (Dalarna)
Magnus Hultin (Norrland)
Martina Sinai (Västervik)
Larsa Ruthström (Skellefteå)
Richard Pellrud (Örebro)

Övrig verksamhet
KVAST Årsrapport 2017-2018 (Maja Ewert)
För KVAST utgör nationella mötet för studierektorer i Anestesi och Intensivvård en naturlig brytpunkt
inför ett nytt arbetsår. Därför omfattar årsrapporten perioden fr.om. SFAI-veckan 2017 t.o.m. det
nationella SR-mötet 2018.
KVAST har haft 4 arbetsmöten: En-dagsmöten i december, maj och augusti samt ett 2-dagars internat i
januari 2017 som tog plats i Norrköping. En stor del av KVAST arbete sker med hjälp av elektronisk
kommunikation i perioderna mellan möten, som då kan användas för att diskutera pågående projekt
färdigt och fatta slutgiltiga beslut, samt för djupare diskussioner i strategiska frågor.
Under året har KVAST:
- Förtydligat och fastställt en Arbetsbeskrivning för KVAST samt fördelat ansvarsområden. Delar av
arbetet finns publicerat på hemsidan.
- Upprättat och publicerat en lista över KVASTs rekommenderade kurser under ST.
- Fortsatt revidera, förtydliga och uppdatera Nya Utbildningsboken för Specialiseringstjänstgöring i
Anestesi och Intensivvård, enligt SOFS 2015:8.
- Arbetat för en engelsk översättning av Socialstyrelsens målbeskrivning för ST-utbildning och Nya
Utbildningsboken, i samarbete med Läkarförbundet.
- Färdigställt mallar för pedagogiska verktyg för undervisning och handledning, samt bedömning och
utvärdering av uppnådd kompetens under ST. Årets arbete har fokuserat på mall för handledarsamtal samt
Introduktionsprogram för ST.
- Påbörjat arbetet för att upprätta ett Pedagogiskt pris, för värdefulla och framstående insatser för
utbildning av läkare inom Anestesi och Intensivvård, samt sätta ramar för Pedagogiska ST kvalitets och
utvecklingsarbeten. Förslag presenteras under det Nationella SR-mötet 2018.
- Fortsatt arbeta med SFAIs Kursportal, representerat av KVAST ledamot Anders Silfver som
sammankallande i UPP-grupp för Kursportal.
- Uppmanat och uppmuntrat landets ST-läkare att publicera sina Vetenskapliga ST-arbeten på hemsidan
och i SFAI tidningen. Trots upprepade notiser har än så länge inga arbeten inkommit för publicering.
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- Omvärldsspanat gällande nationella modeller för ST-utbildning och inhämtat kunskap avseende
Milestones, CBME samt EPA. Har de en plats i Framtidens ST-utbildning i Sverige? Presenteras under
nationellt SR-möte 2018.
KVAST är också arrangör för det Nationella mötet för studierektorer i Anestesi och Intensivvård. Ett
heldagsmöte i samband med SFAI-veckan som innehåller rapport om KVAST-arbete under året,
diskussion om aktuella ST-ämnen samt föreläsningar och/eller workshops i undervisningsrelaterade
ämnen.
Utbildningsdelen av SFAI’s hemsida uppdateras kontinuerligt så att man kan lättare hitta relevant
information.
KVAST utgör en stödfunktion för landets studierektorer och ST-läkare i frågor rörande ST-utbildningen,
författningen och specialistansökan. Frågor rörande ST kan ställas till regionens representant i KVAST
och/eller via e-post till KVASTs funktionsbrevlåda kvast@sfai.se .
KVAST är fortsatt remiss-instans för Socialstyrelsen i frågor som rör ST-utbildningen.
För KVAST,
Maja Ewert
Möte för chefer och ledare (tidigare: Verksamhetschefsmöten 2017-18 (Lill Blomqwist)
SFAIs möten för chefer och ledare inom anestesi & intensivvård hålls två gånger årligen. Första mötet
hölls i anslutning till SFAI-veckan i Malmö. SIR och SPOV rapporterade. Vidare presenterade Anna
Cedborg och Kajsa Giesecke från Remeo Stockholm sin verksamhet som innefattar specialiserad vård och
rehabilitering av patienter som behöver andningshjälp. Svensk Ortopedisk förening presenterade sin
Ledarskapskurs som var öppen att söka för andra specialiteter. Föreningsfrågor med bland annat
konceptet med nya SFAI veckan och specialisters fortbildning diskuterades.
På det andra mötet i slutet av januari på Arlanda presenterade LÖF Säker Kirurgi 2.0, Säker Sepsisvård
och Trakeotomi appen. Sveriges Läkarförbund med Sofia Rydgren Stahle presenterade SLFs uppdaterade
Fortbildningspolicy och Magnus Kjellman från KS konceptet ”OR-black box”- hur man kan förbättra
säkerheten på operationssalen. SPOR rapporterade och SFAIs valberedning uppmuntrade Sveriges chefer
att främja SFAIs återväxt.
De årliga mötena för ledare inom anestesi & intensivvård är uppskattade och fungerar som en naturlig
mötesplats för ledare inom vår specialitet
Ekonomirapport (Owain Thomas)
LRF Konsult i Kalmar sköter den praktiska ekonomihanteringen för SFAI och SFAI Verksamheter AB
tillsammans med skattmästaren. Fakturerings- och uppföljningssystem är i funktion, kontaktpersoner är
Enar Edvardsson och Marie-Louise Ågren.
SFAI är garant för det helägda bolaget SFAI Verksamheter AB, som har till syfte att administrerar kurser,
utbildning och konferenser inom anestesi och intensivvård i Sverige och Skandinavien. De kursgivare och
delföreningar som sköter sin ekonomi genom bolaget får en bra service till självkostnadspris. Såväl den
ideella föreningen SFAI som SFAI Verksamheter AB har solid ekonomi, med reserver som garanterar
verksamhet även vid oförutsedda händelser. Medlemsavgiften som även täcker medlemskap i SSAI
föreslås bli oförändrad. Boksluten redovisas separat.
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Ändringar under året har varit att en GDPR (Gerneral Data Protection Regulation) policy har skapats och
blanketterna som används för ersättning av reseutgifter osv justerats därefter och vi har bytt resebyrå till
Koch & Ljungberg för att lättare kunna ha översikt på reseutgifter. GDPR policyn finns på www.sfai.se
under Organisation -> Ekonomisk Information och blanketter.

Priser och SFAI-stipendier (Miklós Lipcsey)
SFAIs styrelse valde att 2017 inte dela ut pris för bästa patientsäkerhets abstract och bästa ST-projekt som
presenteras under SFAI-veckan då mötet hölls ihop med SSAIs kongress. Dessa priser (på 5000 kr var)
har utlysts igen inför SFAI-veckan i Linköping. Två industri-sponsrade priser delades ut för bästa
forskningsprojekt under SFAI-veckan/SSAI kongressen. SFAI-UF delade även ut pris till bästa
forskningsabstract presenterat under SFAI-veckan.
Remisser (Miklós Lipcsey)
Under verksamhetsåret har SFAs styrelse har besvarat remisser från Sveriges läkarförbund, Vävnadsrådet,
Socialstyrelsen, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, Läkemedelsverket,
Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish standards institute. Remisserna hanterats av Miklos Lipcsey,
SFAIs vetenskapliga sekreterare. Vid behov har SFAIs styrelse tagit hjälp av den kompetens som SFAI
delföreningar och enskilda medlemmar besitter för att besvara remissen.
Kanslifunktion
Sedan september 2015 är Malmö kongressbyrå (MKON) vårt stöd för kongressarrangemang och kansliservice. Samarbetet utvecklas positivt och har utökats under året till att också inkludera s k
abstractservice.
Kanslifunktion är tillgänglig dagtid. Uppgifterna består huvudsakligen i hanterande av medlemsregister,
hemsidan, mottagande av föreningsepost, telefonsvar, m m. Någon kontoristfunktion på heltid finns inte
inom föreningen. Mycket kansli epost hanteras även av styrelsemedlemmar (i första hand ordförande).
SPOR-Verksamhet
SPOR är nu ett etablerat kvalitetsregister som fortsätter att utvecklas och växa. Under året har den
positiva utvecklingen med mer utdata, bättre kvalitetskontroll fortsatt. Forskning pågår. Hemsida,
www.spor.se
SPOR har adress hos Landstinget i Värmland. Claes Frostell, är fortsatt SFAI’s-representant i SPOR:s
styrelse.
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Delföreningsrapporter (som kommit in innan Årsmötet)
Verksamhetsberättelse för Svenska Intensivvårds Sällskapet, (SIS)
delförening inom SFAI, verksamhetsåret juni 2017 – juni 2018
Under verksamhetsåret har inga personer i styrelsen bytts ut. Posten som kassör har ej förändrats men
ordföranden har bytts.
Svenska Intensivvårds Sällskapet har under verksamhetsåret finansierat en mötesadministratör på deltid,
motsvarande två månaders heltidstjänst, för att täcka föreningens kursadministrativa behov.
• Under året har fyra styrelsemöten hållits. Ett konstituerande möte på Sigtunahöjden samt tre möten på
Arlanda. Styrelsen har därutöver haft mail och telefonkontakt. En stor del av mötena har ägnats åt
utbildningsuppdraget som SIS har.
• SIS arrangerade PG kursen i Intensivvård, i internatsform, åter på Sigtunahöjden 22-24 november. Årets
kurs var fullbelagd och väl utvärderad. Kursen har annonserats via SFAI’s hemsida och SFAI´s
medlemstidning. I samband med PG-kursen anordnade SIR återigen en kurs om intensivvårdsregistret, ett
av många exempel på ökande grad av konstruktivt samarbete mellan SIS och SIR.
• Årsmötet 2017 hölls under PG mötet i Sigtunahöjden 2017-11-23. Protokollet från mötet är publicerat
på SFAI´s hemsida (SIS).
• SIS årsmöte beslutade att fortsätta ta ut medlemsavgift om 100 kr för att skapa ett mer komplett
medlemsregister samt skapa högre grad av legitimitet.
• SIS fortsätter stimulera vetenskapligt arbete med de årliga priserna till ”Bästa två vetenskapliga
originalartiklar med intensivvårdsinriktning” publicerade under året.
• SIS har aktivt deltagit i arbetet med nya sepsis-kriterier samt varit involverade i LÖFs säker sepsisvård.
• SIS har sammanställt en översikt över post-graduate utbildningarna inom intensivvård i Sverige.
• SIS har även 2017 arrangerat IVA-chefsmöte i samarbete med SIR under SSAI-mötet i Malmö.
• SIS har fortsatt att arbeta med frågor kring DCD.
• SIS har samverkat med, en av Regeringen utsedd, utredare gällande ett arbete för att förbättra och/eller
förenkla donationsprocessen i Sverige.
• SIS har ett nära samarbete med SIR (Svenska Intensivvårdsregistret) och har tillsammans med SIR
planerat för IVA-Chefsmötet under SFAI-dagarna.
• SIS samverkar med SFLPA gällande frågor om Luftburen intensivvård samt vem som ska bedriva akut
intensivvård och akut anestesi i Sverige?
För Svenska Intensivvårds Sällskapet (SIS)
David Smekal
Ordförande
Styrelseledamöter:
Johan Thunberg, Umeå
Stefan Persson, Örebro
Ulrika Östberg, Östersund (Kassör)
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Lina de Geer, Linköping
Linda Myllymäki, Linköping
Anneli Fagerberg, Göteborg
Markus Castegren, Stockholm
Thomas Kander, Lund
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Delföreningen Hyperbarmedicin, verksamhetsberättelse 2017-2018
Ordinarie årsmöte hölls i Göteborg hölls 24-25/4 2017. Förutom ett par föreläsningar och diskussioner om
allvarliga dykrelaterade olycksfall fördes även frågan om SHMS syfte och mål. Under gruppdiskussioner
och efterföljande aktiviteter identifierades ett antal områden där medlemmarna på mötet ansåg att energin
skulle läggas. Ordförande konstaterade att aktiviteten i föreningen är låg under tiden mellan årsmöten och
presenterade ett antal förslag för att öka aktiviteten och engagemanget bland medlemmarna. En
gemensam digital plattform för diskussion sågs som ett sätt att öka förutsättningarna för aktivt
deltagande. Därför lanserades SHMS på Facebook och medlemmarna uppmanades att delta i
diskussionerna. Facebookgruppen har nu 53 medlemmar. Aktiviteten de senaste månaderna har varit i det
närmaste obefintlig. Gruppen har färre än 5 aktiva medlemmar, definierat som antal inlägg det senaste
året.
Vid förra årsmötet beslutades om att arbeta vidare med områden som identifierades som angelägna.
Område
Öppet hus för andra dicipliner för att öka kunskapen om HBO
Kreativ marknadsföring av HBO
Synliggöra vår veksamhet Marknadsföring
Patvolym kopllas till behov = marknadsföring
Sprid kunskap om HBO, marknadsföra HBO
Utveckla HBO-enheten i Helsingborg / marknadsföring av HBO
Struktur och engagemang
Utbildning
Samarbete och mera aktivitet inom föreningen exv månadsbrev
Bättre kommunikation mellan centra - hemsida eller annan platform
Fungera som länk mellan den militära dykningen och SHMS
Patientänkät som upplevd behandling som kan redovisas historiskt
Arbetsmiljö för behandlande personal såväl fysiskt som psykiskt
Hälsoundersökning av vårdare inom civil HBO + marknadsföring
Ge ökad kunskap om gaser och gasbyte (göra info till alla HBO-centra)
Riktlinjer och beslutstöd för svårare dykarsjuka

e-post / Namn
anna.jonasdottir@gmail.com
?
Daniel Isaksson
johan.ohlberger@sll.se
anders.kjellberg@sll.se
gisela.thorildsson@skane.se
stina Gabrielsson
j.douglas@nu
Carola / Görel
cariana.johansson@skane.se
ulrika.x.lindblom@mil.se
joakim.trogen@vgregion.se
Anders.sellman@med.lu.se
madelene.lundstrom@mil.se
Hans.ornhage
Marc.holmstrom@mil.se

Av dessa områden har en ny hemsida har satts upp. http://shms.nu/ Denna är fortfarande under
uppbyggnad, men har de mest väsentliga funktionerna på plats. Frågan om Arbetsmiljö för behandlande
personal och riktlinjer för hälsokontroller har varit uppe till diskussion, men någon enad hållning har
föreningen inte lyckats uppnå. Någon ytterligare aktivitet har inte noterats.
Vid årsmötet togs även frågan om styrelsens roll i en liten organisation som SHMS upp. Styrelsen är
endast förvaltande och det är medlemmarna som står för aktiviteten i föreningen. En ny arbetsordning där
enskilda initiativ lättare kan föras till beslut föreslogs:
https://docs.google.com/document/d/1vilS6JF8BCmbly8euKxfVfhGWXuK3DZg2ODSFLhlZIs/edit?usp
=sharing
Inte en enda medlem har kommenterat eller reagerat på förslaget under det gångna året.
Nicklas Oscarsson, Ordförande
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Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Anestesi – SFAne 2017-2018
Medlemmar
SFAne hade i juni 2018 114 medlemmar. (2017 85 medlemmar. 2016 45 medlemmar)
Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett tiotal styrelsemöten.
Andra omgången av det rikstäckande utbildningsprogrammet ”Master Class Anestesi” med 4
utbildningstillfällen à 2 dagar, förlagda över en tvåårsperiod, har avslutats under verksamhetsåret.
Utlysning av tredje omgången av ”Master Class Anestesi” har precis avslutats, och start av tredje
omgången sker hösten 2018.
Drivandet av Master Class Anestesi har varit SFAne:s huvudsakliga uppgift. Utöver detta har SFAne,
liksom 2015 och 2016, medverkat med ett symposium på SFAI-mötet i Malmö i september 2017.
SFAne – föreningsstämma och internmöte
Föreningsstämma avhölls i samband med SFAI-mötet i Malmö i september 2017. En diskussion fördes
om utökade uppgifter för föreningen. Hittills har pga resursbrist i styrelsen arbetet begränsats till Master
Class-programmet, men det finns en efterfrågan och ett behov av att föreningen engagerar sig i andra
frågor, såsom att vara SFAI:s remissinstans i anestesifrågor och ev. driva ytterligare kurser.
Vid föreningsstämman beslutades att medlemskap i SFAne skall fortsätta att vara avgiftsfritt.
Master Class Anestesi
Ett kurstillfälle har ägt rum under verksamhetsåret (november 2017). Liksom tidigare har höga
kursomdömen avgetts från de c:a 30 deltagarna.
Kassaförvaltning
SFAI Verksamheter AB har förvaltat föreningens medel.
Svensk Förening för Anestesi:
Styrelsen
Ordförande
Suzanne Odeberg-Wernerman, Uppsala
Vice ordförande
Jakob Walldén, Sundsvall
Sekreterare
Roy Udén, Helsingborg
Kassör
Christopher Lundborg, Göteborg
Ledamot
Karin Björnström Karlsson, Linköping
Revisorer
Joel Olsson, Sundsvall
Rainer Dörenberg, Uppsala (suppleant)
Valberedning

Lars Gillberg, Kristianstad, ordförande
Diddi Fors, Uppsala, ledamot

2018-06-06
För SFAne:s styrelse
Suzanne Odeberg-Wernerman, ordförande
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Sveriges Yngre Anestesiologer (SYA) - årsrapport 2017 – 2018
Under föregående verksamhetsår har styrelsen i SYA haft telefonmöten ungefär en gång per månad och
utöver det fysiska möten vid tre tillfällen (SFAI/SSAI-veckan i september, ett planeringsmöte i november
samt ett i januari). Lina Broman och Elin Hammarlund har representerat SYA i KVAST under året.
Henni Matikainen har varit SYA:s representant i SFAI-styrelsen.
SYA:s Hjärtsviktsdag i Stockholm i oktober pausades 2017, planering är dock i full gång inför
Hjärtsviktsdagen under hösten 2018.
BAS-kursen (Brådskande Anestesiologiska Situationer) har hållits sex gånger mellan sommaren 2017 och
2018 (Umeå, Stockholm, Karlstad, Stockholm, Göteborg och Karlstad). Den ena kursen i Stockholm
hölls på engelska med deltagande från Sverige, Island, Danmark och Finland. Kursen innefattar
simuleringar som täcker de viktigaste anestesiologiska krissituationer som kan uppstå, men fungerar även
som ett sätt att sprida kunskaper om simulering mellan simuleringscentra i Sverige. Kursen har stor
efterfrågan och är populär över hela landet. Owain Thomas är kursansvarig.
Erik von Oelreich, Anders Silfver och Jon Hällqvist ordnade ett symposium under SFAI/SSAI-veckan
2017 i Malmö. Symposiet var välbesökt och hade temat "Vårdskandaler, hur uppstår de och hur kan de
förebyggas?". SYA anordnade även ett populärt socialt kvällsevenemang under SFAI/SSAI-veckan.
Under SFAI/SSAI-veckan hölls ett första "Nordiska möte" för yngre nordiska anestesiologer, med
initiativ från SYA. Syftet i korthet är att bekanta oss med varandras ”professionella vardag” och
organisation av ST-utbildning, inventera likheter och olikheter samt se över möjligheter till eventuellt
samarbete i frågor gällande just ST-utbildning inklusive arrangemang av gemensamma nordiska kurser.
Lina Broman höll i mötet. Utöver SYA var Norge (Camilla Christin Bråthen) och Danmark (Steffen
Kløve Pedersen) representerade. Aktiviteten presenterades till SSAI och SSAI har bjudit in en
representant från varje nordiskt land (Danmark, Norge, Finland, Sverige och Island) till SSAI-mötet i
Köpenhamn i juni 2018. Sigrid Asker deltar från SYA.
SYA har, efter att frågan uppstått bland SYAs medlemmar, undersökt svårigheter på arbetsplatsen för
gravida ST-läkare inom anestesi och intensivvård. Den resulterande artikeln publicerades i en förkortad
form i Läkartidningen i januari ("Viktigt att anpassa arbetsmiljön för gravida ST-läkare"), samt i fulltext i
SFAI-tidningen i februari.
I maj 2018 hölls SYA:s vårmöte i Arild där temat var ”IVA -Ring konsulten!”. Grupparbeten utnyttjades
för att samla underlag till en diskussion om hur landets ST-läkare förbereds inför självständigt jourarbete.
Kursen/mötet samlade rekordmånga deltagare.
Vid årsmötet i maj avgick Karin Hedén (Göteborg), Jon Hällqvist (Göteborg) och Henni Matikainen
(Jönköping). Lina Broman (Eksjö/Stockholm) valdes till fortsatt styrelsemedlem efter två tidigare år i
styrelsen. Sigrid Asker (Lund), Elin Hammarlund (Göteborg) och Birger Eriksson (Sundsvall-Härnösand)
sitter kvar i styrelsen. Till nya styrelsemedlemmar valdes Li Bodin (Linköping), Christina Persson
(Malmö) och Marie Älvstrand (Luleå).
SYA har en god ekonomi med en stabil kassa som möjliggör framtida investeringar i nya projekt.
2018-06-17, Henni Matikainen, Avgående ordförande SYA
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Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Thoraxanestesi och Intensivvård 2017-2018

SFTAIs verksamhetsår förlöper mellan ordinarie årsmöten som normalt förläggs till det årliga Svenska
Thoraxmötet i oktober. 2018 har SFTAI för första gången ordinarie årsmöte förlagt till SFAIveckan
Verksamhetsberättelser liksom protokoll finns publicerade på SFAIs hemsida www.sfai.se under rubriken
delföreningar.
Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård i Sverige
avseende klinisk verksamhet, utbildning och forskning.
Föreningen deltar i planeringen och genomförandet av:
Thoraxmötet som genomfördes i Stockholm 11-13/10 2017. SFTAIs forskningsstipendium 25000kr
delades ut till Tor Damén för sitt projekt: transvaskulärt vätskeutbyte vid hjärtkirurgi. Thomas Fux utsågs
med diplom och pris på 5000kr till Årets Thoraxanestesiolog 2017. Nästa Thoraxmötet förläggs i Uppsala
7-9/11 2018.
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet genomfördes i Stockholm 25-27/42018. Styrelsemöte och
Medlemsmöte hölls 25/4. Jan van der Linden och Andreas Nygren deltog i Vårmötets
organisationskommitté.
I Svenska Hjärtförbundet representeras SFTAI av Andreas Nygren och Erik Mörtberg.
Hjärtförbundet organiserar Svenska Kardiovaskulära vårmötet.
Svenska Hjärtförbundets har en ekokardiografiarbetsgrupp där SFTAI representeras av Lars Gunnarsson
och Staffan Söderström. Denna grupp har genomfört en kurs i anslutning till Svenska Kardiovaskulära
Vårmötet
TIVA nätverket med representanter från alla thorax-IVA avdelningar träffas 2ggr/år. Under
verksamhetsåret har möten varit i Umeå resp. Karlskrona
SSAI-CTVA, postgraduate utbildningsprogram i thoraxanestesi och intensivvård startade 2013 och har nu
genomfört två hela utbildningsomgångar. Den tredje kursen som startade 2017 har 10 svenska deltagare.
En fjärde kurs planeras 2019. Andreas Nygren deltar i organisationskommittén.
Efter thoraxanestesidefinitionen som årsmötet antog 2013 har styrelsen beslutat diplomera de som har
både TEE ackreditering och examinerad SSAI-CTVA kurs, för att hylla och bekräfta dessa. Diplomet
gavs 2017 för första gången och delades ut till tre första thoraxanestesiologer som har dessa båda meriter.
Fredrik Nyström, Emilie Mörtsell och Tobias Nilsson på Thoraxmötet i Stockholm.
Sedan 2016 har SFTAI har utlyst ett sökbart forskningsstipendium. I år är det på 35.000Kr och finansieras
av CSL-Behring och Triolab. Stipendiet delas ut på Thoraxmötet.
Ansökningsinstruktion finns på hemsidan.
Styrelsen har under året haft två styrelsemöten varav ett telefonmöte. På Svenska Kardiovaskulära
vårmötet hölls ett medlemsmöte.
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I år prövar vi att ha vårt årsmöte på SFAI-mötet. Vi hoppas kunna nå fler medlemmar, vara närmre
moderföreningen och med vår närvaro bidra till den anestesiologiska utvecklingen. Vi har som
delförening fått möjlighet att föreslå och driva symposier varav ett antagits i årets vetenskapliga program.
Ekonomin är i balans, årsavgift 150 kr. Medlemsantalet är 2018-04-30 73st betalande medlemmar. Årets
medlemsantal kan komma att reviderats.
Styrelsen består av Andreas Nygren, ordförande (inval 2012, omval 2014 och 2016). Erik Mörtberg,
sekreterare (inval 2014, sekreterare 2015 omval 2017), Jan van der Linden, vetenskaplig sekreterare
(inval 2010, omval 2012, 2014 och 2016). Doris Cunha-Goncalves, kassör (fyllnadsval 2013, inval 2014,
omval 2016). Anna von Gruenewaldt, ledamot (inval 2017). Pontus Gustavsson, ledamot (inval 2015
omval 2017). David Wariaro Ledamot (inval 2017) Emilie Mörtsell ersätter Doris Cunha Goncalves från
2018-07-01
Årsmötet utsåg valberedning, Björn Reinsfelt, Göteborg och Mattias Törnudd, Linköping
Andreas Nygren ordförande SFTAI
Göteborg 2018-08-08
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Verksamhetsberättelse för Delföreningen för operationsledning 2017-2018
Styrelsen består av: ordförande Helena Krook (Norrköping), ekonomiansvarig Gunnar Enlund (Uppsala),
sekreterare Anette Nyberg (Alingsås), Lars Gillberg (Kristianstad), Eva Oddby-Muhrbeck
(Danderyd/Stockholm), Anders Larsson (Gävle), Charlotta Adin Bergkvist (Västerås).
Det 10:e Operationsledningsmötet gick av stapeln på Såstaholm Hotell och Konferens den 11-12 maj
2017. Mötet var fullbokat redan i april och kommande år kommer antal platser att utökas enligt önskemål
från mötesdeltagarna. Styrelsen upplever ett stort intresse för operationsledningsfrågor inom anestesi- och
operationssjukvården och flera yrkeskategorier deltar i mötena men vi har svårighet att engagera
operatörer.
Programrubriker:
• Checklistor och kommunikation, Pelle Gustafson, Docent och Chefläkare LÖF
• Patientfall höftfraktur och Lex Maria, Helena Krook, ÖL Anestesi, Vrinnevisjukhuset i Norrköping
• Triagering av preoperativa bedömningar, Tomas Block, Anestesi- och Intensivvårdsläkare Capio St
Göran
• Utmaning i vårdprocessen höftfrakturer, Catharina Lundgren, Leg sjuksköterska och ledare för
vårdprocesse höftfraktur, Centralsjukhuset i Kristianstad
• Vad gör operationssjukvården effektiv? Stefan Fölster, Reforminstitutet
• Evidensbaserat ledarskap – Teaming, Carl och Mairi Savage
• Effektiv operationssjukvård med bra arbetsmiljö, Lena Pettersson, VC Operation Aleris Bollnäs
• Sent strukna operationer – vad visar statistiken i SPOR? Ulf Tingnert, ÖL Anestesi, Länssjukhuset
Kalmar
• Reflektioner efter ombyggnationen i Gävle, Anders Larsson, ÖL Anestesi, Jon Mälstam, Gävle sjukhus
• PROM i samarbete med ortopedkliniken i Gävle, 1177 och SPOR, Anders Larsson, ÖL Anestesi, Gävle
sjukhus
• Akut operation inom 2 timmar! Livsfarlig väntan? Gunnar Enlund, ÖL Anestesi, Akademiska sjukhuset
i Uppsala
• Operationsköer och förändringsmotstånd, Anders Plantin ÖL Kirurgi och utbildningsansvarig, Skövde
Kärnsjukhus
• Tre nyanser av rent, Bent Cederlund, VC IT-/MT-avdelningen Södertälje sjukhus
• Ledarskap på Operationsavdelning:
Tysk ordning eller svensk konsensus?, Rainer Dörenberg, ÖL AnOpIva, Akademiska
sjukhuset i Uppsala
Vem ska leda en operationsavdelning? Claes Jönsson, ordförande SKF och Martin Holmer,
Ordförande SFAI
• Årsmöte
Mötet följdes, liksom tidigare år, upp av en webbaserad utvärderingsenkät som ligger till grund för
planeringen av kommande möten, närmast Operationsledningsmöte Såstaholm 31 maj-1 juni 2018.
Revisionen av SFAI´s riktlinjer för Perioperativt arbete har pågått under flera år och varit svårt att slutföra
eftersom det delvis krävt engagemang av andra delföreningar och delvis för att vi har inväntat
Socialstyrelsens arbete med rekommendationer för läkemedelsdelegering. Vi närmar oss nu ett färdigt
utkast som får gå på remiss till SFAI´s styrelse.
Under SSAI-/SFAI-mötet i Malmö september 2017 anordnade styrelsen ett symposium med rubrikerna
• Evidence based leadership – Teaming what does that mean? - Carl Savage
• Implementing perioperative pathways in emergency surgery in the elderly. - Nicolai Bang Foss (DK)
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Styrelsens arbete har bedrivits under tre dagmöten i Stockholm utspridda över året och regelbundna
telefonmöten.
Delföreningens medlemsantal i november 2017 är 67 personer men intresset för operationsledningsfrågor
är stort och de årliga mötena fylls av minst dubbelt så många deltagare. Deltagaravgiften är 0 kr och
utgifterna för mötet bekostas av deltagarna till ett självkostnadspris. Det lilla överskottet som det årliga
mötet genererar finansierar våra arbetsmöten.
Norrköping april 2018
Ordförande Helena Krook
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Verksamhetsberättelse för SFAI:s Delförening för obstetrisk anestesi och intensivvård, SFOAI,
2016-07-01 – 2017-06-30
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
Susanne Ledin-Eriksson, Gävle, ordförande
Anette Hein, Danderyds sjh , Stockholm sekreterare
Michael Rådström, NÄL, Trollhättan, kassör
Birgitta Birgisdottir, Akademiska Sjh Uppsala,
Ove Karlsson, Sahlgrenska Universitetssjh, Göteborg
Siv Törnell, Umeå
Katarina Levin, Lund – avgick på vårmötet 180308
Håkan Rolfsson, invaldes på vårmötet 180308

Under verksamhetsåret har delföreningens styrelse haft tre protokollförda sammanträden, Stockholm,
Uppsala samt i samband med årsmötet. Sammanträdena i Stockholm och Uppsala har varit kväll samt
påföljande dag.
Årsmötet hölls som vanligt i samband med gruppens årliga vårmöte, denna gång i London 180307-8.
Mötet hölls i anslutning till OAA:s möte Cases&Clinical Chal-lenges. Vid årsmötet avgick Katarina
Levin ur styrelsen, hon ersattes av Håkan Rolfsson, Södersjukhuset. Styrelsen i övrigt blev omvald.
Vårmötets internationella föreläsare var Beverly Hunt, Aisling Carroll, Nuala Lucas och Anita Banerjee,
samtliga Storbritannien.
Mötets ämnen var bl.a diabetes, hemostas-problem, hjärtsjukdom. Ove Karlsson, NÄL, föreläste
”Implementation strategies in perioperative obstetric care”
Mötet samlade ca trettio deltagare, anestesiologer och enstaka obstetriker.
En stor del av styrelsens arbete åtgår till att planera det årliga vårmötet inkl års-möte.
På SFAI-veckan i Malmö Sept 2017 deltog styrelsen med en heldag obstetriska anestesi-symposia i
samarbete med SSAI Obst. An. Training programme. Följande tre symposier hölls:
“What’s new in cesarean?”
“The frail parturient”
“Basic science and recent findings in Scandinavian obstetric anesthesia research”
Styrelsen har under verksamhetsåret varit delaktiga i möten med SFOG:s styrelse angående framställande
av nationella riktlinjer angående preeklampsi. Anette Hein och Ove Karlsson deltar, arbetet fortgår.
Susanne Ledin Eriksson och Ove Karlsson deltar som medlemmar i kurskommit-ten för SSAI Advanced
Training Programme in Obstetric Anaesthesia.
SFOAI:s styrelse tillser att det arrangeras en SK-kurs /år inom obstetrisk anestesi på ett av landets
universitetssjukhus. Senaste kursen hölls i november 2017 på Östra sjh,Sahlgrenslka Gbg, kursarrangör
Ove Karlsson.
Under våren 2018 bidrog SFOAI:s styrelse som remiss-instans i en utredning an-gående förlossnings-vård
i Dalarnas län. Detta resulterande i en rapport:
”Förutsättningar för förlossningsvård vid Mora lasarett - Utredning för Landstinget Dalarna”
För SFAI:s Delförening för obstetrisk anestesi och intensivvård, SFOAI
Gävle 2018-08-07 Susanne Ledin-Eriksson, ordförande
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Verksamhetsberättelse för Svensk förening för Postoperativ Vård, (SPOV) 2016-2017
Föreningens ändamål är att främja utveckling och samarbete kring postoperativ vård i Sverige avseende
klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Ändamålet omfattar även bevakning, utveckling och
samarbeten med näraliggande områden av betydelse för den postoperativa vårdens förutsättningar och
resultat. Föreningens Styrelse utgör referensgrupp i frågor rörande postoperativ vård inom SFAI. SPOV är
delförening i SFAI och öppen för alla med ansvar inom eller intresse för postoperativ vård. SPOV
arrangerar årligen minst ett nationellt möte inom ämnesområdet, medverkar med föreläsningar i samband
med SFAI-veckan och bidrar med sina synpunkter och rekommendationer som delförening i SFAI.
SPOV:s Styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Magnus Iversen (Stockholm), Ordförande – vald till 2018
Edith Herczeghné (Uppsala), Vice ordförande – vald till 2019
Per Flisberg (Skåne), Sekreterare – vald till 2019
Ragnar Bäckström (Örebro), Kassör – vald till 2018
Hans Hjelmqvist (Örebro), Vetenskaplig sekreterare – vald till 2019
Michelle Chew (Linköping), Ledamot – vald till 2018
Anders Samuelsson (Sörmland), Ledamot – vald till 2019
Christopher Lundborg (Västra Götaland), Ledamot – vald till 2019
Styrelsen sammanträder huvudsakligen genom telefonkonferenser. Under verksamhetsåret har Styrelsen
haft fyra protokollförda styrelsesammanträden. Därutöver har hållits ett antal arbetsgruppsmöten och ett
flertal underhandskontakter i arbetet.
Under SFAI-veckan i Malmö 2017 arrangerade SPOV sin årliga högtidsföreläsning, vilken hölls av
professor Henrik Kehlet, Köpenhamn, samt en föreläsningssession om perioperativ njurfunktion och
föreläsningar inom SFAI:s fortbildningsprogram.
SPOV slutförde också sin enkätbaserade inventering av den postoperativa vården i Sverige. Resultatet
kommer publiceras i höst. På uppdrag från SFAI har föreningen även inlett ett större arbete som syftar till
att utarbeta nationella rekommendationer för postoperativ vård och uppföljning. Det arbetet kommer
under det kommande året även innefatta remissrundor och workshops och ett slutbetänkande kommer
föreläggas SFAI för beslut hösten 2019.
SPOV:s nationella vårmöte hölls i år i Stockholm på temat ”Perioperativ medicin från vaggan till graven”
och inriktade sig på den postoperativa vården av våra yngsta och äldsta patienter. Det välbesökta mötet
samlade deltagare från alla landsting och universitetssjukhus.
Under 2018 års SFAI-vecka kommer professor Michael ”Monty” Mythen, London, hålla SPOV:s
högtidsföreläsning. Vi kommer också presentera arbetet med ”Rekommendationer för Postoperativ vård
och uppföljning” och bidra med föreläsningar till SFAI:s fortbildningsprogram.
SPOV har 80 medlemmar. Anmälan om medlemskap sker numer via SFAI:s hemsida.
Ekonomin hänför sig väsentligen till föreningens mötesaktiviteter. Resultatet för verksamhetsåret blev ca
+-0 och med en utgående balans på ca 59 tkr.
För SPOV Styrelse 2018-08-18

Magnus Iversen, Ordförande
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Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Regionalanestesi, SFRA
Verksamhetsåret 2017-18 började för SFRA:s del med deltagande i SSAI/SFAI-mötet i Malmö, där vi
bidrog med två fortbildningsföreläsningar. Vi diskuterade också med den lokala organisationskommittén
kring skapandet av en regionalanestesisession med tips på bra föreläsare.
Sedan har tyvärr året inte inneburit några möten för SFRA. SFRA bidrar dock fortsatt i kursen i
regionalanestesi som hålls i Örebro varje år. Nu senast var det 4-6:e december 2017 då undertecknad
medverkade som instruktör, tillsammans med lokala SFRA-medlemmar och även en inbjuden dansk
expert.
SFRA:s aktivitet syns annars mest på nätet där vår gemensamma maillista under året har sett inlägg från
15 orter i landet varav sex universitetsorter. Diskussionerna har bland annat kretsat kring tips för
tunnelerade epiduralkatetrar, eventuellt införande av den nya NR-fit-standarden för
regionalanestesiutrustning, och sterilitetsrutiner vid centrala blockader.
Något nytt föreningsmöte har inte kunnat hållas, och vi anser oss därför fortsätta med samma styrelse som
föregående år.
Ordförande – Christian Bergek
Kassör – Patrick Schuldt
Sekreterare – Andreas Wiklund
Ledamöter – Inga Fredriksson, Märit Lundblad, PA Lönnqvist och Henrik Öhrström
Föreningen har inte haft någon egen verksamhet som resulterat i några ekonomiska transaktioner under
året.
Även om föreningen inte har haft några samordnade möte har några tidigare valda företrädare för
föreningen på egen hand arbetat för att lyfta SFRA:s intressen. Således har Patrick Schuldt gjort insatser
för att förhoppningsvis kunna återstarta en SK-kurs i regionalanestesi i Uppsala. Undertecknad har också
(tillsammans med Göteborgs kongressbyrå) ansökt om att få arrangera ESRA-mötet i Göteborg 2023.
Det har också publicerats två artiklar i SFAI-tidningen med SFRA-koppling. Den första gällde EDRAdiplomering (Patrick Schuldt). Den andra handlade om regionalanestesi för att bryta en kärlspasm (Rana
Doueh och Christian Bergek)
Under året har också planer tagits fram för ett nytt deltagande i SFAI-mötet med en
regionalanestesisession, denna gång om neurologiska komplikationer.
Vid pennan:
Christian Bergek, ordförande
Göteborg 2018-08-12
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Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård, SFLPA
2017-08-07—2018-08-09
Styrelsen under perioden:
Ordförande: Joacim Linde
Vice ordförande: Denise Bäckström
Sekreterare: Christoffer Jernling
Kassör: Thomas Sundberg
ST-representant: David Lacandler
Ledamöter: Fredrik Helliksson, Patrik Brandenstein, Mikael Gellerfors, Per Östergren, Johannes Edén,
Staffan Thorling, Emilie Kiraly, Anna Henningsson, Pia-Maria Lodhammar, Tobias Falkenström
Valberedning: Henrik Jörnvall, Pierre Sundin
Revisor: Tillhandahålls av SFAI
Möten:
Styrelsen har under perioden haft 9 protokollförda styrelsemöten (170828, 171002, 171113, 171218,
180129, 180305, 180409, 180514, 180611) samt ett årsmöte 171017. Protokoll finns tillgängliga via
sfai.se/delföreningar. Fyrfaldiga Leven för Göteborg har utbringats på i princip samtliga möten.
Aktiviteter:
Föreningen har deltagit i SFAI veckan i Stockholm september 2017. Vi kommer också att delta under
SFAI veckan i Linköping 2018, där flera symposier och föreläsningar ska presenteras av
styrelsemedlemmar.
Arbetet med SSAI-post graduateprogrammet Emergency Critical Care fortskrider. Det är ett nordiskt
samarbete, och den svenska delen administreras bl a av styrelsemedlem Patrik Brandenstein och Vice
Ordförande Denise Bäckström.
Prehospital forskning i Sverige ökar, bl a ledd av styrelsens forskningsrepresentant Mikael Gellerfors.
Styrelsen har, via representanterna Thomas Sundberg och Emilie Kiraly, fortsatt arbetet med checklistor
för IVA transporter. Emilie Kiraly kommer att föreläsa om detta under SFAI veckan i Linköping 2018.
Styrelsens undergrupp för standardisering har arbetat med riktlinjer för grundkrav och
fortbildning/kvalitetssäkring för prehospitalläkare inom det militära och civilt, och kommunicerat med
myndigheter, organisationer och MLAer gällande detta.
Styrelsen har haft ytterligare ett samverkansmöte med medicinska ledningsansvariga (MLA) för landets
läkarbemannade helikopter- och akutbilsbaser. Mötet genomfördes under våren i Göteborg, och ett flertal
av landets baser var representerade. Ett flertal aktuella frågor diskuterades- bla skapandet av en
parallellkurs till ST-läkarnas ”Göteborgskurs”, vilken skulle rikta sig till redan prehospitalt anställda
team. Vidare diskuterades kravställning på kompetens för prehospital sjukvård, allmänna frågor för de
respektive baserna, samt skapandet av en nationellt interaktiv virtuell klinik/hemsida. Nytt möte kommer
att hållas under 2019.
Juridiken kring delande av patientfall på sociala medier/på en interaktiv hemsida håller på att utredas av
styrelseledamot Per Östergren.
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Flera av styrelsens ledamöter har arbetat aktivt med organisation och föreläsningar/stationer under kursen
”Prehospital akutsjukvård för läkare” som genomförs i Göteborg. Under denna vecka har också styrelsen
haft en styrelsemiddag.
Ekonomisk redovisning:
Se separat dokument.
180809

Ordförande Joacim Linde

Sekreterare Christoffer Jernling
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Verksamhetsberättelse Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård vid ÖNHoch Plastikkirurgi (SFAIÖP),2017-2018
SFAIs styrelse har gett oss uppdraget att revidera SFAIs luftvägsalgoritm. Under sista året har vår delförening
arbetat med att ta fram ett nytt förslag till hantering av svår luftväg. SFAIs styrelse har nu fått förslaget, som
efter beslut, kommer att bli den nya luftvägsalgoritmen. Vi har där starkare betonat användningen av
videolaryngoskopi och betonat vikten av att kunna fiberoptiskt kunna etablera en säker luftväg via larynxmask.
Koniotomi med skalpell, ledare och tub har införts i analogi med DAS riktlinjer. Vi har också lagt till nya
avsnitt om obesitas, barn och obstetrisk luftväg, de senare har skrivits i samarbete med SFBABI respektive
SFOAI. Texten som rör pediatrisk luftväg kommer att publiceras som ett separat dokument av SFAI.
Ihop med svensk öronläkarförening startades en projektgrupp för att initiera nationella rekommendationer för
trakeostomivård för vuxna. I denna grupp fanns även en representant för SFAIs delförening för intensivvård,
SIS. Detta arbete understödjes av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Deltagarna bestod av
Katarina Hallén, Johan Hellgren, Katarina Olofsson, Matthias Schien, Per Nellgård, Hasse Ejnell och Georgios
Papatziamos. Förslaget presenterades till öronläkarnas möte under våren 2017 och revideras efter det
gemensamma SFAI/SSAI mötet 2017. Riktlinjerna har tagits emot väl och kan nu läsas på både SFAI
hemsidan och LÖF hemsidan. Där kan man beställa olika broschyrer och kort. Det finns även en app,
”klinikappen”, som LÖF tagit fram.
Delföreningen anordnar postgraduatekursen Modern Luftvägshantering. De första kurserna hölls på Djurönäset
på Värmdö för att sedan flytta till Marstrand. Kurserna hålls vartannat år och har varit populära. Nu kommer vi
att flytta kursen till Krusenberg herrgård utanför Uppsala. Nästa kurs kommer att hållas den 14 till 17 maj
2019.
Sk-kurser i hantering av svår luftväg, i Stockholm och Göteborg, har arrangerats av styrelsemedlemmarna
Johan Ullman och Per Nellgård.

Katarina Hallén
Ordförande SFAIÖP
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Rapporter från särskilda uppdrag och internationellt arbete
The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, SSAI, och Acta
Anaesthesiologica Scandinavica Foundation (Michel Haney)
SSAI utgörs av de 5 nationella nordiska specialistföreningarna inom anestesi- och intensivvård. Sigga
Kalman, Sverige, är SSAI’s ordförande, och även Acta Foundation’s ordförande, har lämnat över till den
nyvalda Klaus Okkola, Helsinki, vid dessa positoner. Representanter i SSAI-board är Martin Holmer och
Lill Blomqwist, båda från SFAI’s styrelse. SSAI bedriver bl a utbildning, fortbildning, forskning inom
vårt specialitetsområde, samtliga praktiskt tillämpade med nordisk samarbete enligt SSAI och Acta
Foundation Stadgarna. SSAIs huvudsyssel är nordisk samordning och främjande av utbildning i vårt
specialitet (8 olika subspecialitets utbildningsprogram), nordisk samordning (Clinical practice committee,
arbete i kurs/utbildnings projekt såsom GRADE metodik och Clinical Practice Guidelines produktion,
och även kongress vart andra år för att främja nordisk
utbildning/fortbildning/utveckling/samarbete. Kongressen nu gick i Malmö/Lund 6-8 september, 2017,
med kongressgeneral Mikael Bodelsson och ett stort lag av medarbetare där, och var ett stort succé på alla
sätt. Gratulerar igen till team Malmö/Lund för ett fantastisk prestation som SSAI kongressordnare. Nästa
kongress är i 2020 i Köpenhamn (28-30 augusti, 2019).
SSAI äger, bedriver, och har som flaggskepp den respekterade vetenskapliga tidskriften Acta Anaesth
Scand. Tidskriften fortsätter att gå väldigt bra, tidskriften som alla får ’hem’ till sig digitallt i full text,
alla åren sedan 1958 som en del av sin SSAI medlemskap. Under sista året har SSAI och Acta Foundation
skrivit en ny 5 års kontrakt med tidskriftens förlag, Wiley, där SSAI’s syfte att inte längre vill att
tidskriften inte längre är vinstinbringande för SSAI har tillämpats i form av nya lägre
prenumerationsavgifter
På Actas Editorial Board finns just nu 7 svenskar (SFAI och SSAI medlemmar): Jan Wernerman
(Stockholm), Jan Persson (Stockholm), Johan Lundberg (Lund), Stefan Lundin (Göteborg), Anders
Åneman (Sydney), Sigridur Kalman och Michael Haney (Umeå). Editor arbete är ideell, förutom för
Editor in Chief (Michael Haney) där hans arbetsgivare (Umeå Universitet) får ersättning från Acta
Anaesthesiologica Scandinavica Foundation för en del av hans arbetstid. Acta tidskriften publicerar
ungefär 220 artiklar per år, varav ett bra andel är från svenska forskare, dock gör Danmark den starkaste
bidrag för antal artikel bland de Nordiska länder.
SSAIs Research Committee har som uppdrag att främja Nordisk forskning och forsknings sammarbete
mellan Nordiska länder. Den kommitté har 2 svenskar (SFAI medlemmar) som medlemar: Sven-Erik
Ricksten (svensk representant, Göteborg) och Michael Haney (som Acta tidskrift EIC, kommitté
ordförande, Umeå). SSAIs Research Committee delar ut SSAI forskningsanslag vid varje SSAI kongress
år, och för att söka forskningsbidrag från SSAI, måste man vara SSAI medlem. SSAIs
forskningskommittee bidrog till val av abstraktpris vid SSAI kongressen, där 6 abstrakt vann ett pris av
10 000 DKK, och där abstrakt presentation vinnare var också den svenska bidrag, Anna-Karin Strand (+
10 000 DKK till) från Linköping.
SSAI’s Research Committee arrangerar årligen en dags krus/seminarie för Nordiska forskare i vårt
specialitet). Denna kurs/seminarie i forskningsmetodik/clinical trials ägde rum i Köpenhamn i april, 2018,
var översökt, och väl uppskattad av deltagande. Kursen går nästa gång i Köpenhamn till våren 2019.
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SSAIs Intensivvård utbildnings stryrgrupp arrangerade den 3e Intensivvård forskningsseminarium i
Helsinki i juni 2018, som var mycket framgångsrik med internationell deltagande från nordiska länder
samt även utanför Norden med flera renomerade gästpresentatörer. Nästa IVA styrgrupp
forskningsseminarium blir i 2020 (våren) i Köpenhamn.
ESICM under 2017-2018 (Christina Agvald-Öhman)
Det hänt en hel del i ESICM under senaste året som ni förhoppningsvis har märkt!
➢ Ny hemsida – har ni kollat in den?
➢ Ny -E-learning plattform har ersatt PACT modulerna med många fler funktioner.
Det är fri access för alla medlemmar, (kräver dock en extra kontakt med Celia McClements på
ESICM office för att det ska funka).
➢ Själva kongressen i Wien 2017 hade en betydligt större proportion kvinnliga talare, mer icketraditionella forum än vanliga föreläsningar och överlag en mer intressant utformning tycker jag.
➢ En helt ny ”Diversity group” har bildats vilket är ett steg i rätt riktning för ett modernare och mer
inkluderande ESICM.
➢ Processen för bedömning av forskningsansökningar och olika ”awards” har blivit mycket mer
transparent och rättvis tack vare Lui Forni som varit chef i ”Research committé” de senaste åren.
Han valdes nu i våras till sekreterare i ESICM vilket är mycket glädjande.
➢ För första gången i ESICM (och världshistorien) ställde en kvinna upp som kandidat för
presidentposten – ett paradigmskifte!
Det var två mycket kompetenta kandidater som ställde upp:
Maurizio Cecconi vann med 836 röster mot Francesca Rubulotta som fick 492 röster.
➢ Två andra viktiga poster besattes av mycket bra personer som aktivt arbetat för att förnya
ESICM mot mer ”diversity and transparence”:
Chair DSA (Division of Scientific Affairs) - Armand Girbes
Chair RC (Research Committée) - Jan van der Waale
Med andra ord mycket positivt händer och det går att påverka – skulle bara önska att fler
svenskar/skandinaver tog chansen att göra det!
Med vänliga hälsningar från er representant i ESICM och väl mött i Paris!
Christina Agvald-Öhman, Överläkare, PMI Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset.
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