Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Tisdag 4 dec 2018, telefonmöte kl. 19:00-20:45
Deltagare: Johan Th, Eva S, Lina B, Maja E, Anette, Katalin K, Karin Bj, Hans H, Owain T, Karolina
1. Mötet öppnas av ordf Johan Thunberg.
2. Till mötesordförande valdes Johan T, till protokollförande Eva S, till justeringspersoner Lina B och
Karin Bj.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll från internatet i Varberg gicks igenom. Uppföljning av delföreningarnas
stadgar och styrelsemedlemmarnas medlemskap i SFAI pågår: Karin uppdaterar stadgar med SFane,
klart inom kort, Owain har gått igenom SFABaBi och SFRA =OK, Anette gått igenom Op.ledning= OK,
SFLPA är kontaktade av Maja och där är nya stadgar på g, de ville stadfästa först innan de visar oss,
KVAST har sin arbetsbeskrivning som stadgar=OK, alla i KVAST är med i SFAI, fortbildningsnätverket
planerar stadgar, Lill ansvarar för detta, med svar till Maja. Eva S kontaktat Hyperbar, alla i
referensgruppen är med i SFAI och stadgar finns, dock ej på hemsidan, de ska skicka till oss. Eva S
även mailat SFOAI, styr. är medlemmar i SFAI, stadgar är gamla från 2010 och finns ej på hemsidan,
ska åtgärdas. SIS (Johan ansv) har stadgar och alla styr.ledamöter med i SFAI. Hans kontaktar SPOV till
nästa gång, SFThAI Roman, nästa gång. Lina återkommer om SYA, stadgar finns, men revision pågår.
Samtliga styrelsemedlemmar är medlemmar i SFAI, oklart om alla är medlemmar i Slf och SLS. Katalin
återkommer om Neurofören, SFÖIP=Karolina, återkommer till nästa gång.
5. NPO-frågan. Ordf Johan T haft kontakt med Lisa Kurland, ordf i NPO akut, även Hans H haft kontakt
med henne. Möte ska hållas med beredningsgruppen i NPO 23/1-19, ang att separera Akut och PMI.
Ane IVA har ju beröringspunkter med flera NPO, därför har alternativa förslag kommit till oss att delta
i andra NPO. Styrelsen dock enig i att vi siktar mot att få ett eget NPO för att värna vår specifika
specialitetskunskap. Kirurger frustrerade över att de inte har ett eget och överväger att inkluderas i
ett PMI-NPO. Hans H har hört från Soc.styrelsen att beslut ska ske redan i vår och från flera håll ageras
för ett eget PMI område.
Aktuella ärenden
6. SKR, Sv Kirurgiskt råd. V ordf Annette rapporterar från möte, se protokoll. Många intressanta punkter
berördes. Specialistkompetensens värde diskuterades apropå viss privat okontrollerad verksamhet.
Spårbarhet för med.teknisk utrustning har blivit EU-förordning, konsekvenser ännu oklara. Checklista
2.0 visades ånyo, denna gång i reviderad form. Se vidare p 10 nedan. Vårdhandbokens svaga
evidensbas diskuterades och gemensamt uttalade ska skrivas i styrelsen och bollas/stämmas av med
övriga spec.föreningar i SKR. SKR vill gärna länkas till Svenska Läkarförbundets hemsida, just nu
tidsbrist på Slf. Nästa år är SFOG ansvarig för mötet, Ellika Andolf.
7. SFAI veckan 2019 Göteborg. Statusrapport. Programportalen stänger på fredag, möte planerat strax
efter med LOK , inklusive fortbildningsföreläsningar. Programmet uppfattas som väldigt maximalt och
ambitiöst och LOK Göteborg vill gärna använda alla tre dagarna ons-fre full längd. Orosmoln finns att
ev årsmötet flyttas till ogynnsam tidpunkt.
8. SFAI-veckan 2020, Uppsala, intet nytt.
9. SFAI veckan 2021, tillsammans med SKF? Johan T haft ytterligare samtal med ordf Claes Jönsson i Sv
Kir förening. Svårt ensa vecka, vårt årsmöte förkastade v. 34, kirurgerna kan inte heller byta vecka.
Gemensam programpunkt på våra resp veckor diskuteras dock fortfarande. Hans H hittills ansvarig för
SFAI-mötet 2021. Endagsbiljetter aktuella.
10. Verksamhetschefsmöte 2019. Anette har gjort intressant program: presentation av SFAI’s
styrelsearbete, spec.ssk.utredningen, infektionsprofylax på op, lärdomar av EPA engelska systemet,
försvaret och anestesins roll och utmaningar i krigsorganisationen, ex IVA-platser, samt NKS’ STstudierektor.
11. LÖF:s nya checklista. Ordf mailat med Pelle Gustafsson, LÖF. Styrelsens bestämda åsikt är att
checklistan inte kan godkännas i sin nuvarande form. Återkoppling från oss önskas senast 15 jan till
Pelle G. Beslutas att Eva kontaktar Petter Westfelt för fortsatt revideringsarbete som ska ske
tillsammans med styrelsen. Maja och Karin tar uppdraget att arbeta ihop ett bra förslag med Petter
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till vårt nästa fysiska styrelsemöte i januari. Johan meddelar detta till Pelle G och lägger ut materialet
under flik 11 i Dropbox, ”Bra läsning”, som en mapp: Checklista 2.0.
Åsa Skagerhult, redaktör av medicinsk terminologistandard, openEHR, har mailat ordf ang ASA
Physical Status Classification och har förhört sig om lämpligt svenskt namn i en översättning. Hon
önskar att vi gör en bedömning av hennes tolkning. Vi beslutar att Johan T skickar en länk till vårt eget
SFAI-material om ASA-klass tillsammans med en förtydligande kommentar.
SYA. Kassören fått mail från bedragare som önskat snabb internationell överföring för c:a 70 000 kr.
SYA gjort polisanmälan. Diskuteras om övriga delföreningar ska informeras och hur. Via MKON?
Beslutas att Johan diskuterar lämplig text med MKON. Enligt Owain är detta tyvärr frekvent
förekommande.
Mediahuset. Johan T har inlett förhandlingar med dem och det framgår att annonsinflödet är
sparsamt. Beslutas att Johan försöker förlänga avtalet ett år till. Vi behöver vinna tid för att diskutera
tidningens framtid, ev. på årsmötet. Beslutas att vi kan tillföra medel - sponsring av tidningen med en
summa om cirka 15 000 kr/nummer.
När text ska publiceras på våra sociala medier, som styrelsen nu har startat (dvs det Facebook-konto
som aktiverats av Lina), bör texten antingen förankras med berörda delföreningar eller så bör det
framgå att SFAI inte nödvändigtvis står bakom texterna, samt att föreningens ståndpunkt framgår på
hemsidan. Johan/Lina formulerar ett uttalande som förtydligar detta och som vi diskuterar nästa
gång.
Mötet avslutades.

Justeras:
Lina Broman
Karin Björnström Karlsson

Nästa styrelsemöte 24 januari 2019 kl. 10-17 i Stockholm.

