Protokoll styrelsemöte i SFAI
Tid: Torsdag 2019-02-07 kl 19.00-20.00.
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Johan T, Roman A, Maja E, Katalin K, Eva S, Annette K, Karin BK, Lina B.
Frånvarande: Owain T, Karolina P, Hans H.
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnandes av ordf.
Mötesordförande Johan, protokollförande Eva, justeringspersoner Maja E och Roman A.
Dagordning godkändes.
Föregående mötesprotokoll godkändes.

Aktuella ärenden
5. NPO-frågan. Johan rapporterar från möte med ane-IVA representant i NPO: Eva Joelsson Ahlm, som
deltagit i beredningsgruppen. Fortfarande oklart om PMI får ett eget programområde, Johan bevakar
frågan intensivt. Ämnesföreträdarna kommer att kallas till hjälp med detta.
6. SFAI veckan
a. 2019 Göteborg. Statusrapport, Karin BK. LOK är nöjda med programmet, i stort sett klart.
Tre välmatade dagar.
i) Hedersföreläsningar: Torsten Gordh-föreläsare klar, Martin H:son Holmdahl-föreläsare
inte klar. Genusperspektiv belyses och bedöms som viktigt av styrelsen.
ii) Ingen huvudsponsor ännu. Olika alternativ diskuteras.
iii) Ett webbaserat inlärningspaket från England föreslås användas för ST-läkarnas
måluppfyllelse, teoretisk del, under SFAI-veckan. Kräver personlig licens som medför en
extra kostnad, dock är kostnaden avsevärt mycket mindre efter förhandling. Kostnaden
fördyrar att skicka ST-läkare till mötet, men ger mer fullständig uppfyllelse av delmål och
en möjlighet att köpa denna modul till ST-läkarna till rabatterat pris. Behöver informeras
om och lanseras tydligt tillsammans med andra fördelar för ST-läkare att delta i SFAIveckan.
iiii) Dagsbiljetter för vidareförsäljning i VG-region diskuteras. Styrelsen tillstyrker detta.
b. 2020 Uppsala. Krävs hyra av stort kongresscentrum, vilket innebär en hög ekonomisk
belastning. Beslutas ändå gå vidare med detta alternativ, då vi är sent ute nu, men dra
lärdom inför kommande SFAI-veckor, inte minst Örebro-veckan.
c. 2021 Örebro. Intet nytt.
7. SSAI Board 31/1-1/2. Annette deltog. Uttagningsprocessen till SSAI Crit Emerg Med har lyfts som
problematisk. SSAI har initierat en intern utredning om detta. SFAI och övriga framförde krav på ökad
transparens. Även kostnaderna och strukturen för SSAI-kurserna ska genomlysas. SSAI Guidelines ska
produceras, dels 1-2 egna per år, dels andra som ska värderas enligt Grade-värdering.
Forskningsmetodik-kurs ska upprepas, populär. Ev open-access för Acta, ska också utredas. Nordiska
yngre anestesiologer organiserar sig alltmer och kommer på sikt ingå i SSAI Board.
8. Checklistan 2.0. Johan mailat med Pelle Gustafsson, och framfört vår ståndpunkt att den inte är färdig
för allmän spridning och att SFAI reserverar sig. Flera svaga punkter. De fortsätter sin kommunikation.
Viktigt då checklistan börjar spridas nu.
9. Relationen SFAI-SWESEM. Johan har haft en diskussion med ordföranden i SWESEM och uttryckt oro
för att patienter faktiskt kan bli lidande om diskussionen blir polariserad och tonläget blir högt, vilket
nu är fallet. Viktigt att rätt kompetens gör rätt saker. Johan har föreslagit en gemensamt skriven
artikel för att lugna debatten framförallt i sociala medier. Detta ska nu diskuteras internt i SWESEM’s
styrelse.

Nomineringar
10. SSAI CrEM Steering Comittee : Patrick Brandenstein
SweTrau Styrelse: Denise Bäckström
Styrelsen beslutar att godkänna dessa nomineringar. SFLPA informeras om av ME.
11. Mötet avslutades. Resterande punkter sätts upp till kommande kallelse.
Vid protokollet:
Eva Selldén

Justeras:
Maja Ewert
Roman A’Roch

Kommande styrelsemöten:

190314 Telefonmöte
190405 Styrelsemöte Stockholm
190502 Telefonmöte
190603 Styrelsemöte och möte med LOK Uppsala
190822 Telefonmöte

