Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Torsdag 2019-03-14 kl 19.00- 20.15
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Johan T, Katalin K, Eva S, Maja E, Owain T, Karolina P, Roman A, Annette, Katalin K, Lina B.
Frånvarande: Hans H.
1. Mötet öppnades av Johan T.
2. Till mötesordförande valdes Johan T, protokollförande Eva S, justeringspersoner Maja E och
Roman.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Aktuella ärenden
5. NPO-frågan. Johan T har fått mail av Marianne van Roijen i Beredningsgruppen avs. NPO
Akut vård, där man beslutat att Akut Vård ska ha kvar sitt uppdrag, men att periop vård inte
ska adderas till detta. Ett uppdrag har formulerats till beredningsgruppen att göra ett
förarbete och ta fram en uppdragsbeskrivning för ett nytt NPO, där 4 områden: Periop vård,
IVA, Donation och Transplantation ska ingå. Detta är helt i linje med SFAI- styrelsens mål.
Namn önskas från SFAI på representanter att ingå i planeringen. Styrelsen diskuterar olika
namnförslag, Johan T kontaktar dessa. Johan skickar denna info till alla ämnesföreträdare i
landet, regionala chefsamråd och sjuksköterskeföreningar. Smärta ska ingå i NPO Neuro och
styrelsen beslutar att Märta Segerdahl ska nomineras som representant.
6. SFAI-veckan.
a. 2019 Göteborg. Statusrapport från Karin. Diskussioner med LOK och ansvarig Stefan
Lundin, ang programmet och ekonomiska frågor. Programmet ser bra ut.
Huvudsponsorer finns nu. Fråga om avgifter, bl.a. att koppla in moduler som elearning, så att ST-läkare kan använda SFAI-mötet för att uppnå utbildningsmål. Förra
året skapade varje föreläsare kontrollfrågor för att uppfylla kravet på kurs, och SFAIgeneralen utfärdade intygen. Vi upprepar förra årets erbjudande till ST-läkare.
Dagsbiljetter har diskuterats och SFAI’s förslag är som tidigare beslutats, att LOK
köper in ett förutbestämt antal till VG-regionen för distribution till både läkare och
ssk. Beslut behövs inom en vecka. Annars kvarstår alternativet dagsbiljetter via
hemsidan. Sociala programmet under planering, tidsplan hålls.
b. 2020 Uppsala. Vi träffar LOK i juni. Fortfarande behöver vi hyra hela
konferenscentrumet, dock har Lotta på MKON lyckats förhandla ner priset något.
Diskuteras att SFAI-veckan snart inte kan ordnas på så många orter längre. Framför
allt frågan om att utställningen behöver speciella regler, men även kostnadsram.
c. 2021 Örebro. Hans Hj ej närvarande. Lokal behöver diskuteras vid nästa möte, dags
att besluta då om ekonomin håller.
7. Mötet för chefer och ledare på SFAI-veckan. Ämnen på förslag: Miljö och hållbarhet,
NPO, juridik för chefer, samt ev. diskussion med akutmedicinare där Johan kontaktar ordf i
SWESEM om ex. samarbete i akuta situationer, ane-sskbrist/vårdplatsbrist. Annette ansvarar,
programmet fastställs vid nästa styrelsemöte 5/4. Karolina P har en uppdaterad mail-lista på
vch.
8. Sv kir råd, inget har hörts om vårmötet 8 april. Ingen kallelse har kommit. År 2019 är SFOG
ansvariga.
9. Remisser. Karin BK, en om ambulanser, se bilaga 1, besvarad. Ytterligare en remiss om
obstetrisk anestesi, skickas till SFOAI för yttrande.

10. Checklistan 2.0. Inget nytt. Op.ledning vill godkänna den, SPOR, ane-ssk förening har redan
godkänt den. Detta är problematiskt, då SFAI:s styrelse inte kan ställa sig bakom denna
checklista. Vi behöver förtydliga detta nationellt. Ett stort tidskrävande arbete har lagts ner
av vetenskapliga sekreteraren och KVAST-ordförande (tillsammans med Petter Westfelt, K
Solna) för att klarlägga och omformulera det som behöver revideras. Denna checklista börjar
spridas och risk finns att förändringsarbete börjar initieras på olika håll. Johan T upprepar och
intensifierar kontakt med Pelle Gustafsson på LÖF. Delföreningarna och SPOR ska informeras
tydligt om styrelsens inställning. Därefter skall information om vår ståndpunkt komma ut på
hemsidan.
11. Riktlinjefrågor. Katalin Kiss, ansvarig. Beslutas att Roman ska skicka svar till Carl Jensen ang.
ultraljudsprojektet, se underlag i tidigare protokoll. Katalin har även adresserat SFOAI ang.
rättelser av deras nya riktlinjer om antikoagulatia och ryggstick. F. ö. har fråga kommit om
deltagande i periop studie, denna läggs ut som länk på hemsidan.
12. Karolina påminner om SFAI-tidningens deadline.
13. Övriga punkter tas upp vid nästa styrelsemöte i Stockholm, se nedan.
14. Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Eva Selldén
Justeras:
Maja Ewert
Roman A’Roch

Kommande styrelsemöten:

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

