Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Fredag 2019-04-05 kl. 10-16
Plats: Svenska Läkarsällskapet, Stockholm
Deltagare: Johan T, Karin BK, Anette N, Katalin K, Eva S, Roman A, Lina B, Karolina, Hans Hj, Owain T (på
telefon efter lunch.)
Ej närvarande: Maja E
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnandes av Johan T.
Mötesordförande Johan T, protokollförande Eva S, justeringspersoner Lina B och Roman A.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

Aktuella ärenden
5. NPO-frågan. Inget möte ännu i beredningsgruppen för NPO Perioperativ vård, men Johan är kallad
tillsammans med Eva Joelsson Ahlm, SFAI-styrelsens nominerade deltagare. Flera olika delar uppe för
diskussion, ex. när börjar perioperativ vård. Styrelsen anser att ställningstagande till op är
startpunkten. Intensivvård, börjar vid IVA-konsultation. Finns gränsdragningar mot intermediärvård
att förhålla sig till. Se SIR:s riktlinjer. Vi önskar ha ordförandeskapet i detta nya NPO, även viktigt att
både anestesi och IVA-perspektivet avspeglas i nominerade personer. Övriga ingående ledamöter
diskuteras: Sjuksköterska från ane/IVA självklart, op.ssk önskvärd, kirurg viktig,
donation/transplantationsrepresentant. Johan har kontaktats av ordföranden i Sv Kir Fören och Sv
Internmed Fören, då de också önskar verka för egna NPO.
6. a) SFAI veckan 2019 Göteborg. Karin BK. Anmälningsportal och abstractportal öppna.
Fortbildningsföreläsningarna klara. Programmet nästan klart. Många idéer från LOK. Endagsbiljetter
säljs till närliggande region enligt särskild mall. Två huvudsponsorer finns, nästan säkert en tredje,
många utställare finns, ekonomin uppfattas vara under kontroll.
a. Inloggning för chefer/ledare på hemsidan skulle underlätta för utskick, etc särskilt inför
SFAI-veckan. Beslutas om särskild ruta på hemsidan, med kortare förklaring/definition.
b. Möte för chefer och ledare. Heldag tisdag 10/9. Anette. Programmet i princip klart.
b) SFAI veckan 2020 Uppsala. Nästa styrelsemöte i Uppsala 3/6 kl. 10-17, delvis tillsammans med LOK.
c) SFAI veckan 2021, Örebro. Hans Hj rapporterar. Mötesgeneral ska utses inom kort. Conventum
bokat.
d) Fråga om WFSICCM kombinerat med SFAI veckan 2025 i Lund/Malmö, 2-4 000 deltagare. Kunde
bakas ihop med det årets SFAI-vecka, dessutom med inblandning av Aniva-föreningen. Styrelsen
uppdrar åt Owain att sondera möjligheter. Även WFSA-möte aktuellt i Stockholm 2028, styrelsen
funderar på frågan. Karin och Owain återkommer vid kommande styrelsemöte.
7.
Checklistan 2.0. Statusrapport. Ännu inget möte med Pelle Gustafsson, dock telefonkontakt.
8.
Aktuella möten, Sv Kir råd, kommande möte på måndag 8/4, bl.a. skall diskuteras det minskande
utrymmet för kirurgi och anestesi i grundutbildningen. Eva ger rapport från Slf
representantskapsmöte för specialistföreningarna 3 april.
9.
Avseende grund- och AT-utbildningen noteras mindre utrymme för anestesi redan nu, inför att BT
ska införas, oroande. Diskuteras hur vi inom SFAI kan påverka innehållet i AT och
grundutbildningen, särskilt inom BT. Anestesi/IVA är väl representerat egentligen på olika nivåer. Vi
bör påverka, har möjligheter via Hans Hj inom SLS utbildningsutskott och även via KVAST.
Nomineringar
10. Övriga nomineringar.
a. HSAN. Anette Hein och Sonny Ederberg nominerade. Inskickat av Johan T.
b. RLIM. Beslut att nominera Helene Seeman Lodding. Katalin ska fråga. Johan skickar in
nomineringen.
c. SweTrau. Denise Bäckström nomineras som SFAI:s representant. Inskickat.
d. NPO Smärta. Märta Segerdahl nominerad och namnet inskickat.

e. Hur gör vi i fortsättningen med nomineringar? Viktigt att dessa kommer upp för beslut på
styrelsemöte och att vi överenskommer vem som hanterar varje nominering.

Stående punkter
11. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning. Maja E frånvarande. Delvis diskuterat under p. 9.
12. Riktlinjer. Katalin Kiss.
a) SFOAI riktlinjer ligger kvar på hemsidan. Flera kommentarer finns. Styrelsen beslutar att
godkänna dessa riktlinjer ändå i nuvarande skick. Viktigt att i fortsättningen skriver våra
kommentarer direkt i rätt dokument i Dropbox-mappen, Riktlinjer. Annars svårt att hitta om vi
endast använder mailen för kommentarer. Ny undermapp skapas idag i Dropbox: Riktlinjer
under revision.
b) Perioperativt arbete från delföreningen för Op.ledning. Stort arbete gjort med den riktlinjen,
vilken idag diskuteras och godkänns efter smärre revisioner.
c) Frågor om deltagande i studier. Hur kommunicera sådant på hemsidan? Kan läggas som info
och kontaktuppgifter till ansvarig för studien under flik på Forskning. Sorteras och värderas av
Roman och Karin innan uppläggning på hemsidan. Viktigt att SFAI faciliterar forskning.
13. Remisser. Uppmärksamhetssignal för blodsmitta, dokument från SLS distribuerat för kommentarer.
SFAI:s utgångspunkt är att vi vill ha kvar uppmärksamhetssignalen. Karin besvarar remissen.
14. Ekonomi. Owain på telefon. Utdelning från förra årets SFAI-vecka har fördelats enligt de riktlinjer
som finns om insatser under veckan. I övrigt intet speciellt att rapportera.
15. SYA. Nyligen möte med kirurgiska ST-läkare. Bra utbyte/diskussioner ang. praktiska moment och
arbetsmiljö. Inför mötet även efterhört om SWESEM har ST-förening som kan skicka representant,
saknas dock i nuläget. Enkät om arbetsbelastning och utmattningsproblem ska genomföras inför
paneldiskussion på SFAI-veckan i Gbg. Planering pågår tillsammans med Uppsala inför programmet
på SFAI-veckan 2020. Fått frågor kring att starta ST-kurs i postop vård, SYA är mycket positiva till
förslaget och hänvisar i första hand till SPOV om kursen ska arrangeras i SFAI:s regim..
Stadgerevision pågår. Diskussion om policy för ST läkare angående att engagemang i SFAI inte ska
påverka ST-läkarens egna utbildning. SYA författar ett förslag till policydokument för godkännande
av SFAI-styrelsen via KVAST.
16. Forskning. Diskuterat ovan.
17. SFAI-tidningen
a)
Ansvarig utgivare. Johan Thunberg ska ta över detta uppdrag från Martin Holmer och skickar
erforderliga dokument till Karolina som ombesörjer skiftet.
b)
Nästa nummer. Deadline måndag 8 april. Alla uppmanas skicka in bidrag. Bra inflöde.
c)
Avtal med Mediahuset löper ut vid årsskiftet, nytt behöver formuleras. Karolina och Owain
gör ett offertunderlag att skickas ut till lämpliga tidningstryckerier. Tidningens framtid
diskuteras, finns alternativ? Olika mediekanaler diskuteras, alt. regelbundna medlemsmail
och kanske en tidning endast i anslutning till årsmötet. Enkät planeras till medlemmarna för
ev diskussion på årsmötet. Oavsett så är en större förändring rörande SFAI-tidningen en
årsmötesfråga.
18. Fackliga frågor, medlemsfrågor. Intet nytt.
19. Hemsidan. Engelsk version av hemsidan har efterfrågats, Roman och Owain utreder och formulerar
förslag till innehåll.
20. Delföreningsfrågor:
a. Stadgeförändringar skall föreläggas SFAI:s styrelse, så tidigt som möjligt.
b. Stadgar i delförening för Op.ledning, godkänns.
c. SFOAI, gamla stadgar från 2010. En del formuleringar behöver revideras. Eva S
kommunicerar med den delföreningen.
21. Övriga frågor:
a)
Kommande styrelsemöten, tider:
2/5
telefonmöte kl. 19-20,
3/6
Uppsala-möte med LOK kl. 10-17,

22/8
9/9
12/9
10/10
4–6/11

b)

telefonmöte kl.19-20
kl. 10-17 på SFAI-veckan,
konstituerande möte kl. 16.15 efter årsmötet
telefonmöte kl. 19-20
Styrelseinternat, plats TBD

Vårdhandboken. Den framstår som alltmer problematisk, icke-evidensbaserade riktlinjer,
undermåliga referenser. Anette arbetar med ett brev till SLS och Läkarförbundet, även inför
diskussion i Sv Kir Råd på måndag 8/4. Brevet mailas ut till styrelsen för kännedom.

22. Mötet avslutades av ordf.
Vid protokollet:
Eva Selldén

Justeras:
Lina Broman
Roman A´Roch

