Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Torsdag 2019-05-02 kl. 19-20.30
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Johan T, Hans H, Maja E, Karolina P, Katalin K, Annette K, Owain T, Karin BK, Lina B., Roman A
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnades av ordförande Johan T.
Till mötesordförande valdes Johan T, till protokollförande Eva S, justeringspersoner Maja och Owain.
Godkännande av dagordning med tillägg av punkt om riktlinjer.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

Aktuella ärenden
5. NPO-frågan. Johan rapporterar från telefonmöte förra veckan. Nästa steg ser ut att bli ett beslut om
inrättande av NPO Perioperativ Medicin och Intensivvård med Transplantation (och sannolikt
Donation). Beslut skall fattas av styrgruppen 22 maj. Därefter ska regionerna utse deltagare. SFAI
styrelse förordar att en anestesiolog blir ordförande och att omvårdnadsrepresentanter nomineras.
6. a) SFAI veckan 2019 Göteborg. Statusrapport Karin BK. Programmet klart, affisch producerad. Tre
huvudsponsorer finns. Vår monter behöver uppdateras med foton, Karolina ansvarar tillsammans
med Lotta, MKon. Sociala programmet under fastställande. Många endagsbiljetter redan sålda.
• Inloggning för chefer/ledare, namn på inlogg diskuteras. Viktigt att inkludera chefer och
ledare.
• Annette redogör för programmet till SFAI-veckans möte för chefer och ledare. I princip
klart.
b) SFAI veckan 2020 Uppsala. Karin mailat LOK att vi önskar gemensamt möte 3 juni, detaljer kommer
via Lotta MKon.
c) SFAI veckan 2021. Örebro. Karin ska skicka info till LOK, SFAI-general utsedd.
d) SFAI veckan 2025 ev. kombinerad med WFSICCM Malmö/Lund. Owain håller i den kontakten om
att mötet kan läggas i Sverige då, även kontakt med AneIVA-kliniken samt ssk-föreningen.
7.
Checklistan 2.0. Statusrapport. Johan försökt och inte riktigt lyckats få kontakt med Pelle
Gustafsson på LÖF. Info läggs ut nu på hemsidan om SFAI:s inställning till checklistan 2.0, viktigt då
olika rykten cirkulerar.
8.
Aktuella möten, SLS Fullmäktige. Diskussion om SLS propositionen ang. medlemskap, styrelsen står
fast vid tidigare motstånd mot ”tvångsanslutning”. Denna uppfattning delas av övriga föreningar i
Sv kir råd. Eva deltar i SLS fullmäktige som SFAI:s representant. Viktigt där klargöra om
propositionen innebär en stadgeförändring i SLS, då det i så fall krävs kvalificerad majoritet vid
omröstningen.
9.
Checkliste-manualen. Owain: Reviderad version på gång till tryckning och även symposium på SFAIveckan.
10. ESA. Intet nytt.
Nomineringar
11. Andra nomineringar.
HSAN: Sonny Edeberg har avsagt sig nominering. Detta har meddelats styrelsen, men hans namn
kom ändå med i protokollet, därför förtydligande idag. Anette Hein har accepterat nominering.
Johan tillfrågar även Lina de Geer och skickar sedan in våra nomineringar imorgon.
Stående punkter
12. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning
a) SPUREX: Maja. Denna funktion styr inspektionerna, representant från SFAI nu inte längre med i
denna styrgrupp, vilket är oroande. Uppdras ge Maja mandat att stöta på för vår representation i
SPUREX.
b) Milestones/EPAs. Punkten uppskjuts till nästa gång.
Riktlinjer. Katalin K rapporterar.

a) Fråga från Gunnar Dahlgren, se bilaga i kallelsen. Styrelsen föreslår remiss av denna till
delföreningen Sfane för hantering.
b) Klagomål gällande hantering av avvikelse. Hänvisas till chefsläkare på sjukhuset alt IVO. SFAIs
styrelse tar inte ställning i enskilda medicinska händelser.
13.
14.

15.
16.

18.
19.

20.
21.

Remisser. Tekniska standard-ärenden, besvarade förutom kompletteringar begärda av IVArepresentant, samt remisser rörande högspecialiserad vård. Många anestesi-IVA aspekter på
högspecialiserad vård, risk för att vi glöms bort. Karin BK skrivit svar.
Ekonomi.
a.
Intet nytt. Bokförare Enar Edvardsson hos LRF Konsult går i pension och ersätts av Renée
Klang. Marie-Louise Ågren fortsätter som bokförare hos LRF Konsult och SFAIs revisor är
fortsatt Bruno Tagesson hos Tagesson & Lundquist, Kalmar.
SYA. Lina skickar ut nytt stadgeförslag, önskar snabb återkoppling (närmaste dagarna).
Forskning. Hans H.
a) Färre professorer i anestesiologi och intensivvård i tjänst, kommer möjligen att bli brist inom
närmaste tiden.
b) Viktigt bevaka vår representation i nya läkarutbildningen, med nya BT. Karin BK rapporterar att
där behövs ny målbeskrivning. Hans H bevakar.
17. SFAI-tidningen
a.
Avtal. Karolina och Owain ser över underlag för offerter. Ordförande ber styrelsen fundera
över papperstidningens framtid till nästa gång, så att vi kan presentera förslag till årsmötet.
b.
Byte av ansvarig utgivare pågår.
c.
Hemsidan lämpligast för snabba uppdateringar.
Hemsidan. Roman uppdaterar.
Delföreningsfrågor.
a.
Stadgar från delföreningarna, status. SFOAI håller på att revidera, hyperbar är endast två
aktiva personer och har tidsbrist att producera stadgar, kan behöva assistans. Eva S håller
kontakten med dessa två. Neuroföreningen vilande. Hans H: stadgar för UF? Update vid nästa
möte i Uppsala.
Övrigt
a.
Årsberättelser/Verksamhetsberättelse. Dags att begära in detta från delföreningarna. Johan
ansvarar.
Mötet avslutades av ordförande.

Vid protokollet:
Eva Selldén

Justeras:
Maja Ewert 190504
Owain Thomas 190505.

Nästa styrelsemöte:
3/6 kl. 10-17 i Uppsala

