Protokoll från styrelsemöte i SFAI 191010, telefonmöte.
Deltagare: Annette N, Maja E, Roman A, Lina B, Erik L, Eva S, Claes F.
Frånvarande: Karolina P, Owain T, Hans Hj.
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnades av ordförande Annette N.
Mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Maja E och Roman A.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

Aktuella ärenden
5. NPO-frågan. Förslag till sammansättning av ingående kompetenser skrivet av Claes F och Annette N är
inskickat med kort varsel till styrgruppen. Synpunkter i retur från styrgruppen att vi bör inkludera
kirurger, fysioterapeuter, m.fl. Vi har dock endast inalles 6 positioner att besätta och det innebär
därmed färre anestesiologer, dock uppenbarligen viktigt att NPO blir väl sammansatt. Annette och
Claes formulerar ett svar till styrgruppen. Essentiellt nu att fler RPO bildas i landet, förutom
Stockholm-Gotland, hittills dock sparsamma tecken till att denna process kommer igång. Fortsatt
diskussion om hur vi ska kommunicera kring NPO/RPO, på internatet. Deadline för SFAI-tidningen just
passerad.
6. a) SFAI veckan 2019 Göteborg. Karin BK varit på utvärderingsmöte, oklarheter kvar, ekonomin inte
klar ännu. Diskuteras vidare under internatet.
b) SFAI veckan 2020 Uppsala. Uppsala LOK är mycket aktiva. Brev har skickats till delföreningarna med
fråga om programpunkter, specificerade. Fråga från Lotta kring priser för utställare, då lokalen där är
stor, ev. dyr. Viss oro att mötet inte går ihop ekonomiskt. Endagsbiljetter kan vara lösning, då många
har kort väg dit.
c) SFAI veckan Örebro 2021, även där är LOK mycket intresserade och aktiva. Karin BK håller kontakt.
Bra arbetsgrupp.
d) WFSICCM Malmö/Lund 2025. Owain på väg till Melbourne, sjuk idag. Rapport på internatet.
7.
Aktuella möten.
a) Sv Läkarförbundet rep.skap. Eva S närvarat, rapporterar kort. Fokus på BT och arbetsmiljö,
skriftlig rapport kommer.
b) Sv Läkarförbundet haft utbildning för styrelseledamöter, Annette närvarat, mycket givande,
rekommenderas till övriga styrelseledamöter.
b) NASC nästa vecka, SFAI representeras av Karin BK.
8.
SFLPA/ SLAS update. Samgående har diskuterats mellan dessa två prehospitala föreningar. Annette
N håller kontakten.
9.
Möte för chefer och ledare januari 2020, denna gång på central plats i Stockholm, inte Arlanda.
Programmet diskuteras: Hygien, BT, juridik för chefer, patientsäkerhet, förbättrad återkoppling av
avvikelser, ev. Jonas Wrigstad.
10. Program till internatet. Annette planerar, flera punkter klara. Eva S och Owain bistår planeringen.
Nomineringar
11. Inga aktuella nomineringar.
Stående punkter
12. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning. Hans Hj ska bereda styrelsen information i frågan om BT
samt förslag om ställningstagande från SFAI, inför internatet 4-6 nov. Även viktigt att adressera hur
BT relaterar till grundutbildningen. Detta material skall skickas ut till styrelsen för inläsning senast 2
veckor före internatet, enligt tidigare överenskommelse.
13. Riktlinjer. Ny riktlinjeansvarig i styrelsen, Erik L, ska kontakta tidigare ansvarig för info.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Remisser, Karin BK. Remiss ang donation gällande barn och beslutsoförmögna personer, nu skickad
till SIS och SFBaBi. Även diskussion om remiss rörande forskning kring dessa grupper. Dessutom en
del tekniska remisser hanteras om material i MT-produkter.
Ekonomi.
a.
Rapporter. Owain frånvarande. Ekonomin god.
Ledning och styrning. Intet aktuellt.
SYA. Lina rapporterar från SYA:s välbesökta symposium under SFAI-veckan om utbrända ST-läkare.
Uppskattat ämne, viktigt att fortsätta diskussionen. SYA-styrelsen planerar närmast SYA-dagarna.
Forskning. Claes F rapporterar att SPOR fått flera förfrågningar om uttag från registret för forskning.
SFAI-tidningen.
Avtal. Annette diskuterar med Mediahuset, lägre annonspriser efterfrågade. Erbjudit samma villkor
som tidigare. Annette kontaktar Owain och Olof Ekre för uppdatering om tidigare förhandling.
Fackliga frågor, medlemsfrågor. Intet nytt.
Hemsidan. Vidare uppdatering diskuteras vidare på internatet, med Carolina P närvarande.
Delföreningsfrågor. SPOV vs Op.ledning, diskuteras vidare på internatet.
Övrigt.
a.
Rapport från NASC, ESA:s kommittee där OT repr SFAI, SYA diskuterar internt bemanning av
national villages i Barcelona nästa år.
b.
Propofolsedering, svar på fråga om sprutor och slangar. Annette svarar. Dessutom
uppdaterar Sfane riktlinje kring sådan sedering.
c.
Förslag mötestider för våren:
Redan beslutat:
V. 5 tors 30/1 fysiskt styrelsemöte i Stockholm och fre 31/1 Möte för chefer och ledare.
V. 7 tors 13/2 telefonmöte,
V. 11 ons 11/3 telefonmöte,
V. 14 tors 2/4 möte Stockholm,
V. 19 tis 5/5 telefonmöte,
V. 24 mån 8/6 styrelsemöte med LOK i Örebro. Datum ovan godkändes av närvarande.
d.
SSAI har ett extra möte i dec i Danmark. Cecilia Escher, och ev Owain T, bevakar.
Förvirrande faktura från region Uppsala kommit till flera verksamheter, angående betalning till
SPOR, olyckligt formulerad, Claes F återkopplar till SPOR om förtydligande.
Mötet avslutades av ordförande.
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