Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Torsdag 191212 kl. 19:00-20:30
Plats: Telefonmöte
Deltagare: Annette N, Karin BK, Erik L, Karolina P, Owain T, Hans Hj, Maja E, Lina B, Eva S, Claes F, Roman
A´.
1. Mötet öppnandes av ordförande Annette N.
2. Till mötesordförande utsågs Annette N, till protokollförande Eva S, till justeringspersoner Karin BK och
Roman A.
3. Dagordningen godkännande efter små justeringar.
4. Föregående mötesprotokoll, rättelse: Peter Dahm är ordförande för VG region. Därefter godkänt.
Aktuella ärenden
5. NPO-frågan. Uppdatering av Annette. Möte igår med regionansvariga representanter, där
konstaterades att bra nomineringar finns från anestesispecialiteten, men inte från övriga
specialiteter. Annette kommunicerar med gruppen.
6. a) SFAI veckan 2019 Göteborg. En sista fråga kvarstår om storlek av belopp att fördelas till
delföreningar som bidragit med mer än en halvdags program, detta inte riktigt klart än.
b) SFAI veckan 2020 Uppsala. Programgruppen har möte imorgon i Uppsala. 78 programförslag finns i
Programportalen och skall då sorteras. Karin BK deltar fysiskt samt Owain och Annette via länk.
c) SFAI veckan 2021 Örebro. Intet nytt. Avvaktar programmötet imorgon för uppgift om
hedersföreläsare.
d) Beslutas att stödja de delföreningar som vill synas i monter under SFAI-veckan.
7. Aktuella möten
a) Möte för chefer och ledare 200131. Programmet redovisas av Annette, ligger i dagens
kallelsemapp. Styrelsen uppmanas sprida att mötet även är för andra ledare än vch.
b) Möte för chefer och ledare sept 2020: Förslag att del av mötet sker gemensamt med KVAST,
bifalles. Temaförslag: Vad ligger i/innebär VCs underskrift av specialiseringsansökan? Hur mår våra
ST? BT, Kursportalen.
Nomineringar
8. Aktuella nomineringar till protokollet.
a) ATLS - ersättare till Anna Tibblin Oscarsson. Beslutas tillskriva delföreningarna med förfrågan.
Uppdras till Lotta på MKON.
b) WFSA- Committée Patient Safety: Styrelsen beslutar nominera Jonas Wrigstad, Ystad.
9. Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning.
a) Informationspaket behövs om BT, efterfrågas av studierektorer. Hans Hj rapporterar om
Soc.styrelsens och SKR:s arbete med besök på regionerna och remissomgång om BT som sjösätts 31
januari. Avseende ämnesområdet anestesi diskuteras f.n. vad som ingår i området Akut, detaljer inte
klara. Svarstiden kommer att bli c:a en månad, SFAI bör vara redo att svara snabbt.
b) Kursportalen. Owain rapporterar om arbete med offert för hemside-delen. Således progress i detta
arbete, en del moment har tagit lång tid.
c) Milestones/EPAs, Entrustable Professional Acitivities. En modell för att träna och bedöma konkreta
aktiviteter för kunskapsnivå inom olika områden, används internationellt på både grund- och
specialistutbildningsnivå. KVAST arbetar vidare med hjälp av delföreningarna.
d) Vad är tillräckligt för intygsgrundande kurs? Diskussion inom KVAST, där man planerar att utarbeta
en mer utförlig beskrivning av förutsättningarna för att en kurs verkligen leder till att resp. delmål
uppfylls.
e) Möjlighet att få CME-poäng registrerade från SFAI-veckan. Hans Hj rek kontakt med LIPUS. Karin
ber Lotta på MKON utreda frågan.
10. Riktlinjer. SPOV, Perioperativt arbete. Annette frågar SPOV om ändringarna är införda, i så fall är
den färdig att godkännas nu. Erik rapporterar om förfrågningar. Förslag att förfrågningar om riktlinjer
skickas direkt till Riktlinjeansvarig i styrelsen. Erik skriver information om detta i nästa SFAI-tidning.

11. Remisser
a) Se ovan p.9.
12. Ekonomi
a) Rapporter. Intet nytt.
13. SYA. Undersökning ute på Facebooksidan om ul-bemanning av op.salar, ska även publiceras på
SFAI Facebooksida. Efterlyses nya styrelsemedlemmar till SYA.
14. Forskning. Karin BK: UF har Forskningsforum i januari, fortfarande möjlighet att anmäla sig. Claes
rapporterar att SPOR får flera forskningsförfrågningar om tillgång till data. Även frågor från annat håll
om SPOR-data, denna databank är nu rikstäckande och därmed intressant. Ämnet diskuteras vidare
vid styrelsemötet i januari.
15. SFAI-tidningen
a) Avtal. Karolina rapporterar om offertarbete. Diskuteras vidare vid styrelsemötet i januari.
b) Nästa deadline för bidrag till tidningen är 7 jan.
16. Fackliga frågor, medlemsfrågor. Inget nytt.
17. Hemsidan. Owain rapporterar om arbete med att kunna betala med kreditkort.
18. Delföreningsfrågor.
a) HBO stadgar. Utmailade, behandlas och godkännes via mail.
b) Delföreningen för etikfrågor. Mailfråga ang. sådan förening utskickad till delföreningarna, flera svar
inkomna. Intresse finns hos flera delföreningar. Nästa steg är inbjudan till delföreningarna att
nominera representanter till etikföreningen.
19. Övrigt:
a) NAG Sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov senast 20/1. Annette skickar frågan till SFBaBi.
b) SSAI extra General assembly i Köpenhamn 191205, för stadgefrågan. Ingen rapport än.
c) Enkät från SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Läkarförbundet ang. Nationell
högspecialiserad vård, initialt arbete med NPO, nominering ledamöter till NAG och Socialstyrelsens
arbetsgrupper, med fråga hur allt detta har fungerat. Annette återkopplar skriftligt att brister finns.
d) LÖF: Checklistan för säker kirurgi 2.0 utvärdering, Pelle Gustafsson diskuterar denna vid nästa Sv Kir Råd.
Nytt projekt precis startat om ”Den sköra patienten och akut bukkirurgi” med ett antal utvalda deltagare,
styrelsen väntar på en förfrågan om nominering från SFAI.
e) Twitterkonto från SFAI-veckan Niklas Jonsson, förfrågan om övertagning av SFAI, beslutas att avvisa
förfrågan.
f) Pediatrisk procedursedering med ketamin av akutläkare. Oroande. Fråga från SFBaBi om dialog med
akutmedicinare, Claes tidigare haft dialog med dem och får uppdrag att fortsätta med denna.
20. Mötet avslutas.
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