Protokoll styrelsemöte för SFAI
Tid: Måndag 200130 kl. 10:00-17:00
Plats: Läkarförbundet, Villagatan 5
Deltagare: Annette N, Karin BK, Owain T, Erik L, Hans H, Roman A, Maja E, Eva S, Lina B, Carolina P. Ej
närvarande: Claes F.
1)
2)
3)
4)

Mötet öppnandes av ordförande Annette N.
Mötesordförande Annette N, protokollförande Eva S, justeringspersoner Maja E och Roman A.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Karin BK har utrett CME-frågan
och funnit att det blir en alltför omfattande administration, därmed kommer vi inte att gå vidare med
CME kopplat till SFAI-veckan.

Aktuella ärenden

7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

5) NPO PMI eller PIVoT. Annette rapporterar. Nomineringsprocess pågår till ordförande och
ledamöter i detta NPO, beslut planerat 20/2. Några RPO under formering, dock inga uppgifter
ännu från södra och norra regionerna. Smärt kommer att utgöra en specialprocess, då de har valt
att ingå i NPO Neuro. SFAI uppfattar att perioperativ smärta ingår i PMI.
a) Nationell högspecialiserad vård, arbetsgrupper formeras. Annette frågat Soc.styrelsen
hur nomineringarna till dessa gått till. SFAI-styrelsen finner att NPO PIVoT ännu inte har
någon tydlig roll i nomineringarna. Annette har skrivit ihop en informationstext som ska
skickas ut till delföreningarna inför ev. nomineringar. Texten mailas till Karin för
synpunkter. Nyhetsbrev finns från SoS, beslutas att SFAI ska prenumerera för att vara
uppdaterade. IVA/IMA-platser ska genomlysas i Stockholms RPO som en GAP-analys,
Annette betonar vikten av att alla sådana uppdrag synkroniseras via NPO.
6) SFAI veckan Uppsala 2020. Statusrapport. Karin BK varit på möte med LOK i december, prel.
programförslag finns, ska presenteras 14/2. KVAST ska kontaktas för delmål. Stort intresse från
medlemmarna av att få programpunkter. Diskuteras Twitterkonto kopplat till SFAI-veckans app,
befintligt Twitterkonto har irrelevant innehåll och behöver avslutas. Dock vill styrelsen ha ett
Twitterkonto kopplat till SFAI-veckan.
SFAI-veckan Örebro 2021. Planering påbörjad, fr.a hedersföreläsningar. Fortsatt planering efter att
programmet för SFAI-veckan Uppsala är klart.
SFAI-veckan Umeå 2022. Tågcharter diskuteras. Väldigt bra erfarenheter från SFAI-veckan i
Östersund. Owain utreder.
SFAI-veckan 2023, ansökningar inkommit från ett antal orter. Styrelsen uppdrar åt Karin BK att
kontrollera om sökande uppfyller kriterierna. SFAI-veckan 2024 ute för ansökan, sista
ansökningsdagen 31/3. Annons i kommande nr av SFAI-tidningen. Beslut under maj 2020.
Forskning på akut beslutsoförmögna patienter, ett mycket angeläget ämne för vår specialitet. Möte
ägt rum i Stockholm, SFAI-UF deltog med representant Eddie Weitzberg. Debattartikel och skrivelse
formulerad med deltagande av SFAI, vilka styrelsen ställer sig bakom.
Checklistan 2.0. Annette kommunicerar med Pelle Gustafsson på Löf och han kommer att presentera
fortsatta arbetet med denna på Sv. Kirurgiskt råd. SFAI önskar aktiv efterfrågan av feedback från Löf:s
sida, från användare av Checklista 2.0 för utvärdering.
Löf planerar även ett projekt om Säker bukkirurgi för den sköra patienten. Tydligen är arbetet redan
påbörjat. Andreas Wiklund deltar som anestesiologrepresentant och har hört av sig till SFAI-styrelsen
för att bli nominerad, vilket SFAI-styrelsen stödjer vid dagens möte. I fortsättningen är det lämpligt att
liknande projekt startas utifrån kontakt med NPO PIVoT.
SLS ordföranderåd 5/2, Annette deltar. Sjukvårdsminister Lena Hallengren kommer att medverka.
SFAI-styrelsen önskar framföra oro inför NPO-organisationen, dvs. att vi ser stora utmaningar avseende

dels bemanning av alla arbetsgrupper, vilket kommer att kräva avsatt tid av kompetenta personer, dels
kommunikation, som hittills varit undermålig, och dels ekonomi - kommer NPO att resurssättas?
14) SSAI-uppdatering.
a) Rapport från SSAI board Helsingfors 24-25 jan 2020. Annette rapporterar. Omfattande
möte.
b) Ett dokument om ”Advancing women in academic medicine” ska sammanställas på
initiativ av ESA, då många länder har bekymmer med jämställdhet, fr.a. i akademin.
Karin BK påpekar att det är svårt att hitta bra statistik även i Sverige. Styrelsen beslutar
att nominera Karin BK som SFAI:s representant i detta arbete.
c) MAGICapp finns för publikation av riktlinjer, mycket dyr, kostar 200 000 kr/år.
d) SSAI har beslutat om sekreterarstöd i Danmark som stöd för SSAI kurserna.
e) SFAI har möjlighet att få bidrag på 10 000 kr till nationellt möte från Acta Foundation, ex
för hedersföreläsare eller symposium som har koppling till Acta Anesth Scand. SSAI kan
även betala för medlemmar i Acta:s Editorial board att få delta i SFAI-veckan.
f) Fråga om deltagande i dansk studie om suicid hos anestesiologer. Viktigt ämne. Beslutas
att Hans Hj författar ett svar med stöd av Claes F.
g) Lill Blomqvist nomineras som SFAI:s representant i en grupp som ska genomlysa SSAI PGutbildningar.
h) Position paper om anestesiologens roll inom akutmedicinen skall skrivas, Annette
kontaktar SFPLA om lämplig kandidat att nominera till detta.
Nomineringar
15) Aktuella nomineringar
a) WFSA Council och Patient Safety Committé: Per Nellgård resp Jonas Wrigstad har
nominerats för SFAI.

Stående punkter
16)

17)
18)

Utbildningsfrågor/KVAST/Fortbildning
a) Remiss BT från Soc.styrelsen, rapport från Hans Hj. Remissen fördröjd, skulle ha kommit idag.
Högt tempo i detta. AT skall genomlysas, t.ex. omflytta placeringar för att kunna öka antal ATtjänster, samtidigt planeras 6-åriga läkarutbildningen inkl BT, och ny författning skall skrivas där BT
och ST definieras och mål beskrivs. BT får sannolikt olika mål beroende på studentens bakgrund.
Blir obligatoriskt med en ansvarig och för BT, kan komma från olika specialiteter. Handledare för
BT behöver inte vara specialist. Specialitetsföreningarna kommer att få 4-5 veckor att behandla
remissen med fokus på specialiteten. Prel. rapporten mailas ut idag till styrelsen, 1600 sidor att
läsa.
BT-remissen kommer primärt sändas till Annette och Karin BK, därefter direkt skickas ut till hela
styrelsen, just ST-delen skickas vidare till KVAST.
b) ST på sal, ökande problem med att ST-läkare utnyttjas för bemanning av op.salar pga dålig anessk-bemanning, utbildningsvärdet kan variera. Olika förekomst i olika regioner. SYA har skickat ut
enkät. Maja poängterar att målstyrning är essentiell, vilket är KVAST utgångspunkt. KVAST och SYA
kommer att bearbeta svaren tillsammans.
HBO:s nya stadgar är nu godkända av SFAI styrelse.
Riktlinjer. Statusrapport.
a) SPOV, rekommendationerna för perioperativt arbete. Annette kontaktar SPOV för att få
versionen i Word-format, inte i pdf, för att kunna arbeta i dokumentet.
b) Vi har fått förfrågan om SFAI ämnar komma med riktlinjer för perioperativt arbete i
enlighet med europeiska och internationella rekommendationer. Inget aktuellt för SFAI
att arbeta med nu. Verksamhetschefen ansvarar för klinikens rutiner. Erik svarar på
förfrågan via mail.
c) Uppdatering av HBO riktlinje har hintats, lite oklart. Eva kontaktar delföreningen.

19)
20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

d) MH-riktlinjerna behöver uppdateras, fråga från MH-centrum i Skåne. Karolina
återkopplar tillbaka till frågeställaren ett uppdrag att gärna göra detta.
Remisser. Karin BK rapporterar. Inga större ärenden.
Ekonomi. Owain rapporterar. Ny ekonomikonsult, tillfälligt, som ordnar med SFAI:s ärenden på Lrf
Konsult som byter namn till Ludvig & Co. Nya rutiner för kursgivare med ökad administration.
a)
Rapporter. Ekonomin är god. Owain kommer att maila ut halvårs ekonomisk rapport till
styrelsen inom kort.
b)
Beslutas att SFAI:s valberedning får bidrag till att delta i SFAI-veckan på samma villkor som
styrelsen.
c)
Resultat från senaste SFAI-veckan är 566 532 kr. Fördelas så att SFAI tilldelas 25%, aktiva
delföreningar som bidragit med program får dela på 50% och LOK får resterande 25%.
SYA. Lina B rapporterar. Tyvärr kan ingen från styrelsen representera på ESA. Lina ska höra med
äldre styrelsemedlemmar. Privatisering av vård påverkar ST-utbildningen, övriga kir.
specialitetsföreningar kontaktade. Bäst vore med gemensam aktion.
Forskning.
a. Acta erbjuder gratis online-publikation. Annette kontrollerar detaljer med ACTA och
återkommer.
b. SSAI:s forskningsforum 6-7 feb 2020 i Umeå, många anmälda, trevligt.
SFAI-tidningen
a.
Nytt avtal klart via Mkon för publikation av tidningen för 1 år framåt. Något ändrad
utformning av kommande nummer, vi utvärderar. Deadline för nästa nummer 1 april.
Fackliga frågor, medlemsfrågor. Inget nytt.
Hemsidan. Annette har fått förfrågan om att lägga brännskadekompendium på hemsidan. SFAI
styrelsens uppfattning är att detta är ett multiprofessionellt arbete och inte vår egen riktlinje, så
därför behöver detta komma som en riktlinjeförfrågan enligt vanliga rutiner. Annette svarar.
Delföreningsfrågor.
a) Etiknätverket har skickat ut förfrågan om medlemmar och intresserade personer. Planerar ha en
expertlunch på SFAI-veckan samt ett konstituerande möte.
b) SFBaBi ska skriva dokument om procedursedering för barn.
c) Karolina har utformat mall för årsberättelse för delföreningar inom SFAI. Ligger i mappen
Kallelser. Styrelsen uppmanas läsa denna och komma med synpunkter. Annette kompletterar med
liknande mall för SFAI-representanter i andra organisationer.
Övrigt
a) Möte för chefer och ledare 31 jan 2020. Annette informerar om programmet.
b) Möte för chefer och ledare under SFAI-veckan 2020. Annette önskar hjälp att arrangera
programmet. Diskussion av programpunkter. Delvis gemensamt program med
studierektorer, kl 14.30-16. Hans ansvarar för punkt med BT, 30-60 min. Hans kontaktar
Tomas Lindén på SoS kring nationell högspecialiserad vård. Annette pratar med Martin
Holmer kring NPO. Lina har 15 min kring gravida ST-läkares arbete. Owain och Eva
samarbetar kring en punkt med patientsäkerhet. Denna punkt kan vara tillsammans med
IVA-chefer. Annette kontaktar Camilla Brorsson för en ev gemensam programpunkt.
c) WFSA ansökan för år 2025 före 5 mars 2020.
d) Nätverket NOR, organdonation i riksdagen, möte 11 feb, David Konrad deltar och
återkopplar till Annette.
e) Styrelseutbildning på Läkarförbundet 14 maj, rekommenderas.
Datum för kommande styrelsemöten:
13 feb telefonmöte,
11 mars telefonmöten,
2 april heldag i Stockholm,
5 maj telefonmöte,
8 juni styrelsemöte inkl. möte med Örebro LOK.
Mötet avslutades.

Vid protokollet

Eva Selldén

Justeras:
Maja Ewert

Roman A’Roch

