Verksamhetsberättelse för
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
(SFAI)
Verksamhetsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020
SFAI:s verksamhet har i korthet syftet att främja kontinuerlig, kunskapsbaserad utveckling inom
anestesi och intensivvård i Sverige, för att förbättra vården för perioperativa, prehospitala och
smärtbehandlings-patienter i Sverige.
Detta sker genom att:
• stödja forskning och utgöra forum för vetenskapligt utbyte,
• stödja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kliniskt verksamma läkare inom vår
specialitet,
• främja skandinavisk och övrig internationell samverkan,
• främja ledningsarbete inom anestesi och intensivvård,
• förmedla kunskap om specialiteten anestesi och intensivvård under läkarutbildning och
allmäntjänstgöring (AT),
• ange mål och innehåll för specialistutbildningen,
• tillhandahålla efterutbildning för kompetensutveckling efter uppnådd specialistkompetens,
• utveckla nationella standard- och kvalitetsmått för anestesiologisk verksamhet,
• stödja och utveckla system för att mäta resultat av anestesiologisk verksamhet.
Därmed har SFAI aktiviteter i följande områden för att förbättra vårt omhändertagande av våra
patienter:
• utveckling av professionen i klinisk verksamhet
• fortbildning
• utbildning
• ledning
• patientsäkerhet
• forskning
September 2020 hade SFAI 1541 registrerade medlemmar (1520 år 2015, 1545 år 2016, 1529 år 2017,
1590 år 2018, 1599 år 2019). Av dessa utgör 375 ST-läkare.
SFAI bedrivs som en ideell förening och har som organisation inga anställda. SFAI är beroende av
ideella insatser från medlemmar. För större och långsiktiga projekt, är SFAI beroende av stöd från
specialitetens verksamheter i landet genom att tillåta medlemmar arbeta med angelägna nationella
projekt och frågor.
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Föreningens relation till andra organisationer
SFAI är en specialitetsförening för läkare inom anestesiologi, intensivvårdsmedicin, anestesiologisk
algologi, ambulanssjukvård (både yt- och luftburen). Som specialitetsförening är SFAI en sektion i
Svenska Läkarsällskapet (SLS) och har där deltagit i fullmäktige och i SLS' remissarbete. SFAI är en
kunskapsgivande kontaktpunkt för specialitetsfrågor för Läkarförbundet, men har ingen egen facklig
aktivitet. SFAI deltar i Läkarförbundets träffpunkt för alla medicinska specialitetsföreningar,
Representantskapet.
SFAI är, som en av fem nordiska specialistföreningar inom anestesi och intensivvård, medlem i the
Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI). SFAI är därmed
engagerad i Acta Foundation som driver tidskriften Acta Anaesthesiologica Scandinavica. SFAI är
medlemsförening i European Society of Anaesthesiology (ESA), vilket innebär att alla SFAImedlemmar som inte valt att vara aktiva (röstande och ev. sektionsledande) istället är associerade
ESA-medlemmar via SFAI. Det ger en del förmåner. Som associerad medlem är man dock ickeröstande och icke-tillgänglig för vissa ledningspositioner. SFAI har även ett formellt samarbete med
European Society of Intensive Care Medicine, via ett s.k. cooperative ’dual’ medlemskap, vilket
innebär att Sverige via SFAI har en plats i ESICM:s ’governing council’. Föreningen är aktiv medlem i
världsfederationerna av anestesi- (WFSA) och intensivvårdsföreningar (WFSICCM). SFAI bidrar med
en svensk representant till den europeiska medicinska specialistutbildningsorganisationen Union
Européenne des Médicine Specialistes (UEMS), där vår sektion är känd som European Board of
Anesthesia (EBA).

Representation i andra organ
Svenska Läkaresällskapet

Fullmäktige: en delegat från SFAI:s styrelse Eva Selldén
Delegationen för medicinsk etik: Caroline Starlander, Östersund
Delegationen för utbildning: Hans Hjelmqvist (ordförande) samt Lill Blomqwist
SSAI (Scandinavian Society of Anaesthesia and Intensive Care Medicine)
SFAI medlemmar med formella uppdrag i SSAI 2019–2020:
SSAI Board: Annette Nyberg, Johan Thunberg med övergång till Claes Frostell
SSAI treasurer: Per Nellgård
SSAI Board, officer, Research committee head, Editor-in-Chief Acta Anaesth Scand: Michael Haney
SSAI Educational Committee head: Cecilia Escher
SSAI Past president: Sigga Kalman
SSAI Past congress president: Mikael Bodelsson
SSAI Clinical practice committee: Michelle Chew
SSAI Research Committee: Sven-Erik Ricksten
SSAI Nordic Young Anesthesiologist committee: Birger Eriksson, Sigrid Asker
Acta Anaesth Scand Editorial Board: Johan Lundberg, Stefan Lundin, Jan Wernerman, Sigga Kalman
Acta Foundation Board: Michael Haney (officer), svensk medlem Annette Nyberg
Socialstyrelsen
Donationsrådet, styrelseledamot Michael Wanecek, DAL, öl, Capio S:t Görans Sjukhus
ESA (European Society of Anaesthesiology)
Council Member: Jonas Åkesson, Malmö

National Anaesthesiologists Societies Committee (NASC) representative: Owain Thomas, Lund
Svenska representanter UEMS:
UEMS Executive för specialty education and certification: Hans Hjelmqvist, Vice President
UEMS European Board of Anaesthesiology, Anaesthesiology Section: Överläkare och KVASTledamot Filip Freden, Uppsala
LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)
SFAI:s representant i Styrgrupp för säker sepsisvård, Linda de Geer, Linköping
SFAI:s representant i Styrgrupp för Säker förlossning: Terje Blomstrand, Värnamo
SFAI:s representant i Styrgrupp för PRISS: Ewa Söderberg, Uppsala
WFSICCM (World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine)
SFAIs representant i WFSICCM “taskforce” för intensivvård vid tropiska sjukdomar” är Tim Baker,
Karolinska sjukhuset.
WFSA Committée Patient Safety: Jonas Wrigstad, Ystad
Övrigt
SFAIs utsedda styrelseledamot i HLR-rådet: Hans Friberg, Lund
Referensgrupp för PHTLS och AMLS: Bengt Eriksson, Mora
SPOR, Svenskt Perioperativt Register: SFAI:s representant i styrelsen: Claes Frostell, Stockholm
ATLS, SFAI:s representant i Styrgruppen: Anna Oscarsson Tibblin, Linköping

Övergripande händelser, relevanta för vår förening och profession
COVID-19
COVID-19 har inneburit att SFAIs styrelse har bedrivit ett intensivt arbete i olika frågor. Styrelsen har
haft regelbundna möten och har arbetat med att påverka där det går, både genom kontakt med
myndigheter och i våra verksamheter.
Den 18/ 3 skrev SFAI en begäran om samordning av intensivvården till Socialdepartementet och
Utbildningsdepartementet. SFAI efterfrågade ett övergripande nationellt ansvar för att leda och
samordna intensivvården för att ge möjlighet till fördelning av tillgängliga resurser, kommunikation
och kunskapsutbyte. SFAI erbjöd sin medverkan i detta arbete. Samma dag beslutade regeringen att ge
Socialstyrelsen i uppdrag att samordna intensivvårdsplatserna. Detta tolkades som ett snabbt svar på
vår begäran. Ett formellt svar uteblev, men efter påstötningar fick vi ett diarienummer.
Den 5/ 4 skrev SFAI en begäran om utlysande av nödläge inom intensivvården. Detta pga brist eller
hotande brist på material, läkemedel, skyddsutrustning och personal. Svaret kom den 9/ 7 med en
beskrivning av det pågående arbetet på SoS.
SFAI har deltagit i veckovisa möten med referensgruppen för intensivvård inom Socialstyrelsen (SoS).
Startprocessen var ostrukturerad och ordförande i SFAI adresserade TiB i krisledningsorganisationen
på SoS och stabsläkare utan framgång. En styrgrupp började att bildas genom att Christina Agvald
Öhman fick frågan via personliga kontakter. Hon kontaktade ordförande i SFAI och en grupp bildades
med en bred representation från landet. Stabsläkare och ansvarig för gruppen från SoS sida var under
de första veckorna först Andreas Wladis (kirurg), sedan Johan von Schreeb (kirurg) och efter det Hans
Blomqvist (anestesiolog). Därefter har Sten Walter och Sten Rubertsson varit stabsläkare och
ansvariga anestesiologer på SoS. Representanter från SFAI är Camilla Brorsson, ordf. SIS, Umeå,
Christina Agvald-Öhman, Stockholm, Fredrik Sjövall, Skåne, Nina Widfeldt, Västra
Götalandsregionen, och Annette Nyberg, SFAIs styrelse. Rf AnIva representeras av Ing-Marie
Larsson, Uppsala. Gruppens gemensamma information om vad som händer i regionerna och
information från SFAIs arbete har varit värdefullt för stabsläkarnas arbete på SoS. Referensgruppen
för intensivvård inom SoS har haft svårt att få svar på det vi har begärt för att få intensivvården att
fungera. Den 25 mars gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången
till medicinteknisk utrustning och läkemedel som behövs i vården av patienter med COVID-19.

Socialstyrelsen har trots detta hänvisat det mesta till regionerna. SoS köpte in 300 respiratorer.
Leverans har skett med ett tiotal per vecka och respiratorerna har inte varit kompletta, men flertalet har
gått att använda ändå. Vi har bland annat efterfrågat att Socialstyrelsen ska ta ansvar för att man
använder material längre än rekommenderat och återanvänder material i den bristsituation som rådde
under våren. Socialstyrelsen svarade att de inte kan stå bakom det, utan ansvaret ligger på den enskilda
verksamhetschefen. Uppdatering om platsläget till SoS sker via Svenska Intensivvårdsregistret (SIR).
SoS har rapporterat att tillgången på IVA-platser är god då det har funnits 20 % beläggningsbara IVAplatser. SFAI har påtalat för SoS att tillgången inte är god även om man har fysiska platser att belägga,
eftersom det krävs att personal arbetar extra för att bemanna dem.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) startade ett nationellt arbete med patientplatser, personal och
inköp, och fördelning av läkemedel och material. Under april startades en grupp för IVAplatssamordning, ledd av Göran Carlström, Region Värmland och sanktionerad av regiondirektörerna.
Initialt hade man dagliga telefonmöten. SFAI uppfattade att IVA-patienterna var ojämnt fördelade och
att det var bekymmersamt att patienter inte fördelades från belastade regioner till regioner som hade
plats. Helikopterassistans från Försvaret organiserades för nationell transport av IVA-patienter.
Arbetet med nationell läkemedelsförsörjning har fyrlänsgruppen, med representanter för regionerna
Stockholm, Skåne, VGR och Östergötland, ansvarat för. Emma Spak, chef för SKRs hälso- och
sjukvårdssektion, kontaktade ordförande i SFAI för att fyrlänsgruppen skulle få en kontakt kring
läkemedel vid anestesi och intensivvård. Ordförande har haft tät kontakt med gruppen under april-juni
för att ge stöd kring vilka läkemedel som kan användas då brist råder, mängd som kan behövas vid
olika scenarier av mängd intensivvård och operation, prioriteringar, vilka läkemedel som kan vara
intressanta för inhemsk produktion m.m. Nätverket av professorer inom SFAI har skrivit
rekommendationer och svarat på vissa frågor från fyrlänsgruppen kring läkemedel.
Martin Holmer, ordf NPO Perioperativ vård, intensivvård och transplantation, och ordförande har haft
möte med Emma Spak, SKR, angående det ökade behovet av intensivvård. Vi har framfört behovet av
utökade intensivvårdsplatser under flera år framöver.
SFAI har vid flera tillfällen sett att kommunikationen inom och mellan olika myndigheter har varit
bristfällig. Det har gjort att det har varit mycket svårt att veta vem som är ansvarig för vad, vart man
ska vända sig och svårt att få svar. SFAI har fått frågor från personer på myndigheter kring vart man
ska vända sig i olika frågor.
NPO Perioperativ vård, intensivvård och transplantation fick tidigt reda på att de inte hade någon
operativ roll i COVID-pandemin.
SIS har tagit ett stort ansvar i arbetet att skapa de initiala COVID-19-riktlinjerna och man har haft en
ständig kontakt med landets intensivvårdsavdelningar genom sitt nätverk av medicinskt
ledningsansvariga läkare.
Professorsnätverket, under ledning av prof. Lars I Eriksson, har varit en nationell expertgrupp för
COVID-19 och intensivvård. De har granskat den nya kunskap som successivt har publicerats och har
skrivit riktlinjer, som har publicerats på hemsidan. De har tagit ställning till vilka läkemedel, som vi i
Sverige i nuläget inte använder, som kan användas vid brist på de vanliga anestesiläkemedlen.
Antalet COVID-patienter och därmed arbetsbelastningen har varit mycket skiftande över landet. Detta
trots möten för att fördela patienter över landet. SIS har därför skickat ut en enkät till alla MLA:er på
IVA för att få en bild av hur arbetsbelastningen kring COVID-patienter har varit. Utifrån dessa svar
kan vi diskutera vad vi tycker är en acceptabel arbetsbelastning och ge verktyg för att kunna tala om
när gränsen är nådd och man måste flytta patienter. Alla svar har inte hunnit komma in och
sammanställas.

SoS skrev ett dokument kring prioriteringar inom intensivvården under COVID-19-pandemin.
Styrelsen ställde sig tveksamma till innehållet och ställde sig hellre bakom SIS etikdokument.
Styrelsen föredrog att på alla sätt i stället yrka på ökat antal IVA-platser. SFAI har svarat på en remiss
kring prioriteringar hos patienter som inte vårdas på IVA och påpekat att prioriteringen även ska
beröra privata kliniker.
Svenskt Perioperativt Register (SPOR) har påvisat storleken på köställd kirurgi, vilket ger ett
accumulerat operationsbehov. Problemet finns i alla regioner, men är av olika storlek då regionerna är
drabbade av COVID-19 i olika grad. Under maj och juni kunde flera regioner operera mer, men brist
på läkemedel och material gjorde att man inte kunna öka operationskapaciteten i den om fattning som
man ville. SPOR har varit behjälpliga med att räkna på anestesitider för att SFAI skulle kunna beräkna
åtgång av anestesiläkemedel och använda det som material till fyrlänsgruppen.
Svenska Läkaresällskapet (SLS) har haft veckovisa möten med de specialitetsföreningar som är
mycket involverade i arbetet med COVID. Utbytet mellan olika specialiteter har tillfört alla mycket
kunskap och SLS har fått information för att kunna agera i frågor kring COVID-19. En skrivelse har
skickats till SKR 15/ 5 för att de ska verka för att regionerna tar fram riktlinjer och planerar för att ta
hand om det ackumulerade vårdbehov som byggts upp under COVID-19-pandemin. SLS har föreslagit
att SKR och Socialstyrelsen ska skapa en arbetsgrupp för prioritering mellan olika diagnoser och
patientkategorier för att skapa en jämlik vård både på regional och nationell nivå. Ett arbete planeras
för att skriva rekommendationer kring skyddsutrustning och COVID-provtagning inför kirurgi där
specialitetsföreningarna ser ett behov av samstämmiga nationella rekommendationer. SFAI har lyft
frågan kring försenad specialistexamen vid ett flertal tillfällen och SLS har utrett frågan. Hans
Hjelmqvist, ordförande i delegationen för utbildning, har varit ansvarig för undersökningen. Anestesioch intensivvård är en av de specialiteter som är mest drabbad.
SLS har skrivit nationella riktlinjer för COVID-vård genom Svenska Infektonsläkarföreningen,
Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. Texten omfattar inte
intensivvård, men gränsen till intensivvård. SIS har lämnat synpunkter på texten.
SLS har ordnat ett flertal webinarer om COVID-19 och 7/5 deltog Magnus Brink, anestesi- och
infektionsläkare, Östra sjukhuset.
SFAI och SIS har tagit initiativ till en grupp som ska arbeta med riktlinjer för rehabilitering efter
intensivvård av COVID-19-patienter. SIS har samordnat detta.
•

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fortsätter sitt arbete med nationellt system för
kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Anestesi och intensivvård tillhörde initialt det
nationella programområdet (NPO) ”Akut vård”, men fick där en mycket blygsam roll.
Styrelsen arbetade intensivt med att få ett NPO för anestesi- och intensivvård under året
2018/2019 och i september gav det resultat då ett beslut togs om NPO ”Perioperativ medicin,
intensivvård och transplantation”, vilket ses som en stor framgång. SFAI fick en förfrågan
kring vilka kompetenser vi tyckte skulle ingå i det nationella programområdet ”Perioperativ
vård, intensivvård och transplantation” med en svarstid på ett par dagar. Förslag till
sammansättning av ingående kompetenser fick då skickas in med kort varsel till styrgruppen.
Synpunkter kom i retur från styrgruppen att vi borde inkludera bl.a. fysioterapeuter. Det är
dock endast sex positioner att besätta och SFAI ansåg att det var viktigt att merparten
utgjordes av anestesiologer. En diskussion uppkom med Svensk Kirurgisk Förening, som
ansåg att de inte skulle vara tillräckligt representerade. I slutändan har fördelningen blivit tre
anestesiologer, en anestesisjuksköterska och två kirurger. Efter detta har det bildats ett NPO
”Kirurgi och plastikkirurgi”. NPO ”Perioperativ vård, intensivvård och transplantation”
bildades i början av 2020 och samtidigt bildades regionala programområden (RPO). Detta
NPO hade inte hunnit formeras före COVID-pandemin och dess arbete har därför inte kommit
igång. Flertalet frågor har under året fallit mellan stolarna då man nu från myndigheter och

andra organisationer delvis går via NPO med remisser och frågor. Man har missat att anestesioch intensivvård inte längre tillhör ”Akut vård” och SFAI inte har fått frågorna. SFAI och
Martin Holmer, ordförande för NPO ”Perioperativ medicin, intensivvård och transplantation”
och tidigare ordförande för SFAI, har haft kontakt i vissa frågor och vi ser fram emot ett
konstruktivt samarbete. Initialt var tanken att kirurgi skulle ingå i detta NPO, men under året
har det bildats ett NPO ”Kirurgi och plastikkirurgi”. SFAI har diskuterat vår roll i relation till
den nya kunskapsorganisationen och har beslutat att vårt riktlinjearbete fortsätter som tidigare.
Vårt riktlinjearbete är en viktig kunskapskälla nationellt och kan vara till nytta för NPO.
•

SFAI skrev i början av juni en begäran till Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet
om utökad utbildning inom intensivvård och anestesisjukvård i alla yrkeskategorier. Det
handlar för vår professions del kortsiktigt om försenat uttag av specialistkompetens pga
inställda kurser och långsiktigt om ST-utbildning och fortbildning. Svar på skrivelsen kom
från Socialstyrelsen och SFAI kommer tillsammans med AnIva att bli inbjudna till möte efter
sommaren.

•

SFAI har, tillsammans med bl.a. Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR), varit delaktiga i en gemensam hemställan angående
samtycke till deltagande i forskning för beslutsoförmögna vuxna, som har skickats till bl.a.
Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och regeringens Life Science-kontor. En
debattartikel har också skrivits. Ett möte kring forskning för beslutsoförmögna har också ägt
rum där SFAI-UF deltog med representant Eddie Weitzberg.

•

Checklistan för säker kirurgi 2.0 från Löf har införts på flera sjukhus. En del sjukhus utarbetar
riktlinjer innan den implementeras, men det finns även sjukhus som inför checklistan utan nya
riktlinjer, vilket är ett problem. SFAI anser det värdefullt med en nationell checklista som alla
använder och ser flera styrkor i Checklista för säker kirurgi 2.0. Det finns dock en
förbättringspotential framför allt i checklistan ”Kontroll inför anestesistart”. SFAI ska delta
vid en revision. Den var planerad via Löf från årsskiftet 2019–2020, men detta arbete har inte
påbörjats.
Löf har startat ett nytt projekt, ”Säker bukkirurgi för den sköra patienten”. Andreas Wiklund,
St Göran, deltar som anestesiologrepresentant och har hört av sig till SFAI-styrelsen för att bli
nominerad, vilket SFAI-styrelsen stödjer. SFAI anser att det är ett bra val, men ser ett problem
i att vi inte blir involverade i Löfs val av medlemmar till arbetsgrupper.

•

Under året har det varit fortsatta diskussioner om var gränsen för arbetsuppgifter går mellan
anestesiologer och akutläkare. SFAI är övertygade om att det är viktigt att det är
anestesiologer som sederar där det finns risk för att luftväg ska hanteras, söver och intuberar.
För att arbeta prehospitalt i Danmark måste man vara anestesiolog och arbeta minst 50 % på
sjukhus, vilket finns i en skriftlig överenskommelse mellan anestesiologer och akutläkare.
Akutläkare använder inte larynxmask. CREM (critical emergency medicine) inom SSAI
skriver ett position paper ang. vem som gör vad inom akutmedicin (anestesiläkare eller
akutmedicinare).

Särskilda aktiviteter och tillämpningar inom SFAI, och då främst SFAI:s
styrelse
•

Förslag till nya stadgar togs fram till årsmötet 2018, men efter återremiss presenterades ett nytt
förslag som godkändes på 2019 års medlemsmöte. Ytterligare ett godkännande krävs på nästa

•

•
•

•
•

årsmöte för att förslaget ska gå igenom. Målet har varit att förenkla och se till att stadgarna är
funktionella och därmed lätta att arbeta efter. De har också skrivits för att stämma överens
med SLS stadgar. Stadgarna kompletteras med arbetsrutiner och s k årshjul där styrelsens
uppdrag och arbetsuppgifter också finns som en påbyggnad till stadgarna. Arbetet med att
harmonisera delföreningarnas stadgar med SFAIs har fortsatt under året.
Årets planerade fokusområden var nationella programområden (NPO), bastjänstgöring (BT)
och riktlinjer. Det stora arbetet vad gäller NPO och BT sker dock i regionerna där vår
profession måste ta ett stort ansvar. Det är detta arbete som lägger grunden för det nationella
arbetet. COVID-19 har gjort att vi inte har arbetat som det var tänkt med dessa frågor.
Fortbildningskurser har genomförts och filmats i samband med SFAI-veckan de senaste åren
och kommer så att fortsätta. Dessa korta föreläsningar finns tillgängliga på hemsidan för
medlemmar som loggar in.
SFAI ansökte om att hålla Värdskongress i Intensivvård 2025 genom att presentera ett bud på
kongressen anordnad av WFSICCM i Melbourne, Australien, i november 2019. WFSICCM
står för World Federation of Societies of Intensive Care and Critical Medicine, numera heter
föreningen WFICC World Federation of Intensive and Critical Care. Tyvärr vann vi inte, utan
mötet gick till Indien. Vi har möjlighet att ansöka om att hålla mötet 2027 i stället.
Arbete pågår med att bilda en delförening för etik och en uppgrupp har startats. Man planerar
workshop och programpunkter till SFAI-veckan.
Checklistemanual för akutsituationer inom anestesi
Följande har under 2018-19 tagit fram en checklistemanualen för akutsituationer inom
anestesi, som utvecklats från på ESAs Emergency Quick Reference Guide: Owain Thomas,
Lund, Alexander Moberg, Karlstad, Anders Silfver, Sundsvall, Anton Tallhage, Stockholm,
Eva Selldén, Stockholm. Flera än 3000 st har nu distribuerats sedan september 2019.
Manualerna har huvudsakligen beställts av anestesikliniker. Revidering och formalisering av
arbetsgruppen planeras under 2020.

Rapporter från SFAI:s olika verksamhetsområden
Ekonomirapport (Owain Thomas)
Ludvig&Co (tidigare LRF Konsult) i Kalmar sköter den praktiska ekonomihanteringen för SFAI och
SFAI Verksamheter AB tillsammans med skattmästaren. Fakturerings- och uppföljningssystem är i
funktion, kontaktpersoner är Renée Klang, Albin Pettersson och Marie-Louise Ågren.
SFAI är garant för det helägda bolaget SFAI Verksamheter AB, som har till syfte att administrerar
kurser, utbildning och konferenser inom anestesi och intensivvård i Sverige och Skandinavien. De
kursgivare och delföreningar som sköter sin ekonomi genom bolaget får en bra service mot en
schablonavgift på intäkter motsvarande självkostnadspris. Under 2020 har utveckling av en kursportal
påbörjats i samband med Pionero AB, som står för teknisk underhåll av www.sfai.se . Kursportalens
syfte är underlätta kursadministration, bland annat anmälan, fakturering och kursutvärdering.
Såväl den ideella föreningen SFAI som SFAI Verksamheter AB har solid ekonomi trots
börsnedgången som inträffat i samband med Covidpandemin.
SFAI har reserver som garanterar föreningens verksamhet i 2-3 år även vid utebliven inkomst. Bokslut
redovisas separat. SFAI betalar medlemsavgift till SSAI, WFSA och WFSICCM.

Facklig aktivitet
Medlemmar:

I aug i år (2020) har SFAI 1541fullvärdiga medlemmar, varav 375 ST-läkare.
SFAI’s medlemmar kan nu betala medlemsavgifter och uppdatera sina profiler via hemsidans
medlemssida. SFAI har ett samarbete med Malmö kongressbyrå, MKON, för administration av
medlemsfrågor och fakturor. Datorskyddspolicy är utarbetad 2018 för vårt medlemsregister, som följer
EU:s regelverk GDPR (General Data Protection Regulation), se detaljerad information på hemsidan.
Instruktioner finns på hemsidan om hantering av personuppgifter för SFAI:s styrelse och
delföreningar, ex. i samband med kursaktiviteter.
Rapport från facklig sekreterare (Eva Selldén)
Läkarförbundets representantskap 8 oktober 2019
Detta möte brukar SFAI bevaka, när specialitetsföreningarna inom Slf samlas för att diskutera
angelägna fackliga frågor för oss som medlemmar i Läkarförbundet. Ett referat från detta fysiska möte
känns i dagsläget som en glimt från en annan epok före Covid, hösten 2019. Nästan svårt att relatera
till utifrån alla erfarenheter som vi har gjort sedan dess och allt vi har varit med om senaste året.
Representantskapsmöten inleds med att ordförande, Heidi Stensmyren, ger en översikt över
Läkarförbundets aktiviteter och fokusområden under året. Denna gång riktas strålkastaren på läkare
som chefer och det allt tuffare klimatet för läkare som chef. Många känner sig ensamma, får inte alltid
stöd ens från egna kolleger. Stora utmaningar för chefer i hela landet med budgetnedskärningar, ofta 810% och dessa ska förankras bland kanske oförstående kolleger.
Arbetsmiljö är ett annat fokus. Läkare arbetar flest timmar av alla i sjukvården, levererar flest timmar
till arbetsgivaren av alla kategorier i sjukvården. Läkarförbundet arbetar kontinuerligt med att
visualisera detta via påverkansarbete och kommunikation.
En del av mötet ägnades åt BT, där införandet senare blev uppskjutet pga pandemin. BT,
bastjänstgöring, är tänkt att ersätta AT i samband med att den nya 6-åriga läkarutbildningen sjösätts. I
sammanhanget kan nämnas att i nuläget finns betydande problem med att 50% av nyutbildade läkare
är utestängda från AT, för få tjänster, vilket Slf adresserar intensivt. BT-frågan återkommer.
SPUREX är ett rådgivande organ till Lipus och har en viktig roll i arbetet med att utveckla och
förbättra SPUR-modellen, dvs granskning av ST-utbildning. Ledamöterna väljs vid just
representantskapsmötet och denna gång valdes Martin Thorsson från SFAI in, trevligt. SPUR arbetar
f.n. med en översyn av kvalitetsindikatorer och checklistan, rapportmallen, m.m. SPUR gör ett stort
kvalitetsarbete avs granskningar, ett ideellt arbete med stora insatser från specialitetsföreningarna. Då
graderas följsamheten till föreskriften, graderingsskala A-D. Om låg gradering, skall handlingsplan tas
fram. Vanligaste problemen är att ST-tjänstgöringen inte är tillräckligt allsidig, varierande kvalitet.
Kan lösas med regionalt samarbete. Handledarutbildning, viktigt förstå vad som skall ingå,
handledarträffar bra. Dokumentation av bedömning bristfällig. Ledarutbildning kan saknas.
Resten av mötet ägnades åt diskussioner om generell förbättring av kvalitén i specialistutbildningen.
Olika aktiviteter föreslogs, som kurser, involvera ST i specialitetsföreningarnas arbete, för- och
nackdelar med spec.examen, användning av SPUR-inspektionen för att ställa ”krav” på arbetsgivaren.
Vårens representantskap på Läkarförbundet ställdes in pga pandemin och nästa är bokat 13 oktober
2020, efter denna pressläggning. Då kommer ny ordförande väljas, separat rapport kommer.
SLS fullmäktigemöte 26 maj 2020.
Detta möte som varje år traditionellt äger rum i SLS vackra jugendhus i centrala Stockholm, blev detta
år såklart omvandlat till ett digitalt möte. Ett 60-tal deltagare hade registrerat sig på Zoom och
tekniken fungerade klockrent. I vanlig ordning inleddes mötet med att ordförande föredrog
verksamhetsberättelsen.
SLS förvaltar 150 olika stiftelser för stöd till forskning och under 2019 har 45 miljoner kr kunnat
delas ut från SLS till olika forskningsprojekt. SLS arrangerar även symposier, vetenskapliga möten,
Etikdag, m.m., nuförtiden webbsända över landet. SLS är även remissmottagare och referensgrupp
till olika statliga utredningar rörande hälso- och sjukvård, i likhet med Sv. Läkarförbund. SLS har en
rad olika kommittéer, som arbetar med frågor som utbildning, etik, sjukvårdens styrning och kvalité.
Till fullmäktigemötet brukar det flyta in några motioner, ofta intressanta. Förra årets möte resulterade
i två arbetsgrupper, en rörande klimatpolicy för SLS fortsatta strategi och agerande i klimatfrågan.

Resultatet är utlysning av forskningsstipendium för klimat och hälsa - Hållbarhetspriset, utannonserat i
maj 2020, samt revision av SLS resepolicy. Den andra arbetsgruppen innebär en tvärprofessionell
kraftsamling för skolelevers psykiska hälsa, med syfte att uppmärksamma beslutsfattare på frågan med
bl.a. ett symposium. 2020 inkom en motion om ”Choosing visely”-konceptet, dvs att vården ska
bedrivas så att onödig vård och undersökningar utmönstras och val av evidensbaserad vård underlättas.
Då kan resurser frigöras till bättre behövande patienter, exempelvis med multimorbiditet, där ofta
riktlinjer om vart och ett av tillstånden tillämpas, utan individualisering, eller till somatisk vård hos
personer med psykiatrisk sjukdom. Mötet beslutade att bifalla motionen så att SLS nämnd tillsätter en
arbetsgrupp med flera specialiteter, för att sondera förutsättningarna för en Choosing Wiselykampanj.
SLS har gjort ett stort fortsatt arbete med sin organisationsförändring och behövde beslut idag om
ytterligare stadgeförändringar. Först och främst beslutades att 8 sektioner kunde antas som
medlemsföreningar i SLS vid detta fullmäktige, då deras ansökan ansågs fullständig.
40 sektioner, inkl. SFAI, hade ansökt, men hade inte fullständig ansökan klar ännu. Beslutet blev att
alla dessa kunde antas som medlemsföreningar under förutsättning att respektive årsmöte fattar ett
andra formellt beslut. SFAI har ju fattat första beslutet vid årsmötet 2019 och förbereder andra beslutet
till kommande årsmöte 12 november 2020. Förutom detta krävs att våra stadgar godkänns av SLS,
vilket redan är ordnat.
SLS nämnd lade fram tre propositioner. Den första gällde en begränsning av antalet mandat för de
största föreningarna, då det skulle bli för många deltagare på fullmäktige. SFAM (Sv. läkare i
Allmänmedicin), en mycket stor förening, argumenterade emot förslaget, då det ansågs odemokratiskt
och demotiverande för medlemmarna. En del små föreningar argumenterade för. Förslaget antogs, och
därmed kommer SFAI att få uppskattningsvis sex mandat, dvs fem fler än hittills. En annan
proposition rörde specificering av antal och typ av närvarande sektioner/föreningar, som krävs för
beslutsförhet, och även den antogs. Även en proposition om att kunna hålla fullmäktigemötet digitalt
röstades igenom.
Nya medlemsavgifter till SLS har diskuterats redan på ordföranderådet i år och man beslutade nu att
schablonavgiften blir 140 kr per läkarmedlem. I övrigt kommer budgeten landa på mindre minus än
befarat, pga Covid, då SLS möteskostnader och resor beräknas minska under året.
Min egen reflektion efteråt var att SLS genomförde detta digitala fullmäktigemöte helt utan tekniskt
krångel, inklusive registrering och kontroll av röstberättigade delegater, samt med mentometerlikande
omröstningar då alla såg resultatet direkt. Deltagarna kunde chatta, begära ordet, diskutera, utan
problem. Efter ett Covid-år med frekventa, stundom hopplösa, digitala möten på sjukhuset, var detta
en upplevelse!
Eva Selldén
Facklig sekreterare SFAI
Svenskt Kirurgiskt Råd (Annette Nyberg)
Svenskt Kirurgiskt Råd (SKR) består av representanter från de kirurgiska specialiteterna och träffas
två gånger årligen för att diskutera gemensamma frågor. Under 2018 var SFAI värdar för SKR. Under
2019 hade Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi och 2020 har Svensk Urologisk Förening
detta uppdrag.
Under höstens möte diskuterades förändringen av läkarutbildningen där alla universitet på nytt fick
söka tillstånd för att bedriva utbildningen. De flesta universitet gör endast små förändringar.
Specialiteter som har en stor del av sin utbildning under AT ser en stor risk för att utbildningen
kommer att försämras.
Lina Broman, ordf Sveriges Yngre Anestesiologer, berättade att man har bildat ett Svenskt Kirurgiskt
Råd (SKR) för ST-läkare. Man avser att skapa en översikt över hur situationen ser ut för ST-läkarna i
landet och lyfta frågor kring ST-utbildning.
Flertalet av specialitetsföreningarna håller i merparten av ST-kurserna och Socialstyrelsens SK-kurser
utgör, precis som inom anestesi och intensivvård, en mindre del av ST-läkarnas utbildning. Vissa
föreningar har riktlinjer kring hur man organiserar kurser. Examination ser olika ut inom
specialiteterna. Inom anestesi och intensivvård går det mer och mer mot att man ska göra den

europeiska examen. De flesta föreningar vill ha en specialistexamen, men de ekonomiska medlen för
att kunna genomföra det är inte tillsatta.
Tomas Snäckerström från Uppsala Clinical Research Center (UCR) berättade om SPOR och regler
kring register. Sjukvården har en skyldighet att följa upp kvalitet och vårdgivaren får, efter att ha
informerat patienten, lämna ut uppgifter till nationella och regionala kvalitetsregister. Genom så kallad
message split kan man dela data till andra register innan det går in i SPOR. Detta gör att andra register,
efter etisk prövning, kan få tillgång till data från SPOR.
Alla upplever att arbetet med nationella programområden (NPO) och nivåstrukturering ska gå väldigt
fort. Specialitetsföreningarna arbetar för att få någon form av inflytande.
Mötet våren 2020 ställdes in.
Riktlinjearbete
Delföreningen SPOV har skrivit klart Nationella Rekommendationer för Postoperativ vård och
uppföljning.
Riktlinjehantering:
Ett rådgivande dokument finns angående riktlinjehantering i riktlinjeträd. (Skapande av
riktlinjer/SFAIs riktlinjehantering). SFAIs styrelse rekommenderar att riktlinjer uppdateras var tredje
till var femte år.
För nya riktlinjer, avser SFAI huvudsakligen att hålla sig till två former:
• Nationella riktlinjer som bör utarbetas inom ramen för GRADE och AGREE.
• Praktiska råd med något lägre ställda beviskrav.
Denna uppdelning avser underlätta en värdering av de riktlinjer och rekommendationer som publiceras
på SFAI:s hemsida.
Professorsnätverket (Hans Hjelmqvist)
Ett professorsnätverk har under året bildats med Lars I Eriksson som sammankallande, gruppen består
av Lars I Eriksson, Anders Oldner, Michael Haney, Michelle Chew, Hans Hjelmqvist, Miklos
Lipcsey, Sten Rubertsson, Sven-Erik Ricksten, Mikael Bodelsson samt Jonas Åkeson. Nätverket har
främst arbetat med att gå igenom det vetenskapliga underlaget som ligger till grund för
behandlingsprinciper för Covid-19. Gruppen har utarbetat översikter över dessa behandlingsprinciper
som sedan lagts upp på SFAIs och SIS hemsida. Gruppen står också till förfogande för andra uppdrag
från SFAI-styrelsen.

SFAI-tidningen (Karolina Persson)
SFAI-tidningen är en medlemstidskrift som utkommer med fyra nummer årligen, i en upplaga om
cirka 1700 exemplar, och distribueras till samtliga medlemmar i SFAI. Materialet utgörs av texter och
bilder från medlemmarna samt annonser från kursarrangörer, och tidningen är en viktig
informationskanal för styrelsen och delföreningarna.
Under 2019-2020 har redaktörsposten, för andra året, innehafts av Karolina Persson, Lund.
Redaktörsuppdraget är sedan beslut på årsmötet 2018 arvoderat motsvarande 40 timmars arbete per
nummer, detta då tidningsarbetet är tidskritiskt med strikta deadlines som kräver intensivt arbete tiden
precis innan tryckning. Något arvode har dock inte tagits ut under 2019 då redaktören kunnat utföra
uppdraget på fritiden.
Sedan 1/1 2020 har SFAI ett avtal om produktion av tidningen med MKON, som även sköter
medlemsadministration och SFAI-veckan. Tidningen finansieras med en kombination av
annonsintäkter och en årlig avgift från SFAI. Förhandlingar om förlängning av avtalet pågår i
skrivande stund. Förhoppningen är att ett nytt avtal tecknas där annonsintäkter utöver den avtalade
grundkostnaden delas lika mellan MKON och SFAI, vilket är ett steg i riktningen mot att göra

tidningen kostnadsneutral. Samarbetet med MKON och dess underleverantörer har upplevts mycket
positivt. Inför 2020 diskuteras möjligheten till ändrade utgivningstider och layout för att anpassa
produktionen till de två nationella mötena och samarrangemanget med RF AnIVA.
Under första delen av 2020 har svensk intensivvård med anledning av Covid-19-pandemin fått
omfattande uppmärksamhet i nationella medier. Medlemmar i SFAI, och inte minst styrelsen, har
intervjuats i såväl tryckta som digitala medier och SFAI-tidningen har också citerats vid flera tillfällen.
Vid ett av dessa tillfällen fick uppgifter (ur en rapport publicerad efter mötet för chefer och ledare
2019) om antalet intensivvårdsplatser i Sverige bred spridning. Uppgifterna (som ursprungligen kom
från Försvarsmakten och gav visst utrymme för tolkning) blev föremål för ett granskande reportage i
P1-programmet Medierna, och ordförande Annette Nyberg intervjuades som representant för SFAItidningen/-styrelsen. Förutom allt annat vi har lärt oss under Covid-19-pandemins första tid har
styrelsen och inte minst undertecknad även fått nyttiga lärdomar om vilken roll en liten
medlemstidning kan få, inte minst när samhället och medielandskapet snabbt förändras.
Hemsidan (Roman A’roch)
Under innevarande verksamhetsår har vi fortsatt att utveckla vår hemsida. Mycket har förändrats för
alla på grund av covid-19. För att hålla våra medlemmar uppdaterade med den senaste vetenskapligt
relevanta informationen har vi skapat en speciell ”Information COVID-19” knapp på
inloggningssidan. I medicinsk litteratur har mängden publikationer exploderat, men för att kritiskt
granska befintlig evidens publicerar vi samlad information/ rekommendationer från Sveriges
”professorsgrupp”.
Relevant information om inställda kurser kan hjälpa att planera vidare utbildning för våra ST-läkare.
En del kursverksamhet startar nu åter i modifierad form med all information publicerad på hemsidan.
En styrelsemedlem är fortsatt webbansvarig (RA) och får stöd från en webmaster från våra egna led
(Markus Falk, Östersund). Mera avancerade frågor hanteras i samarbete med Pioniro AB för att kunna
ge snabb, korrekt IT service till medlemmar och delföreningar. Till stor del ansvarar delföreningarna
själva för sina respektive sidor.
Vi har pågående diskussion med Sveriges Läkarförbund angående möjligheten att SFAIs hemsida
skulle ingå i det nya webbnätverket under Läkarförbundet, men på grund av
Covid-19 har diskussion just nu avstannat.
Fortbildning (Hans Hjelmqvist)
Inom SFAI finns ett initiativ till fortbildningsverksamhet som är under uppbyggnad av Owain Thomas
och Lill Blomqwist. Fortbildning sker även till stor del inom delföreningarnas verksamhet. SFAI är
även representerad i Svenska Läkaresällskapet genom Hans Hjelmqvist, ordförande i
utbildningsdelegationen och Lill Blomqwist, ledamot av utbildningsdelegationen.
TAASK Masterclass (Owain Thomas)
TAASK Masterclass (tidigare baskurs) – nationell kurs inom tekniska och icke-tekniska aspekter av
förebyggelse och hantering av anestesiologiska kriser.
Kursen har tidigare garanterats av SYA men numera hålls som en själv stående aktivitet inom SFAI
Verksamheter AB, med material som utvecklats sedan 2013. Kursen hålls 5-6 gånger per år på olika
simuleringscenter – Göteborg, Karlstad, Örebro, Stockholm och Umeå. Kursansvariga är Magnus
Byröd, Göteborg, Kristin Savolainen och Anna de Brun, Karlstad, Thorey Steinarsdottir, Anna
Wennmo och Petter Westfelt, CAMST, Stockholm , Peter Gottfridsson, Umeå och Malin Ugarph
Edfelt, Örebro. Owain Thomas, Lund, är nationellt koordinerande. Ytterligare ett fyrtiotal kollegor
från hela landet har bidragit till kursmanualen, agerar eller har agerat facilitator på kursen. Kursen är
inte en introduktionskurs, och den lämpar sig för samtliga anestesiologer och anestesi sjuksköterskor
och seniora kollegor uppmuntras gå kursen!

Övrig verksamhet

SFAI-mötet (Karin Björnström Karlsson)
SFAImötet 2019, Göteborg, var välbesökt. Vi hade utökat programmet till 3 i princip fulla dagar, samt
dessförinnan förmöten. Vi prövade för första gången endagsbiljetter som kunde köpas av närliggande
kliniker för sina medarbetare. Det gav fler besökare och kommer att fortsätta framöver.
Vi införde även muntliga minipresentationer av alla abstracts, som därefter följdes upp med
diskussioner vid postrarna. Det gav fler möjlighet att presentera sina studier och är något vi kommer
att fortsätta med framgent. Stipendier delades ut för bästa poster och bästa presentation. AbbVie
sponsrade även ett stipendium för bästa forskningsprojekt.
SFAI-mötet 2020 tvingades föreningen för första gången skjuta framåt, till Uppsala 1-3 februari
2021.
Styrelsen har under verksamhetsåret intensifierat samarbetet med ANIVA, vilket glädjande gör att vi
kunnat ta beslutet att till mötet i Örebro har en gemensam kongress, något vi önskat i många år men
inte kunnat realisera förrän nu.
Remisser (Karin Björnström Karlsson)
Covid-19 pandemin har kraftigt påverkat remissflödet under året. De ”vanliga” remisserna från
departement och myndigheter var sparsamma. Däremot har SFAI svarat på många remisser angående
Covid -19 vården. Remisstiden har varit extremt korta, ibland under 1 dygn, vilket har påverkat
förankring och ibland kvaliteten på de remissvar vi har kunnat lämna.
Kanslifunktion
Sedan september 2015 är Malmö kongressbyrå (MKON) vårt stöd för kongressarrangemang och
kansliservice. Samarbetet utvecklas positivt och har utökats under året till att också inkludera
produktion av SFAI-tidningen och annonsförsäljning.
Kanslifunktion är tillgänglig dagtid. Uppgifterna består huvudsakligen i hanterande av
medlemsregister, hemsidan, mottagande av föreningsepost, telefonsvar, mm. Någon kontoristfunktion
på heltid finns inte inom föreningen. Mycket kansli-epost hanteras även av styrelsemedlemmar (i
första hand ordförande).
Möte för chefer och ledare (Annette Nyberg)
Två gånger om året håller SFAI ett möte för chefer och ledare inom anestesi- och intensivvård.
Vid mötet för chefer och ledare i samband med SFAI-veckan ägnades en stor del av programmet åt
hållbar sjukvård och minskad klimatpåverkan. Björn Fagerberg, professor emeritus Sahlgrenska/Gbg
universitet, Arbetsgruppen för klimat och hälsa i Sjukhusläkarna, SLS och Läkare för miljön och Lars
Berko, regionutvecklare Västra Götalandsregionen föreläste. I Sverige utgör sjukvårdens utsläpp ca
3% av den totala nationella utsläppsmängden. De största delarna är material (ca 60%), energi
(uppvärmning etc) och resor. Man har sett att miljöförbättrande åtgärder i vården även ger effektivare
och billigare vård. Tobias Pettersson, specialistläkare AN/IVA Danderyd, berättade att det inte finns
några övertygande studier som visat att engångskläder ger mindre infektioner. Däremot är de väldigt
mycket sämre ur miljösynpunkt och skapar enligt enkätstudier sämre arbetsmiljö.
Per-Henrik Zingmark, bitr. enhetschef och Erika Anthoney Oscarson, utredare, Socialstyrelsen
föreläste om nationell högspecialiserad vård vars syfte är en god och jämlik vård i hela landet,
förbättrade resultat och att ge lättare möjligheter för att forska och kvalitetsutveckla.

Vi fick också höra Owain Thomas berätta om Checklistemanualen och fick uppdateringar från SPOR,
SIR och SPOV.
Under mötet i januari fick vi höra föreläsningar om vårdhygien inom AN/ Op/ IVA av Anders
Johansson, ordf. Svenska Hygienläkarföreningen. Therése Gustafson, jurist från Läkarförbundet,
pratade om ökad trygghet i rollen som chef. Information kring Nationella programområden och NPO
Perioperativ vård, intensivvård och transplantation gavs av Claes Frostell. Flera ämnen handlade om
utbildning: SSAI Intensive Care training program, Sten Rubertsson, Fortbildning- Vad gör SFAI och
vad händer ute i landet? Lill Blomqvist, och Bastjänstgöring och anestesi och intensivvård, Hans
Hjelmqvist.

Rapporter från särskilda uppdrag och internationellt arbete
The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, SSAI, och Acta
Anaesthesiologica Scandinavica Foundation (Michael Haney, Annette Nyberg)
SSAI fortsätter som paraplyorganisation för de fem nordiska nationella specialitetsföreningarna att
bedriva verksamhet som främjar utbildning, forskning och samarbete i vår specialitet i de Nordiska
länderna. Tidskriften Acta Anaesthesiologica Scandinavica, publicerad av Wiley, fortsätter att vara en
respekterad källa för framför allt nya kliniska kunskaper. Avkastningen från tidskriften har varje år
använts som ekonomiskt stöd till SSAIs verksamhet för utbildningsprogram, forskning, kurser, priser,
möten, och kongress. SSAIs kongress samordnas vart annat år med en nationell specialitetsförening,
och 2019 var det Danmark som stod som värd. Mycket av SSAI-veckans föreläsningar (Köpenhamn
2019) finns fritt tillgängliga på nätet för medlemmar. Både SSAI och Acta Foundation är tillräckligt
ekonomiskt trygga för den närmaste tiden för att kunna bära dagens nivå av aktivitet. Förslag på
fortbildning och kursbehov på nationell och nordisk nivå får man skicka in till SSAI via SFAIs
styrelse eller direkt till SSAI.
Under året togs beslut att registrera SSAI som en icke vinstgivande organisation i Danmark, vilket är
ekonomiskt fördelaktigt. Man kan också bygga upp ett administrativt stöd då organisationen finns i ett
land istället för att som tidigare flytta med till det land som ordförande kommer från. Det har tagits ett
beslut att det nybildade Nordic Young Anesthesiologists (NYA) bildar en kommitté i SSAI och deltar
i SSAIs board. Man arbetar med att ”godkänna” andra organisationers riktlinjer då det tar mycket tid
att ta fram egna (endorsement of non-SSAI guidelines). Man har ett pågående arbete för att skriva ett s
k position paper kring vad som ingår i specialiteten. Det är en viktig fråga i de nordiska länderna där
man även i de andra länderna har en diskussion med akutmedicinare om vad som ingår i vår och deras
specialitet. Man ska skriva ett position paper för att ta ställning för jämställdhet i specialiteten. I
många länder är det en fråga som man inte kan lyfta och det är då av värde att vi som kan göra det tar
ställning. Styrelsens, kommittéernas och arbetsgruppernas arbete har delvis pausats under året pga
COVID-pandemin. Advanced Educational Programs (AEP) har pausats och de kommer att förskjutas
ett år, vilket även antagningarna till de nya programmen gör.
Många i Sverige bidrar med arbete i de 7 olika SSAI subspecialitetsprogrammen (listan är inte
komplett): Cardiothoracic and Vascular Anaesthesia (Andreas Nygren), Critical Emergency
Medicine, Intensive Care (Sten Rubertsson, Miklos Lipcsey, Anna Somell, Christian Rylander),
Obstetric Anaesthesia (Susanne Ledin Eriksson, Ove Karlsson), Paediatric Anaesthesia, Pain
Education (Stephen Butler, Torsten Gordh, Karl-Fredrick Sjölund), Perioperative Medicine and
Management PoMM (Anna Hårdemark Cedborg, Per Brunkwall, Andrease Wiklund)
WFSA, World Federation of Societies of Anaesthesiologists, har under året fortsatt arbetet med att
förbättra tillgången till säker anestesi och intensivvård världen över. Man arbetar hårt med
lobbyverksamhet, utbildning och träning, innovation och forskning samt säkerhet och kvalitet.
Ordförande Jannike Melin-Olsen (Norge) föreläste på SSAI- mötet i Köpenhamn i augusti 2019 och
beskrev behoven av säker kirurgi och anestesi för de 5 av världens 7 miljarder människor som saknar
detta. Ett besök på hemsidan rekommenderas: https://www.wfsahq.org/ . Där kan du t ex titta på
”Anesthesia tutorial of the week.”

SFAI är representerad i NASC (National Anaesthesia Societies’ Committee) inom ESA
(European Society of Anaesthesiology). Karin Björnström Karlsson deltog i NASC mötet i
anslutning till Focus Meeting i november 2019 i Rom. NASC mötet som skulle ha hållits i
anslutning till Euroanaesthesia i Barcelona i maj 2020 ställdes in. Följande ämnen har berörts
under året:
• Serban Bubenek från Rumänien är ordförande (mandatperiod t.o.m. 2021).
• NASC har tagit initiativ till en Task Force (Uppgrupp) för Sustainability, som kommer att
leverera både ’kokbok’ och ’verktygslåda’ för att minska miljöskadan orsakad av anestesi.
SLS’s delegation för medicinsk etik (DME) arbetar med många frågor som är viktiga för vår
specialitet. Caroline Starlander är SFAIs representant. Hon har lagt ned ett stort arbete i utredningen
Organbevarande behandling för donation SOU 2019:26. Gruppen har bland annat reviderat HLRrutiner, diskuterat läkarassisterat självmord och haft arbetat med frågor som rör COVID-vården.
Sidbrytning

Delföreningsrapporter
SYA (Sveriges Yngre Anestesiologer)
SYA (Ung i SFAI t o m 2016) bildades 2004 som en yngreförening inom SFAI i syfte att tillgodose
behoven för ST-läkare och nyblivna specialister. Medlemskapet är gratis och automatiskt för ST-läkare
som är medlemmar i SFAI. SYA har ca 320 medlemmar.
Styrelse SYA 2019-20
Lina Broman Ordförande, representant i SFAI-styrelsen
Erik LidénLedamot
Sigrid AskerKassör, ansvarig nordiskt samarbete
Linda ForsbergLedamot, KVAST -representant, ansvarig symposium
Christina PerssonLedamot
Li BodinSekreterare, KVAST-representant
Marie Älvstrand Ledamot, ansvarig symposium

Aktiviteter
Maj 2019SYA-dagarna och årsmöte, Vadstena
Lokal:
Tema: ”I nattens mörker - vad varje jourande anestesiolog bör veta”
Linda Forsberg och Erik Lidén valdes in som nya styrelsemedlemmar.
Juni 2019SFAI styrelsemöte
Augusti 2019KVAST-möte
September 2019SFAI-veckan i Göteborg:
- SYA styrelsemöte
- KVAST-möte
- Studierektorsdagen
- Social aktivitet: Pubmingel, Dorsia
- Symposium: ”frisk under risk”
- Hot topics ”frisk utan risk - hur mår framtidens narkosläkare på jobbet?”
Oktober 2019 SYA Hjärtsviktsdag

November 2019Nordic Young Anestesiologists möte
SFAI styrelseinternat
Svenskt Kirurgiskt Råd
December 2019KVAST-möte
Januari 2020SFAI styrelsemöte
KVAST-möte
SYA internat och planeringsmöte
April 2020KVAST-möte
November 2020Årsmöte, online
FortlöpandeTelefonmöte ungefär en gång per månad
Ett flertal Baskurser på olika orter
SFAI-styrelse, fortlöpande arbete
NYA, fortlöpande arbete (organisatoriskt tillhörande SSAI)
Representerar Svenska ST-läkare i ESA Trainees Network
KVAST, fortlöpande arbete
Uppdatering av stadgar, ny omröstning vid årsmöte 2020
Planering av SYA-dagarna och aktiviteter under SFAI-veckan, båda framflyttade till 2021
Undersökning - ST-läkare på sal samt Pandemins påverkan på STutbildningen
Baskursen (drivs av Owain Thomas)
Baskursen är en kurs anordnad av SYA där anestesiläkare och anestesisjuksköterskor deltar i simulering av
de viktigaste anestesiologiska akutsituationerna. Kursen hölls för första gången i Lund i oktober 2013 och
har efter det expanderat till ett flertal orter och har fått mycket positiv återkoppling från både kursdeltagare
och instruktörer. Kursdeltagarna betalar anmälningsavgifter och SYA har garanterat kursernas ekonomi och
subventionerat nyuppstartade kurser.
Ekonomi
Ekonomisk rapport 2019-20 (Sigrid Asker, kassör). Inväntar information från SFAI:s konsultfirma.
Översiktlig rapport enligt nedan.
Målet med SYA:s föreningsaktiviteter är en balans på +/- 0 kr.
+ Deltagaravgifter och utställaravgifter i samband med kurser
- omkostnader i samband med SYA-dagarna, BASkursen, mingel och symposium på SFAI-veckan,
Planeringsmöten för styrelsen 1-2ggr/år. (ESA - ej aktuellt 2019)
SFAI “äger” pengarna och har en revisionsbyrå som sköter redovisningen. Under höstterminen 2019 la
SYA ut ca 30 tkr för planeringsmöte samt inköp inför SYA-dagarna 2020. På grund av Covid-19-pandemin
har planerade kursen (SYA-dagarna) och därmed även inkomsterna för SYA uteblivit 2020 och för
verksamhetsåret 2019-2020 redovisar SYA negativ ekonomi om ca 30tkr. Eftersom kursen senarelagts
kommer utläggen vara till nytta inför SYA-dagarna 2021.
Planerade avgångar till årsmötet 2020
Lina Broman
Sigrid Asker
Christina Persson
Li Bodin
Marie Älvstrand

Valberedning 2019-2020
Birger Eriksson
Elin Hammarlund
Torunn Bjarnadottir
SYA kontaktas enklast via SYA@sfai.se.

KVAST
KVAST utgör främst en stödfunktion för landets studierektorer och ST-läkare i frågor som rör STutbildningen, författningen och specialistansökan. Frågor rörande ST kan ställas till regionens
representant i KVAST och/eller via e-post till KVASTs funktionsbrevlåda kvast@sfai.se
KVAST är en styrgrupp till SFAI och hanterar frågor som rör ST-utbildning. KVAST har haft två
fysiska arbetsmöten: ett endagsmöte i december samt ett 2-dagars internat i januari 2020, som tog plats
i Jönköping. På grund av Covid fick planerade möten i april och augusti ställas in men ersattes med
telefonmöten istället.
För KVAST utgör det nationella mötet för studierektorer i Anestesi och Intensivvård en naturlig
brytpunkt inför ett nytt arbetsår men i år blev SFAI-mötet 2020, och därmed Studierektorsmötet,
uppskjutet till februari 2021. Därför omfattar årsrapporten perioden fr.om. SFAI-veckan 2019 t.o.m.
september 2020.
KVAST består av ledamöter från landets alla sjukvårdsregioner, antalet ledamöter är baserat på antalet
ST-läkare i respektive region. Regionens studierektorsnätverk föreslår representant till KVAST som
utifrån kompetens och KVASTs sammansättning väljer in ledamot.
Med anledning av Covidpandemin så avstannade KVASTs arbete under våren och planerade
aktiviteter återupptas under hösten men under året har KVAST:
- Utlyst och emottagit nomineringar till 2020 års Pedagogiska Pris som denna gång delas under
invigningen av SFAI-veckan i februari 2021. Pristagaren ska konsekvent och över tid bidragit till
föredömlig ST-utbildning.
- Uppdaterat och publicerat Riktlinje för Sidoplacering inom Anestesi och Intensivvård.
- Arbetat för att ge ST-läkare bättre förutsättningar för deltagande i SFAI-veckan bland annat genom
fördelaktiga anmälningskostnader för ST samt delmålsmärkt föreläsningar och symposier.
- Fortsatt revidera, förtydliga och uppdatera Nya Utbildningsboken för Specialiseringstjänstgöring i
Anestesi och Intensivvård, enligt SOFS 2015:8.
- Lämnat synpunkter på remiss avseende ny målbeskrivning och författning för BT och ST.
- Fortsatt arbeta med SFAIs Kursportal, representerat av KVAST ledamot Anders Silfver som
sammankallande i UPP-grupp för SFAIs Kursportal. Uppdragsgruppen arbetar med hur portalen ska
fungera tekniskt och vilka funktioner som ska finnas tillgängliga. Portalen kommer att bidra med
digitala möjligheter för anmälan till kurs, bedriva kurser och samla portfolio över delmål som krävs
för uppnådda kompetenser. Portalen kommer att kunna byggas ut för att ha möjlighet samla all
kursverksamhet som ges inom anestesi och intensivvård. Dess behov har tydligt framgått under
pandemin då digitala kurser har efterfrågats.
- Publicerat artiklar i SFAI-tidningen gällande ST-Utbildningen
- Deltagit i SFAIs Fortbildningsnätverks möten för att i framtiden kunna koppla ihop ST-utbildning
och Fortbildning i ett livslångt lärande.
- Uppmanat och uppmuntrat landets ST-läkare att publicera sina Vetenskapliga ST-arbeten på
hemsidan och i SFAI tidningen. Trots upprepade notiser har än så länge inga vetenskapliga arbeten
inkommit för publicering.
- Under 2019 skapades en arbetsgrupp för Competency Based Medical Education (CBME),
Milestones och Entrustable Professional Activity (EPA). Internationellt övergår man från tidsstyrd till
kompetensbaserad medicinsk utbildning med tydliga curriculum, professionella aktiviteter, kopplade
bedömningsinstrument samt nivåanpassat lärande. Mer effektiva sjukvårdsystem tillsammans med
ökad komplexitet i vården ökar behovet för en mer anpassad pedagogisk modell för ST-utbildningen.
Modellen är anpassad för att skapa ett kontinuum från grundutbildningen till BT, ST och därefter

fortbildning av specialister. Arbetsgruppen arbetar med att ta fram ett förslag till KVAST gällande
CBME, Milestones och EPA anpassad för svensk anestesi och intensivvård.
- Prioriterat ämnesområden för Socialstyrelsens SK-kurser. Tyvärr har kursarrangörer inom vår
specialitet inte gjort avrop för SK-kurser 20/21, då finansieringen inte anses tillräcklig samt att
ansökningsformerna är för komplicerade. KVAST har vid upprepade tillfällen återkopplat detta till
Socialstyrelsen.
- Mottagit och besvarat många frågor från landets studierektorer och ST-läkare.
- Med anledning av Covidpandemin ställdes flera obligatoriska ST-kurser in och flertalet ST-läkare i
Anestesi och Intensivvård har därmed inte kunnat ansöka om specialistlegitimation inom tänkt
tidsram. KVAST har kontaktat kursgivare, ffa inom specialanestesi och intensivvård, för att framföra
det stora behov av kurser som nu föreligger samt för att uppmuntra till digitala distanskurser inom
området. Då kursgivare är inom den egna professionen så är det pga tidsbrist svårt att arrangera kurser
även under hösten. Problematiken är framförd till Socialstyrelsen i en skrivelse från SFAIs styrelse.
- KVAST är också arrangör för det Nationella mötet för studierektorer i Anestesi och Intensivvård. Ett
heldagsmöte i samband med SFAI-veckan som innehåller rapport om KVASTs arbete under året,
diskussion om aktuella ST-ämnen samt föreläsningar och/eller workshops i undervisningsrelaterade
ämnen.
Utbildningsdelen av SFAI’s hemsida uppdateras kontinuerligt så att man kan lättare hitta relevant
information. Alla synpunkter och förbättringspotential tas tacksamt emot, kvast@sfai.se
KVAST är fortsatt remiss-instans för Socialstyrelsen i frågor som rör ST-utbildningen i Anestesi och
Intensivvård.
För KVAST,
Maja Ewert

Svensk Förening för Anestesi – SFAne
Medlemmar
SFAne hade i juni 2020 128 medlemmar.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 styrelsemöten.
Tredje omgången av det nationella utbildningsprogrammet ”Masterclass Anestesi” med 4
utbildningstillfällen à 2 dagar fördelade över fyra terminer, påbörjade i november 2018 med 32
deltagare. Det sista kurstillfället, som var planerat till mars 2020, har pga pandemin skjutits till
november 2020 och kommer att genomföras på distans.
Masterclass Anestesi har varit SFAne:s huvudsakliga uppgift, men styrelsen har även behandlat
remisser som kommit via SFAI. Under 2019 har SFAne påbörjat en dialog med SPORs styrelse
(Svenskt perioperativt register). Vi har representation från SFAnes styrelse i SPORs referensgrupp och
vi deltar på SPORs användarmöten.
SFAne – föreningsstämma
Föreningsstämma avhölls i samband med SFAI-mötet i Göteborg i september 2020. Vid
föreningsstämman beslutades att medlemskap i SFAne skall fortsätta att vara avgiftsfritt.
Kassaförvaltning
SFAI Verksamheter AB har förvaltat föreningens medel.
Styrelsen har under 2019-2020 bestått av:
OrdförandeJakob Walldén, Sundsvall
Vice ordförandeChristopher Lundborg, Göteborg
SekreterareRoy Udén, Helsingborg
KassörAnnika Nordenstam, Uppsala
LedamotKarin Björnström Karlsson, Linköping
RevisorerJoel Olsson, Sundsvall, Rainer Dörenberg, Uppsala (suppleant)

Valberedning Suzanne Odeberg-Wernerman, Uppsala, Diddi Fors, Uppsala
2020-09-25
För SFAne:s styrelse
Jakob Walldén, ordförande

Svensk förening för anestesi vid öron- och plastikkirurgi SFAIÖP
Styrelsen består av ordförande Katarina Hallén, vice ordförande Louise Walter-Sturesson, sekreterare Åse
Lodenius, Johan Ullman, Jonas Graf, Robert Sütterlin, Per Nellgård och Chris Cressy. Valberedning
Karolina Persson, sammankallande, och Peter Frykholm
Detta år har Covid-19 upptagit all vår tid. Alla kollegor har koncentrerat sin tid med att arbeta mycket
oftast alltför mycket med dessa patienter. För delföreningen har frågor kommit om hur man ska genomföra
och hantera tracheostomier på dessa infekterade och lungsjuka patienter. Vi fick som delförening arbetet
med att granska den svenska rekommendationen för tracheotomi av Covid-19 patienter.
På SFAI mötet i Linköping 2018 presenterades också de nationella riktlinjerna för tracheostomivård. Vår
delförening startade en projektgrupp ihop med svensk ”öronläkarförening” och SFAI:s delförening för
intensivvård, SIS, för att skapa enhetliga svenska rekommendationer. Detta arbete understöddes av
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Rekommendationerna har fått god spridning och nu är
det tid att revidera dem. Samtidigt har intresse väckts att rekommendationerna även ska omfatta barn.
Därför kommer vi att delta i detta arbeta som startar i november. Vi planerar att kunna komma med ett
reviderat förslag till vuxna och ett nytt förslag för barn till SFAI mötet och till Svensk Förening för
Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi årsmöte 2022. De båda presentationerna luftvägsalgoritm och
tracheostomirekommendationer finns inspelade och kan ses via SFAI:s hemsida.
Delföreningen anordnar postgraduatekursen Modern Luftvägshantering. De första kurserna hölls på
Djurönäset på Värmdö för att sedan flytta till Marstrand. Kurserna hålls vartannat år och har varit mycket
populära. Vi har många workshops, denna gång omfattande fiberskopi, videolaryngoskopiteknik,
jetventilation, kirurgisk luftväg och ultraljud av luftvägen. Workshopar och falldiskussioner uppskattas
mycket av deltagarna. Sist hölls kursen på Krusenbergs herrgård utanför Uppsala under maj 2019.Vi
planerar för en ny kurs i maj 2021.
Robert Sütterlin organiserar luftvägssessionen på SFAI mötet i Uppsala, vilket skulle ha hållits 2020. Flera
från styrelsen kommer att delta med föreläsningar och workshops. Imram Ahmad från London kommer att
föreläsa och delta som handledare på workshop. De förberedelser som planerats kommer att genomföras
oförändrade nu på SFAI veckan i februari 2021. Årsmöte kommer att hållas i samband SFAI mötet då alla
intresserade är välkomna att närvara.
Katarina Hallén
Ordförande SFAIÖP

Svenska Intensivvårds Sällskapet (SIS)
Delförening inom SFAI, verksamhetsåret juni 2019-juni 2020
Under verksamhetsåret har stadgeenligt tre personer i styrelsen bytts ut. Posten som kassör har varit
oförändrad.
∙

Under året har fem styrelsemöten hållits – ett konstituerande möte på Sigtunahöjden, ett
möte på Arlanda, ett möte på Vår Gård, en arbetshelg samt ett zoom-möte. Därutöver
har styrelsen haft mailkontakt. Mötena har initialt ägnats åt SIS utbildningsuppdrag
samt arbetet med riktlinjer för svensk intensivvård, för att under våren mestadels ha
avhandlat COVID-frågor via mail.

∙

SIS har arrangerat PG-kursen i intensivvård (internatsform) på Sigtunahöjden 13-15
november 2019. Kursen var annonserad via SFAI´s hemsida samt SFAI´s
medlemstidning, och blev fullbelagd även i år.

∙
∙

Årsmöte 2019 genomfördes under på Sigtunahöjden 2018-11-13, och protokollet är
publicerat på SFAI´s hemsida (delföreningar/SIS/protokoll). Under årsmötet fastställdes
att behålla medlemsavgiften på 100 kr.
SIS har fortsatt arbetet med att stimulera vetenskapligt arbete genom de årliga priserna
till ”Bästa två vetenskapliga orginalartiklar med intensivvårdsinriktning” publicerade
under året.

∙

SIS har under året arbetat aktivt med revision av Riktlinjer för svensk intensivvård.

∙

SIS har 2019 arrangerat IVA-chefsmöte i nära samarbete med SIR under SFAI-veckan
2019.

∙

SIS har varit involverade i arbetet med en TBI-modul inom SIR.

∙

SIS har varit remissinstans avseende organbevarande behandling för donation.
SIS har aktivt deltagit i framtagande av olika vårdprogram avseende COVID-19, såväl
som remissinstans, som författare. SIS har också fört ut information avseende
pandemin, nya vårdprogram mm via nationell MLA-lista. SIS har också varit delaktiga i
radiointervjuer om COVID-19, samt anordnande av SLS utbildning om COVID-19.
SIS har varit representerade i styrgrupp för intensivvård i samband med COVID-19.

För Svenska Intensivvårds Sällskapet (SIS)
Camilla Brorsson
Ordförande
Styrelseledamöter:
Björn Bark, Lund
Marcus Castegren, Stockholm
Jane Hayden, Göteborg
Carl Hildebrandt, Linköping
Johanna Lyrén, Hudiksvall
Henrik Olivero-Reinius, Uppsala
Stefan Persson, Örebro
Ulrika Östberg, Östersund (kassör)
Katja Andersson, Uppsala (sekreterare)

SFAI:s Delförening för obstetrisk anestesi och intensivvård, SFOAI
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
Susanne Ledin-Eriksson, Gävle, ordförande
Anette Hein, Danderyds sjh , Stockholm sekreterare
Michael Rådström, NÄL, Trollhättan, kassör
Birgitta Birgisdottir, Akademiska Sjh Uppsala
Ove Karlsson, NÄL, Trollhättan
Håkan Rolfsson, Södersjukhuset
Lisa Lundström, Östersund

Under verksamhetsåret har delföreningens styrelse haft två protokollförda fysiska
sammanträden, Stockholm och Ulebergshamn. Sammanträdena har varit kväll samt
påföljande dag. Dessutom har det gjorts två telefonmöten.
Årsmötet samt det årliga vårmötet ställdes in pga Covid-19 pandemin.,
En stor del av styrelsens arbete åtgår till att planera det årliga vårmötet inkl årsmöte, som nu
inte blev av.
På SFAI-veckan i Göteborg Sept 2019 deltog styrelsen med ett obstetriskt anestesisymposium. Detta år hölls föreläsningar av Håkan Rolfsson, Lars Johan Liedholm, Anette
Hein, Ove Karlsson och Neil Muchatuta.
Styrelsen bidrar även till det treåriga PG föreläsningsprogrammet som rullar på samtliga SFAI
möten.
Styrelsen har under verksamhetsåret varit delaktiga i möten med SFOG:s styrelse angående
framställande av nationella riktlinjer angående preeklampsi. Anette Hein och Ove Karlsson
deltar. Arbetet slutfördes i dec 2019
Susanne Ledin Eriksson och Anette Hein deltar som medlemmar i kurskommitten för SSAI
Advanced Training Programme in Obstetric Anaesthesia.
SFOAI:s styrelse tillser att det arrangeras en - två SK-kurser /år inom obstetrisk anestesi på ett
av landets universitetssjukhus. En kurs hölls på Östra Sjh i oktober 2019, kursledare Ove
Karlsson. Därefter hölls en kurs i februari 2020 på Danderyds sjh, kursledare Anette Hein
Styrelsen har gemensamt bidragit med ett kapitel som avhandlar obstetrisk intensivvård i
denna nya upplagan av boken ”Intensivvård” (Liber). Utgavs HT 19
Styrelsen har skrivit remiss-svar till sakkunniggruppens underlag ”genomlysning av
vårdområde Hjärtsjukdom och graviditet som nationell högspecialiserad vård” Dnr
12389/2018
Styrelsen har bidragit till en informationstext om ryggbedövning som finns publicerad på
1177.se
För SFAI:s Delförening för obstetrisk anestesi och intensivvård, SFOAI
Gävle 200928
Susanne Ledin-Eriksson, ordförande

SFAI´s delförening för Operationsledning 2019-01-01 till 2020-06-30
Styrelse per 190523: ordförande Helena Krook (Norrköping), skattmästare Andreas Wiklund (Capio
S:t Görans sjukhus, Stockholm), sekreterare Annette Nyberg (Alingsås), Eva Oddby-Muhrbeck
(Danderyds sjukhus, Stockholm), Elin Enfält (Gävle), Charlotta Adin Bergkvist (Huddinge,
Stockholm), Per Werner Möller (Alingsås)
Nya medlemmar i styrelsen:
• Andreas Wiklund; Överläkare, Capio S:t Görans sjukhus, flödesledare ortopedisk anestesi.
Director of PoMM och ingår i kursledningen för SSAI-kursen med samma namn.
• Per Werner Möller; Medicine doktor, DESA. Biträdande verksamhetschef, Anestesikliniken
Alingsås, Sjukhusen i Väst, Västra Götalandsregionen. Sedan många år flitig föreläsare inom syrabas-balans och elektrolytrubbningar samt tillämpad cirkulationsfysiologi och -monitorering.

•

Elin Enfält; Överläkare. Driftchef på Anestesikliniken i Gävle med huvudinriktning
operationssjukvård. Director of PoMM och ingår i kursledningen för SSAI-kursen med samma
namn.
I samband med mötet på Såstaholm tackades två trotjänare i styrelsen av, Gunnar Enlund och Lars
Gillberg, vilka funnits med sedan starten 2007. Styrelsemedlem Anders Larsson från Gävle tackades
också av efter 5 års gott samarbete.
Operationsledningsmötet 23-24 maj förläggs sedan flera år på Såstaholms Hotell och Konferens strax
norr om Stockholm. Mötet är styrelsen huvudsakliga arbetsuppgift under året. Det 12:e mötet
engagerade ca 125 deltagare. Förutom ett intressant program är syftet med mötet att ledare inom
operationssjukvård från olika delar av Sverige ska nätverka och utbyta erfarenheter. Utvärdering av
mötet angående plats och innehåll ger båda betyg över fyra av fem möjliga.
Program Såstaholm
Mennesket är ingen Toyota och Efter att något allvarligt har hänt – hur beter vi oss
då?
Sven-Erik Gisvold, professor em Trondheim
Gröna Korset i Uddevalla – framgångsrikt
patientsäkerhetsarbete
Louise Peterson och Anita Svanström
Tisell, vårdutvecklare och Lars Spetz, Öl
Teamarbetet förbättrade operationsflödet – om gallprocessen
Jenny Jansson, VEC, och Niklas Heijbel, Öl, Capio St Göran AB
Ledarskap vid dagkirurgi - kultur och förväntningar
Stefan Hauptig, Avdelningsöverläkare Anestesi och Entreprenör, Oslo
Akutprio inom två timmar i Nyköping - från skamvrå till succé!
Anders Samuelsson, VC AnOpIva, Lasarettet i Nyköping
Health economics – Producing value for the patient
Martti Kekomäki, Professor Helsingfors universitet
PROM i Gävle - digital uppföljning efter kirurgi.
Anders T Larsson, Öl Gävle
Styrelsen informerar kring årets pågående arbete
Revision av riktlinjen Perioperativt arbete. Helena Krook, ordförande.
Hur farligt är det att opereras i Sverige idag?
Vad visar utdatarapporterna i SPOR?
Gunnar Enlund, Öl Akademiska Uppsala, SPOR-styrelsemedlem
Hur får vi med medarbetare på den digitala transformationen?
Peter Graf VD Tiohundra, Norrtälje, ÖNH läkare
Hur leda och hur tänka för att skapa patientvärde av sjukhusets operationskapacitet. Carolina
Samuelsson, tidigare VC Intensiv- och perioperativ vård, Skånes Universitets Sjukhus
Perioperative Medicine and Management – från idé till verklighet Andreas Wiklund, Överläkare,
Med dr.
Flödesledare Ortopedi, Capio St. Göran, Stockholm
Mitt PoMM-prosjekt: Improving outcomes for elderly patients in emergency abdominal
surgery.
Elin Aakre, Seksjonsoverlege, Hauklands universitetssjukhus, Bergen, Norge
POMM-kursen- som att hoppa från 5:an och landa i en trampolin.
Marja Lindqvist, Funktionsenhetschef, NKS, Stockholm
Slutdiskussion – hur kommer ledningen av nordiska operationsavdelningar att utvecklas i
framtiden?
Andreas Wiklund, Tina Habes, Elin Aakre och Sven Erik Gisvold.

Vid årsmötet 23/5 2019 togs ett första beslut om stadgeändringar i enlighet med SFAI´s önskemål om
att stadgarna för delföreningarna ska ensas med SFAI´s stadgar. De nya stadgarna godkändes enhälligt
och beslut tas efter omröstning vid årsmötet 2020.
Delföreningen omsatte drygt 600 000kr i samband med operationsledningsmötet och har en positiv
balans på drygt 100 000kr.
Styrelsens arbete under 2019 förlades till tre hela arbetsdagar i Stockholm och sex Skypemöten
däremellan. Arbetet under 2020 förlades till en heldag i januari och fyra Skypemöten.
Operationsledningsmöte 11-12 maj 2020
Mötet var planerat och fullbokat när Covid-19 pandemin satte stopp. Meddelande skickades ut per
mail till alla deltagare och mötet annonserades inställt på hemsidan. Konferensanläggningen och extra
hotellrum på Scandic Täby avbokades utan kostnader. Inbetald kursavgift och hotellkostnad
återbetalas. Nytt möte planeras 10-11 maj 2021.
Årsmötet hölls som planerat men via Skype den 11 maj 2020 och alla kursdeltagare inbjöds att delta.
Stadgeändringar i enlighet med SFAI´s stadgar antogs enhälligt efter omröstning. Styrelsens
sekreterare Annette Nyberg avtackades efter 6 års arbete i styrelsen. Annette är ny ordförande i SFAI´s
styrelse. Valberedningens förslag Ingrid Östlund, sektionschef/enhetschef för operationsenheten
Skånes universitetssjukhus i Lund, valdes in.
Styrelsens tillgångar är drygt 200 000kr. Såstaholmsmötet 2020 ställdes in men skapade inga
ekonomiska förluster då det kunde avbokas utan kostnad. LRF´s administrativa kostnader för
tillbakabetalning av fakturor för operationsledningsmötet tillkommer.
Styrelse per 200511: ordförande Helena Krook (Norrköping), skattmästare Andreas Wiklund (Capio
S:t Görans sjukhus, Stockholm), Eva Oddby-Muhrbeck (Danderyds sjukhus, Stockholm), Elin Enfält
(Gävle), sekreterare Charlotta Adin Bergkvist (Huddinge, Stockholm), Per Werner Möller (Alingsås),
Ingrid Östlund (Lund, Region Skåne).

Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård
Svensk förening för barnanestesi och barnintensivvård (SFBaBi) verkar för
• att främja utvecklingen inom barnanestesi och barnintensivvård i Sverige avseende klinisk
verksamhet, forskning och utbildning
• att arrangera pre- and postgraduateutbildning i form av ST-kurser och vetenskapliga möten
inom ramen för barnanestesi och barnintensivvård
• att utveckla nationella riktlinjer för barnanestesi och barnintensivvård
• att utgöra referensgrupp i frågor rörande barnanestesi och barnintensivvård inom SFAI
• att bistå med råd och expertis för myndigheter och professionella grupper med avseende på
barnanestesi och barnintensivvård
• att utse representation inom nationella och internationella föreningar inom barnanestesi och
barnintensivvård.
SFBaBI hade år 2020 167 medlemmar och en medlemsavgift på 100 kronor per kalenderår. I
medlemsavgiften ingår ett kopplat medlemskap i ESPA, möjlighet att delta i SFBaBis höstmöte,
rättighet att rösta på SFBaBis årsmöte och möjlighet att söka SFBaBis stipendier.
I SFBaBis styrelse 2019 – 2020 ingår Åsa Jungner (ordförande från och med 191109, fram till dess
sekreterare), Jonas Berner (kassör), Fredrik Söderlund (sekreterare, nyvald 191109), Sandra Nihlén
(ledamot, riktlinjeansvarig) och Anders Asp (ledamot, ansvarig i arbetsgrupp för kärlaccess). Helena
Winberg satt som ordförande till 191109. I valberedningen till årsmötet 2020 ingår Angela Hanson
(sammankallande) och Helena Winberg. Revisor för verksamhetsåret 2019 – 2020 Anders Aronsson
(ordinarie) och Martin Perlander (suppleant). SFBaBi har under verksamhetsåret haft sju
protokollförda styrelsemöten där fyra styrelsemöten genomförts som telefonmöten.
Riktlinjearbete
Under våren 2020 har riktlinjearbetet för luftvägshantering hos barn (Peter Frykholm, Angela Hanson,
Åsa Jungner) slutförts och överlämnats till SFAI. SFBaBi (Jonas Berner, Jan Gelberg, Helena
Winberg) har deltagit i LÖFs arbete för en nationell PEWS-skala. Ett större riktlinjearbete om

procedursedering av barn har påbörjats med Sandra Nihlén som ansvarig. Peter Frykholm fortsätter sitt
arbete med att utarbeta fasteriktlinjer för barn.
Samtliga publicerade riktlinjer har uppdaterats.
Arbetsgrupper
SFBaBi har sedan 2019 en arbetsgrupp för kärlaccess med Anders Asp som sammankallande.
Arbetsgruppen arbetar för närvarande på en riktlinje för artäraccess hos barn.
SFBaBi planerar att starta en utbildningskommitté för pregraduate-utbildning med mål att skapa ett
större samarbete mellan de olika kursorterna. SFBaBi har under våren 2020 uppmärksammat ett större
antal ST-läkare i behov av specialanestesikurs och planerar ett ökande samarbete med KVAST.
Pregraduate utbildning
Den ST-kurs som planerades under våren 2020 fick flyttas till hösten 2020. Kursen ges i Göteborg och
är fulltecknad.
Postgraduate utbildning
SFBaBis nationella höstmöte arrangerades år 2019 av Stockholm med tema ”Komplikationer vid
anestesi”. Den regionala utbildningen av barnansvariga anestesiologer via våra regionala nätverk har
under våren 2020 varit begränsad med tanke på rådande coronapandemi. SFBaBi representeras i
styrkommittén för SSAIs utbildningsprogram av Elisabeth Casinge och Ulf Lindsten.
Representation under SFAI-mötet 2019
SFBaBi höll under SFAI-mötet 2019 ett halvdagssymposium med tema barntrauma organiserat av
Anders Asp.
Representation i nationella arbetsgrupper
SFBaBi är representerat av Ola Ingemansson, Göteborg, i Läkemedelsverkets arbetsgrupp för
läkemedelsbehandling av barn. Han är också föreningens representant i Svenska Barnläkarföreningens
arbetsgrupp för läkemedelsfrågor SwePedMed. SFBaBi är representerat av Marie Anell Olofsson,
Stockholm, i Socialstyrelsens arbetsgrupp för kunskapsstöd för neonatal vård.
Representation i europeiska intresseföreningar
SFBaBi är representerat i ESPAs styrelse genom Peter Frykholm och i ESPNICs arbetgrupper genom
Urban Fläring.
SFBaBi stipendiat 2020
SFBaBis stipendiat år 2020 blev Anna Bergström och Liselott Fornander från Norrköping för deras
arbete med att etablera en procedursederingsmottagning för barn. Stipendiaterna kommer att
presentera sitt arbete under SFBaBis höstmöte 2020.
Ekonomi
SFAI Verksamheter AB har förvaltat föreningens medel. Förutom intäkter från medlemsavgift på 100
kr/år har årets ST-kurs givit ett överskott till föreningen. Med ökande medlemstal förväntas
föreningens utgifter för höstmöte, stipendium, ESPA-medlemskap och styrelsearbete att öka. Styrelsen
arbetar för att det skall finnas ett kassaöverskott som täcker två års verksamhet.
Planerade större förändringar
Inga förändringar i SFBABIs stadgar planeras för närvarande.
Kontaktuppgifter till styrelsen
Anders Asp, anders.asp@regiondalarna.se
Jonas Berner, jonas.berner@sll.se
Åsa Jungner, asa.jungner@med.lu.se
Sandra Nihlén, sandra.horst@akademiska.se
Fredrik Söderlund, fredrik.soderlund@vgregion.se
Åsa Jungner
Ordförande SFBaBi

SFLPA 190807-201005
Målsättning:
Delföreningen verkar för ökat fokus på CrEM (Critical Emergency Medicine, även kallat
resuscitation), inom anestesispecialiteten, samt ökad närvaro av anestesi-och intensivvårdsläkare inom
prehospital intensivvård.

Styrelsen under perioden:
Ordförande: Denise Bäckström (denise.backstrom@gmail.com)
Vice ordförande: Wilhelm Wallquist (wilhelm@wallquist.se)
Sekreterare: Christoffer Jernling (christoffer.jernling@sll.se)
Kassör: Thomas Sundberg (thomassundberg@gmail.com)
Ledamöter: Pia-Maria Lodhammar, Rebecka Rubenson-Wahlin, Patrik Brandenstein, Mikael
Gellerfors, Thomas Glob-Berthelsen, Emilie Kiraly, Anna Henningsson, Robert Larssen (under
perioden har även Tobias Falkenström varit ledamot).
Valberedning: Henrik Jörnvall, Daniel Kornhall
Revisor: Tillhandahålls av SFAI
Medlemmar och avgift:
Fn har SFLPA 126 registrerade medlemmar. Medlemskap i SFAI är obligatoriskt för medlemskap.
Kostnaden för medlemsskap i SFLPA utöver SFAI är liksom för andra delföreningar 100 kr.
Möten:
Styrelsen har under perioden haft 4 protokollförda styrelsemöten (191202, 200113, 200302, 200907)
samt ett årsmöte 191104. Protokoll finns tillgängliga via sfai.se/delföreningar. Fyrfaldiga Leven för
Göteborg har utbringats på i princip samtliga möten.
Aktiviteter:
Föreningens arbete har under 2020 kraftullt påverkats av Covid-19 utbrottet. Sammanfattningsvis har
styrelsens arbete varit lågintensivt, då samtliga styrelsemedlemmar kraftfullt tagits i anspråk för
arbetet med pandemin.
Prehospital forskning i Sverige fortsätter, bl a mha styrelsens forskningsrepresentant Mikael
Gellerfors.
Styrelsen har, via representanterna Thomas Sundberg och Emilie Kiraly, fortsatt arbetet med
strukturering av IVA transporter.
Styrelsens arbetar med strukturering av utbildning inom CrEM (Critical Emergency Medicine, även
kallat resuscitation) för narkosläkare.
Vi har kommunicerat med myndigheter och organisationer gällande detta.
Styrelsen har skapat en digital samverkansplattform med medicinska ledningsansvariga (MLA) för
landets läkarbemannade helikopter- och akutbilsbaser.
Flera av styrelsens ledamöter har tidigare arbetat aktivt med organisation och föreläsningar/stationer
under kursen ”Prehospital akutsjukvård för läkare” som genomförs i Göteborg. Denna kurs ställdes
dock in under 2020, men planeringsarbetet fortskrider inför kurs 2021.
Övrig planering:
Inga stadgeändringar eller upplösning planeras för närvarande.
Ekonomisk redovisning:
Se separat dokument.
201005 Ordförande Denise Bäckström
Sekreterare Christoffer Jernling

SFAIs Delförening Hyperbarmedicin
Telefon 0760-657355 (Anders Kjellberg)
e-post anders.kjellberg@sll.se
Styrelse:
Ordförande: Anders Kjellberg (1 år)
Vice Ordförande: Louise Sameby (2 år)
Kassör: Ylva Karlsson (1 år)
Sekreterare: Stina Gabrielsson (2 år)
Övrig ledamot: Johan Douglas (2 år)
Övrig ledamot: Vakant
Styrelserevisorer: Ej behov i nuläget
Valberedning: Olaf Gräbel, ledamot. Styrelsemedlemmar nomineras av HBO-enheter.
Verksamhetsberättelse 2019-2020

Målsättningen för SFAIs delförening Hyperbarmedicin är att arbeta för god kvalitet i Svensk dyk- och
hyperbarmedicinsk verksamhet samt främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga
intressen. Delföreningen hade inför Årsmötet 2019, 62st medlemmar. Årsmöte hölls under SFAIveckan i Göteborg 190912. Då valdes ny styrelse, sittande medlemmar valdes på 1 år och nya
medlemmar på 2 år. Inför årsmötet omarbetades stadgar för att harmoniseras mot SFAIs
rekommendationer för att uppfylla kraven för en delförening och de nya stadgarna röstades igenom
under årsmötet. Stadgar är inskickade till SFAIs styrelse för godkännande. Delföreningen var värd för
ett symposium under SFAI-veckan. Ett styrelsemöte har hållits under året då det beslutades att inte ha
ett symposium på SFAI-veckan då det var många andra förslag med liknande inriktning (Syrgas och
HIF) och istället fokusera på 2021. Kontakt med Socialstyrelsen angående NHV har tagits, ärendet är
inte påbörjat.
Redovisning 2019-2020
Inga ekonomiska transaktioner har ägt rum.
Verksamhetsplan för 2020-2021
1. Årsmöte 2020 under SFAI-veckan, Onsdag 3/2 kl 17.05-18.00.
2. Symposium på SFAI-veckan 2021
3. Bevaka/Driva frågan om Hyperbarmedicin som Nationell Högspecialiserad vård (NHV).

Sidbrytning

Svensk förening för Postoperativ vård (SPOV, delförening i SFAI)
SPOV är delförening i SFAI och öppen för alla med intresse för postoperativ vård. Föreningens ändamål
är att främja utveckling och samarbete kring postoperativ vård i Sverige avseende klinisk verksamhet,
forskning och utbildning. Ändamålet omfattar även bevakning, utveckling och samarbeten med
näraliggande områden av betydelse för den postoperativa vårdens förutsättningar och resultat.
Föreningens Styrelse utgör referensgrupp i tillämpliga frågor inom SFAI. SPOV arrangerar årligen
minst ett nationellt möte inom ämnesområdet, medverkar med föreläsningar inom perioperativ medicin
samband med SFAI-veckan och skall som delförening i SFAI bidra med synpunkter och
rekommendationer inom sitt intresseområde.
SPOV:s Styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Magnus Iversen (Visby), Ordförande – vald till 2020
Edith Herczeghné (Uppsala), Vice ordförande – vald till 2021
Per Flisberg (Helsingborg), Sekreterare – vald till 2021
Linn Pettersson (Karolinska H), Kassör – vald till 2020
Stefan Lundin (Göteborg), Vetenskaplig sekreterare – vald till 2021
Malin Nilsson (Linköping), Ledamot – vald till 2020
Johan Söderberg (Umeå), Ledamot – vald till 2021
Christopher Lundborg (Sahlgrenska Mölndal), Ledamot – vald till 2021
Ragnar Bäckström (Gävle), Ledamot – vald till 2020
Styrelsen sammanträder huvudsakligen genom telefonkonferenser. Under verksamhetsåret har hållits
fem protokollförda styrelsesammanträden. Därutöver har hållits ett antal arbetsgrupps-kontakter
avseende SPOV:s Vårmöte och SPOV:s medverkan under SFAI-veckans program. Pandemin har
påverkat vårens arbete och de vetenskapliga mötena har nu skjutits upp ett år.
Under SFAI-veckan i Göteborg 2019 bidrog SPOV med utformningen av heldagsblocket i
perioperativ medicin, där dagen inleddes (Perioperative Medicine and ERAS in Emergency Surgery)
och avslutades (ERAS and Frailty) av SPOV:s Hedersföreläsare i Perioperativ Medicin 2019,
professor Michael Scott. Han är en centralgestalt inom ERAS Society och med särskilt intresse för
perioperativ optimering av högriskpatienter och utvecklingen av vårdprogram för akut kirurgi. I
programmet om akut kirurgi bidrog även Michelle Chew, Jonas Nygren, Jonathan Grip och Christer

Svensén. I programmet om frailty deltog även Yngve Gustafson, Doris Kesek, Tomas Block och Jonas
Nygren. Under fredagens session om framtidens kirurgi talade Magnus Iversen om utvecklingslinjer
inom perioperativ medicin.
De nationella rekommendationerna för postoperativ vård som SPOV utformade på SFAI:s uppdrag har
publicerats på SFAI:s hemsida. Inventering av den postoperativa vården i Sverige som gjordes som ett
förarbete till rekommendationerna har publicerats i J Periop Pract. SPOV avser att under det
kommande verksamhetsåret titta närmare på utskrivningskriterier.
SPOV:s Vårmöte i Göteborg, som således är uppskjutet till 27-28 maj 2021, har som huvudtema
perioperativ smärtlindring. SPOV:s två sessioner till SFAI-veckan i Uppsala flyttas till SFAI-veckan i
Örebro och behandlar preoperativ optimering respektive smärta.

SPOV har ca 100 medlemmar. Medlemskap anmäls medlemssidan på SFAI:s hemsida.
Ekonomisk redovisning och revision ligger under SFAI och redovisas separat.
För SPOV Styrelse 2020-11-01
Magnus Iversen, Ordförande

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI OCH –INTENSIVVÅRD
SFTAIs verksamhetsår förlöper mellan ordinarie årsmöten som normalt förläggs till det årliga Svenska
Thoraxmötet i oktober/november. 2018 och 2019 hade SFTAI ordinarie årsmöte förlagt till
SFAIveckan.
Verksamhetsberättelser liksom protokoll finns publicerade på SFAIs hemsida www.sfai.se under
rubriken delföreningar.
Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård i
Sverige avseende klinisk verksamhet, utbildning och forskning.
Det gångna årets verksamhet har sannerligen avvikit från vår normala verksamhet. Under hösten 2019
hann i alla fall Svenska thoraxmötet hållas tillsammans med det skandinaviska thoraxkirurgiska mötet
(SATS) i Stockholm. Under mötet kunde SFTAI dela ut följande stipendier och priser:
• SFTAI:s forskningsstipendium med bidrag från CSL-Behring och Vingmed på 35 000 kr till
Thomas Fux för ett projekt om korrelationen mellan ECMO-duration och möjligheten till
weaning.
• SFTAI:s resestipendium med bidrag från Svensk thoraxkirurgisk förening på 30 000 kr till
Thomas Fux för resor till ECMO-centra i Paris, Berlin och Wien.
• Årets thoraxanestesiolog till Mark Larsson för skapandet av en thoraxkirurgisk
uppvakningsavdelning.

Normala år deltar föreningen i planeringen och genomförandet av:
Svenska Thoraxmötet
Svenska thoraxmötet 2020 var planerat till Umeå 3-5 november. På grund av den exceptionella våren
då mångas forskningstid försvann samt det inställda thoraxmötet beslöt styrelsen i SFTAI att i år inte
dela ut några stipendier, utan hoppas att nästa år kunna dela ut dubbla stipendier.
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet som var planerat till Malmö 22-24 april. På mötet brukar
SFTAI ha ett medlemsmöte. Jan van der Linden och Erik Mörtberg deltar i Vårmötets
organisationskommitté som fortsätter att planera och försöka hitta alternativ till fysiska möten.

I Svenska Hjärtförbundet representeras SFTAI av Pontus Gustavsson och Erik Mörtberg.
Hjärtförbundet organiserar Svenska Kardiovaskulära vårmötet.
Svenska Hjärtförbundets har en ekokardiografiarbetsgrupp där SFTAI representeras av Lars
Gunnarsson och Staffan Söderström.
TIVA nätverket med representanter från alla thorax-IVA avdelningar träffas 2ggr/år. De träffades
senast i Uppsala i oktober 2020. Protokoll från deras möten finns på hemsidan.
SSAI-CTVA, postgraduate utbildningsprogram i thoraxanestesi och intensivvård startade 2013 och har
nu genomfört tre hela utbildningsomgångar. En fjärde kurs påbörjades hösten 2019. Andreas Nygren
deltar i organisationskommittén. Även denna utbildning är pausad under pandemin.
Efter thoraxanestesidefinitionen som årsmötet antog 2013 har styrelsen beslutat diplomera de som har
både TEE ackreditering och examinerad SSAI-CTVA kurs, för att hylla och bekräfta dessa. Diplomet
gavs 2017 för första gången och delades ut till tre första thoraxanestesiologer som har dessa båda
meriter. 2018 delades det ut för andra gången till David Wariaro från Umeå. Under detta år har SFTAI
inte diplomerat några thoraxanestesiologer men ser fram emot ansökningar till nästa år.
Efter det svenska thoraxmötet har styrelsen inte haft några fysiska möten. Styrelsen har haft två
protokollförda distansmöten.
Ekonomin är i balans med en årsavgift 150 kr. Medlemsantalet är i november 2020 71 st betalande
medlemmar. Årets medlemsantal kan komma att reviderats.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Erik Mörtberg, ordförande; Pontus Gustavsson,
sekreterare; Jan van der Linden, vetenskaplig sekreterare; Emelie Mörtsell, kassör; Eva Ahlgren,
ledamot; David Wariaro, ledamot och Tor Damén, ledamot. Årsmötet utsåg valberedning bestående av
Andreas Nygren, Göteborg och Mattias Törnudd, Linköping.
För SFTAI i november 2020, Erik Mörtberg, ordförande

Svensk Förening för Regionalanestesi har nästan inte haft någon verksamhet och skriver inte
verksamhetsberättelse.

