
Årsmöte Svensk Förening för Regionalanestesi

Datum: 150922 Kl 15:00

Plats: Hotell Amaranten, Stockholm

Närvarande: 
Märit Lundblad (Karolinska ALB), Patrik Nilsson (Sundsvall) Igor Dobrydnjov (Hässleholm), Narinder Rawal 
(pensionär, tid Örebro), Auris Pelanis (Mölndal), Malin Ugarph-Edfeldt (Örebro), Andreas Wiklund (Karolinska Solna) 
Tyberiusz Moska (Luleå), Suzana Saletic (Aleris Nacka), Martin Hjälm (Karolinska Solna), Patrick Schuldt (Uppsala),  
Inga Fredriksson (Danderyd) Helena Lundin (Aleris Sabbatsberg), PA Lönnqvist (Karolinska ALB) samt, Christian 
Bergek (Linköping). 
Sonja Ljesevic-Nikoletic (Karolinska Huddinge) anslöt till mötet vid punkten ’Verksamhetsplan’.

 1 Mötets öppnande
PA hälsade alla välkomna och därefter presenterade sig alla närvarande. PA konstaterade att vederbörlig 
kallelse skickats ut via epost och förklarade sedan mötet öppnat, ca kl 15:10. 

 2 Val av mötesfunktionärer
 2.1 Ordförande för mötet. PA föreslog sig själv och valdes.
 2.2 Sekreterare för mötet. Christian hade redan börjat skriva och valdes att få fortsätta med det.
 2.3 Justeringspersoner för mötet, tillika rösträknare. Patrick Schuldt och Martin var frivilliga och valdes till 

detta.
 3 Dagordning för mötet

En sådan var utskickad tillsammans med kallelsen. PA meddelade att han hade en fråga att ta upp under 
punkten övriga frågor. Christian förklarade också att vi behövde välja en ny kassör, vilket inte var känt när 
kallelsen skickades ut.

 4 Val av 
Bakgrund: Vid förra året fanns ingen frivillig till posten som valberedning varför arbetet med att hitta frivilliga 
har fått ske av av de närmast sörjande i styrelsen. Sedermera har Suzana involverats i detta och på styrelsens 
uppmaning agerat som valberedning.
 4.1 Ordförande 

Som tidigare meddelats önskar PA träda tillbaka från denna post, men är gärna kvar i styrelsen. Suzana 
föreslår Christian som ny ordförande, och redogör kortfattat för hans meriter. Mötet beslutar välja 
Christian Bergek till ordförande.

 4.2 Kassör
Lars Walén avgår från posten. Ingen riktigt frivillig har hittats. PA kan dock tänka sig att vara kassör under 
en övergångsperiod tills någon annan hittas, och PA kan då även fungera som vetenskaplig sekreterare 
med ansvar för forskningsfrågorna inom föreningen. Mötet beslutar välja PA Lönnqvist till kassör och 
vetenskaplig sekreterare.

 4.3 Sekreterare
Christian som varit sekreterare blir ju ordförande därför behövs det en ny sekreterare. Suzana föreslår 
Andreas och redogör för hans kvalifikationer. Mötet beslutar välja Andreas Wiklund till sekreterare.

 4.4 Ledamöter i styrelsen
PA och Christian påpekar att vi enligt stadgarna kan ha upp till sju personer i styrelsen, och att 
utbildningsgruppen absolut bör ha en representant i styrelsen eftersom utbildningsfrågorna utgör en så stor 
del av föreningens verksamhet i dagsläget. Efter viss diskussion beslutas att:
Inga Fredriksson fortsätter i styrelsen.
Malin Ugarph-Edfeldt och Märit Lundblad väljs in i styrelsen.

Styrelsen för året får därmed följande sammansättning:
Christian Bergek, ordf
PA Lönnqvist, kassör och vetenskaplig sekreterare
Andreas Wiklund, sekreterare
Inga Fredriksson, ledamot
Märit Lundblad, ledamot
Malin Ugarph-Edfeldt, ledamot

 4.5 Revisor – mötet  väljer Patrik Nilsson.



 4.6 Revisorsuppleant – mötet väljer Patrick Schuldt.
 4.7 Valberedning – mötet väljer Suzana Saletic och Auris Pelanis.
 4.8 Logotype för föreningen 

Christian visar de logotypeförslag som styrelsen mottagit från Andor Slymos för några månader sedan, 
och även det modifierade förslag som inkommit för några veckor sedan. Mötet uttryckte uppskattning för 
nedlagt arbete, men ville inte acceptera förslaget som det var. Istället formulerades en hel del förslag till 
förbättringar, vilket sammanställs separat och skickas till Andor med förhoppningen att han orkar bearbeta 
förslaget ytterligare. 

 5 Årets budget och medlemsavgift
Förra årets ekonomi gicks igenom, i synnerhet ekonomin för kursen som ju utgör majoriteten av vår 
omsättning. Inga invändningar restes. 
Medlemsavgifgen fastställdes till 100:- per år.
Nästkommande års budget finns inte nedskriven, men i muntlig form redogjordes för att vi kommande 
verksamhetsår kommer behöva mer på ersättning för instruktörer på kursen. Dessutom kan arbetsgrupper inom 
SFRA (se nedan) behöva ses live, vilket kan rendera kostnader. Det är inte vår avsikt att skapa ett såpass stort 
plusresultat som vi haft första året tack vare kursen.

 6 Verksamhetsplan
Christian redogjorde för den verksamhetsplan som skickats ut och som i huvudsak handlar om tre områden, 
nämligen: fortsatt kursverksamhet; arbete med frågan om nervblockad på sederad/sövd patient; samt 
vidareutveckling av våra webbsidor. Mest diskussion blev det kring kursverksamheten. 
Mötets samlade åsikt är att SFRA-kursen som vi startat på Danderyd i våras fortsätter som en basal kurs 
inriktad mot ST-läkare, och att den kan flyttas runt mellan olika sjukhus. Vidare är vår önskan att Örebro-
kursen (praktiska dagarna) transformeras till att ha en mer avancerad inriktning. Att så sker har ju vi i SFRA 
ingen egentlig beslutanderätt över, men Malin som är en av arrangörerna för den kursen bedömer att övriga 
inblandade i Örebro nog kommer acceptera en sådan inriktning.

 7 Övriga punkter
 7.1 Kursen på Danderyds sjukhus.

Inga redogör för hur kursen var. Några kommentarer dryftas. Christian visar Jennys redogörelse av 
kursutvärderingarna som kom in efter kursen. Det hela lämnas över till utbildningsgruppen att ta hand om. 
(Utbildningsgruppens sammansättning kommer upp också, men detta är inget som årsmötet måste 
bestämma. Det vi vet i dagsläget är att Malin, Christian och Auris som alla var med förra gången gärna är 
involverade även nästa gång. Dessutom har Charlotta Rubiano Löved (Karlstad) uttryckt intresse av att 
medverka.)

 7.2 SPOR – svenska perioperativa registret.
Här har vi tidigare från SFRA tänkt engagera oss i arbetet kring registret för att säkerställa att de 
regionalanestesiologiska aspekterna kommer med. Det har visat sig vara ett tungt och krävande arbete och 
det är i dagsläget oklart hur mycket ork, kraft och tid vi har till detta. Hittills har det därför inte hänt så 
mycket på den här fronten. Sonja argumenterar för att vi skall ha fortsatt kontakt, men sänka våra 
förhoppningar på att vi kan göra så mycket. 
Mötet uppmanar Auris och Sonja att fortsätta hålla kontakt med SPOR och åtminstone bevaka frågan för 
SFRA:s räkning, även om tiden inte räcker till att driva frågorna så energiskt. Andreas påminner om att det 
finns en session på SFAI-mötet imorgon 23/9 om SPOR. 

 7.3 ESRA Zone meeting.
PA redogör för att sådana möten har funnits regelbundet tidigare, men sinat ut på senare år. Auris har haft 
tankar att ordna ett sådant möte gemensamt med ortopeder, men arbetstiden har inte räckt till. 
PA förklarar också att ESRA har uttryckt ett önskemål om att de nordiska ländernas ESRA-delegater gick 
ihop och bildade en nordisk delförening till ESRA. Det skulle leda till att vi fick mer inflytande på 
europeisk nivå. (Sannolikt skulle då ESRA-zon-möten uppstå som en del av detta också.) PA redogör för 
detta och att han redan har fått positiva vibbar från andra kolleger i Norden. Tanken är att ha en styrelse 
med 4-5 personer, och att ordförandeposten roterar mellan länderna. PA fortsätter hålla kontakten med 
ESRA och grannländerna.

 7.4 SFRA:s medverkan i SFAI-möten.
PA berättar om att SFRA hittills har haft hand om en workshop som avhölls igår måndag 21/9 och att vi 
kommer ha en hel session imorgon onsdag 23/9. Christian fick dessutom hålla en kort presentation på en 
del av en Hot Topic-session idag på morgonen.
Medverkan på 2016 års SFAI-möte? 

Vi är överens inom SFRA att vi bör ha minst en session även på nästa års SFAI-möte. Vi diskuterar även 
möjligheten att ordna en eller flera workshops, vilket mötet ställer sig positivt till. En idé som 
framkommer är att ha en workshop där det bara demonstreras avancerade blockader (dvs utan att 
deltagarna får öva själva) vilket skulle kunna vara ett bra skyltfönster för vår avancerade kurs. Det 
framhålls att det är viktigt att eventuella workshops är välorganiserade vad gäller maskiner, tillgång till 
modeller, kontroll av att det är rätt deltagare som närvarar etc. 



Christian nämner också idén, som diskuterats tidigare men inte genomförts än, om att låta 
välrenommerade SFRA-medlemmar agera demonstratörer i ultraljudsföretagens bås. Det skulle förstås 
vara av värde för företagen som vill visa upp sin maskin, och företagen borde för det kunna betala en 
summa till SFRA som tack för hjälpen. Det skulle också göra att SFRA verkligen syns och 
uppmärksammas i utställningen, och också kunna göra mässbesökarna intresserade av ultraljudsledd 
regionalanestesi. Christian har efterhört intresset hos flera ultraljudsföretag för en sådan möjlighet, och 
alla som tillfrågats hittills har uttryckt stort intresse.

 7.5 Riktlinjer om blockad under sedering/sövning. 
SFAI-styrelsen har kontaktat oss angående hur vi ser på denna saken, och preliminärt nämnt att det kan 
behövas riktlinjer inom detta område. Vi har dock inte fått något tydligt uppdrag ännu. Oavsett uppdrag 
eller inte anser mötet det värt att tillsätta en grupp för att gå igenom evidensläget i frågan. Beroende på om 
det kommer ett officiellt uppdrag från SFAI eller inte så kan arbetet mynna ut i riktlinjeförslag till SFAI, 
eller ett eget arbete under SFRA, eller en SFAI-tidningsartikel, eller kanske en presentation på ett 
kommande SFAI-möte. Narinder påpekar att det redan finns en hel del gjort i ämnet, inte minst av ASRA, 
som man kan utgå ifrån. Mötet beslutar att tillsätta en sådan riktlinjegrupp, med följande medlemmar: PA, 
Inga, Andreas, Sonja, Patrik Nilsson.

 7.6  Web-ansvarig. 
Vi saknar idag en utsedd person att vara webmaster för vår delförening. Christian har hittills skött arbetet, 
men det behövs någon med mer kunskap i området och som kan ägna det mer tid. Likaså behöver fler bli 
inblandade i att producera det som skall stå på webbsidorna.
Mötet beslutar att det bildas en webb-grupp med följande medlemmar: Andreas, Sonja, Christian. 
Dessutom anmäler sig Inga som korrekturläsare/testpilot.

 8 Övriga frågor:
 8.1 PA gör en påstötning om att vi vill kunna presentera inhemsk forskning på webben. Detta är inte tänkt för 

att man skall sno varandras idéer utan det syftar till att vara inspirerande. En viktig sak kan vara att 
presentera de metoder man använder. Om man själv funderar på att studera ropivakainkoncentrationer kan 
man kanske se att man kan kontakta en kollega på ett annat sjukhus för att få prover analyserade istället 
för att stånga sin panna blodig i försök att sätta upp den analysen på sitt eget laboratorium. Så, lämna in 
bidrag till forskningsgenomgången. Christian visar SFRA:s webbsida där ett litet frö av 
forskningsinformation redan publicerats, men det är långt ifrån komplett.

 9 Mötet avslutas 16:59.

Ordförande
PA Lönnqvist

______________________________

Justeringsman
Martin Hjälm

______________________________
Sekreterare
Christian Bergek

______________________________

Justeringsman
Patrick Schuldt

______________________________
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