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SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI          2002-11-06
OCH THORAXINTENSIVVÅRD
 
 
 

PROTOKOLL
 

Årsmöte, Uppsala, 2002-10-26, kl 10.00
 

Närvarande:                         Jan Hultman                                               Uppsala
Doris Kesek                                              Uppsala 
Ingrid Palmgren                                          Uppsala
Hans Tydén                                               Uppsala
Ewa Ahlgren                                              Linköping
Philip Lund                                                Örebro
Lena Sunnermalm Nilsson                          Örebro
Eduardo Proaño Romero                           Eskilstuna
Ulf Segerberg                       Umeå
Anne Westerlind                                        Göteborg
Sören Juhl-Andersen                                  Karlskrona
Rajiv Sharma                       Karlskrona

 
 
§ 1       Mötet öppnades och alla närvarande hälsades välkomna av ordföranden, Jan Hultman.
 
§ 2       Dagordningen godkändes enligt stadgarna.
 
§ 3       Till mötesordföranden valdes Jan Hultman.
 
§ 4       Efter ordförandes anmälan valdes Anne Westerlind till protokollförare.
 
§ 5       Till justeringsmän och rösträknare valdes Philip Lund och Ulf Segerberg.
 
§ 6       Det konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 
§ 7       Fastställdes att alla närvarande var röstberättigade.
 

§ 8       Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen som innehåller punkter som 
Mötesaktiviteter, Referensgrupp, Utbildning, Forskning och Hemsidan.
 
Under den muntliga dragningen informerar ordföranden om Svenska Hjärtföreningen 
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tidigare SHOCK (Svenska hjärtsjukvårdens Organisation för Cooperation och 
Kommunikation), som har haft vårmöten i Uppsala, Göteborg och Malmö med c:a 
1000 deltagare. Kardiologerna dominerar. Många intresserade sponsorer finns, bidrag 
per huvudsponsor c:a 250.000 kr, som då får sitt namn i programmet samt ordna 
sponsorsymposier. I år kommer mötet att äga rum i Stockholm 7-9 maj.
Ordföranden informerar vidare om att SFAI har en referensgrupp för intensivvård inom 
Socialstyrelsen, ledd av Lars Algotsson i Lund. Denna grupp har haft 2 inledande 
planeringsmöten men inget konklusivt har presenterats än. Prioriteringar på TIVA 
anses angeläget.
 
Vidare nämnde ordföranden angående utbildning att KS i år haft en kurs i 
thoraxanestesi samt att Linköping haft en i hemodynamik och monitorering. Lena 
Sunnerman Nilsson kommenterade att man eventuellt behöver vinkla om 
kursinnehållet i vissa kurser efter förfrågan  för att öka intresseset för kurser. Det 
beslutades att kursutbudet skulle läggas på SFTAI:s hemsida. Det föreligger ett stort 
intresse för postgraduate kurser. Ordföranden informerade dessutom om att det också 
finns ett intresse från våra skandinaviska kollegor om att delta både på SFTAI-möten 
och kurser.
 
Vad gäller forskning informerade ordföranden om att Levosimedan studien kommer att 
starta hösten 2002 och att SFTAI via ordföranden Jan Hultman kommer att ”pressa på”.
 
Ordföranden konstaterade att rotationen angående kliniska spännande fall på hemsidan 
från olika kliniker som beslöts om på förra årsmötet inte har fungerat tillfredställande 
och klinikerna uppmanades att skicka information till Philip Lund. Philip Lund 
tackades också för sitt fina arbete med hemsidan hittills.
 
Årsmötet beslutade att medlemsregistret skulle uppdateras varje år med postadress och 
email adress efter betalning. Klinikerna uppmanades att informera intresserade kollegor 
på hemmaplan. Enhälligt efter röstning beslutade årsmötet att på hemsidan lägga ut 
medlemsregistret med namn och e-postadress och postadress på kollegorna.
 
§ 9-11 Redogjorde föreningens kassör Ulf för föreningens kassabehållning efter 
information från SFAI:s kassör och revisor. Kassören informerade om att vara 
intresseförening inom SFAI har fördelar vad gäller momsavgifter. Utgifterna blir 
därigenom 25 % lägre. Medlemsavgifterna uppgick 2001/2002 till 2100 kr och 
fodringarna var 10.000 kr från en kurs som ordföranden tidigare har anordnat. 
Kassabehållningen uppgick därmed till 16.380 kr. En resekostnad för flygbiljett till 
Göteborg kommer också att infordras. Vad SFTAI får för de 20% av vinst efter kurser 
som betalas till SFAI skall efterhöras av ekonomiansvarig.
            
            Årsmötet godtar ekonomin. Ingen utdelning för bästa vetenskapliga 
presentation på årsmötet äger rum.
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            Det beslutades om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 
§ 12     Konstaterades att inga propositioner eller motioner hade inkommit till årsmötet. 
En arbetsgrupp som tillsattes vid förra årsmötet bestående av Philip Lund, Hans Tydén 
och Anne Westerlind för att utarbeta rikstäckande riktlinjer angående TEDA och 
antikoagulation har enats om riktlinjer och sekreteraren får i uppdrag att meddela Hans 
Seldén i SFAI dessa. 
 
§ 13     Årsavgiften fastställdes till 150 kr från och med verksamhetsåret 2003/2004, d.v.
s. en höjning med 50 kr som godtogs av årsmötet. Detta för att bibehålla en god 
ekonomi i föreningen. 
 
§ 14     Årsmötet beslutade att man automatiskt blir medlem i SFTAI när man betalat 
medlemsavgiften. Detta togs upp vid förra årsmötet också och blir således en 
stadgeändring.
 
§ 15     Ordförande informerar om att han önskar att avgå men kan tänka sig att sitta 
kvar i styrelsen och vara rådgivande. Som ny ordförande valdes efter valberedningens 
förslag sekreteraren Anne Westerlind. Sven-Erik Ricksten avgår på egen begäran 
eftersom det finns 2 representanter från Göteborg, vilket är oförenligt med stadgarna. 
Enligt valberedningens förslag valdes Michael Broomé till ny medlem av styrelsen. 
Michael var inte tillfråga men förväntas tacka ja. För verksamhetsåret 2002-2003 blir 
styrelsen enligt följande:
            
            Anne Westerlind       Göteborg                             Ordförande, 2 år
            Ewa Ahlgren            Linköping                             Sekreterare, 2 år
            Ulf Segerberg           Umeå                                   Ekonomiansvarig, 1 år kvar
            Jan Hultman             Uppsala                               1 år, fyllnadsval
            Philip Lund               Örebro                                1 år kvar
            Michael Broomé       Huddinge                             2 år
 
§ 16     Till valberedning utsågs Anders Öhwall, Stockholm och Hans Tydén, Uppsala.
 
§ 17     Övriga Frågor:
 
            Philip Lund delade ut det TEE-protokoll som han utarbetat tillsammans med bla 
Michael Gårdebäck. Detta används i Örebro och förhoppningen är att detta skall kunna 
användas av alla thoraxkliniker i landet. Fördelar med användande av ett standardiserat 
protokoll är att användaren tvingas tillägna sig praktisk och teoretisk kunskap och 
vårdkvaliteten kan därmed höjas. Vi kom överens om att introducera protokollet vid 
resp. klinik. Protokollet skall kompletteras med normalvärden på baksidan.
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            Jan Hultman anknöt till ovan och informerade om att det kommer signaler 
nationellt och internationellt om ackreditering och ekokardiografi. Inom EACTA 
diskuteras ett ev. ”körkort” för eko för thoraxanestesiologer. Jan Hultman initierade att 
representanter från de olika thoraxanestesiklinikerna bildar en grupp inom föreningen 
med uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för användning och dokumentation av 
ekokardiografiundersökningar (ffa TEE) inom thoraxanestesin. Förslag på 
representanter var Erik Houltz, Philip Lund, Stefan Träff, Jan Hultman, mfl.
 
            Jan Hultman informerade om Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte den 7-9 maj på 
Huddinge Universitetssjukhus. Förslag till 14 olika symposier presenterades. Dessa 
skall vara av karaktären multidisciplinära och intressera såväl thoraxläkare som 
kardiologer-fysiologer. 
 
§ 18     Mötesordföranden tackade de närvarande för bidrag och synpunkter och 
förklarade mötet avslutat. Vi tackade kollegerna på kliniken i Uppsala för ett väl 
genomfört årsmöte.

 
 
 
 
 
 
 
Anne Westerlind                                                              Jan Hultman
Sekr                                                                                                      Ordförande

 
 
Justeras:
 
 
 
 
 
Philip Lund                                                                      Ulf Segerberg
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