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SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI                 
OCH INTENSIVVÅRD   
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL
 
 
 
 

                         Styrelsemöte, Göteborg, 2004-05-05
 
 
 
 
 
 
Närvarande:             Anne Westerlind (ordförande)
                                 
                                 Ewa Ahlgren (sekreterare)
 
                                 Michael Broome
 
                                 Bengt Peterzen (kassör)
 
                                 Barbro Österlund
 
 
 
§ 1.             Mötet öppnades och de närvarande hälsades välkomna av ordföranden, Anne 
                   Westerlind.
§ 2.             Dagordningen godkändes enligt stadgarna.
§ 3.             Till mötesordförande valdes Anne Westerlind.
§ 4              Ewa Ahlgren valdes till protokollförare.
§ 5.             Till Justeringsmän valdes Michael Broome och Barbro Österlund.
§ 6.             Konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 
§ 7.             Rapport från kassören
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                   Den nu gällande rutinen för inbetalning av medlemsavgiften är inte 
                   tillfredställande. Avgiften betalas in till ett konto hos SFAI och därefter överförs 
                   pengarna till SFTAI. Tyvärr redovisas pengarna i klump, dvs. namnen på de 
                   betalande anges ej. Detta medför att vi i nuläget inte har något tillförlitligt 
                   medlemsregister. Medlemskap i föreningen inträder ju enligt stadgarna när 
                   medlemsavgiften är erlagd. Nya rutiner är dock under utarbetande och efter samtal 
                   med Birgitta Nehlin i Kristianstad (SFAI`s register) kommer vi inför nästa år 
                   kunna kryssa i en ruta med SFTAI på samma inbetalningskort som 
                    medlemsavgiften till SFAI. Detta medför att de betalande att registreras. 
 
                   
 
§ 8.            Stadgeändring
                  Benämningen ”hedersledamot” som kan läsas i Stadgarna för 
                  Föreningen, under paragraf 2:1 och 2:3.  Bör ändras till hedersmedlem på 
                  årsmötet.     
 
§ 9.            Styrelsens felaktiga sammansättning
                  Enligt Stadgarna par 3, får ingen klinik ha mer än en ledamot. Linköping har efter 
                  årsmötet 2003 två, sekreterare och kassör. Detta ska justeras vid nästa årsmöte. 
                  Ordföranden kontaktar valberedningen i denna fråga.
 
§ 10.          Föreningens inställning till thoraxanestesi-intensivvårds förhållande till 
                  thoraxkirurgi och allmänanestesi
                  Man var överens om att likvärdig ställning gäller, både kliniskt och akademiskt. 
                  Föreningen bör arbeta och sträva efter att detta uppnås.
 
§ 11.         Information om Svenska Hjärtföreningens möte på Krägga 2004-02-03-04
                 Se bifogat protokoll från det mötet.
 
§ 12.        TEDA på hjärtkirurgiska patienter
                 Ordföranden meddelade att  den aktuella studien ang. TEDA vid hjärtkirurgi med 
                 ECC som pågått på Sahlgrenska nu lagts ner pga. epiduralhematom hos två 
                 patienter. TEDA läggs numera endast på indikation t.ex. på patienter  med svår 
KOL 
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                 etc. Man bör vid årsmötet diskutera föreningens inställning, gemensam policy. 
§ 13.        Utbildning, kurser, forskning
                Eko-kurser erbjuds i Uppsala, Jan Hultman, samt i Örebro (Birger Axelsson).
                Förslag från ordföranden om en internatkurs för thoraxanestesiologer i t.ex. ämnet 
                hjärtsvikt. Ordföranden tar kontakt med Lars Algotsson.
               Avhandlingar (abstract) föreslås läggas ut på hemsidan.
 
§ 14.        Styrelsemötet avslutas och ordförande tackar de närvarande.
 
 
 
Linköping 2004-08-20
 
 
 
Anne Westerlind                                                              Ewa Ahlgren 
ordförande                                                                        sekreterare
 
 
 
 
Justeras:
 
Barbro Österlund                                                  Michael Broome
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