
SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI                 2006-12-10 
OCH INTENSIVVÅRD    
 
 
 
 
                            PROTOKOLL 
 
 
 
 
                         Årsmöte i Linköping 2006-10-20 
 
 
 
 
Närvarande:        Anne Westerlind                Göteborg 
                            Kerstin Pahlmark               Lund       
                            Doris Cunha Goncalves     Lund 
                            Sören Juhl-Andersen         Karlskrona 
                            Ewa Ahlgren                      Linköping 
                            Erik Håkansson                  Linköping  
                            Bengt Peterzen                   Linköping  
                            Mickael Svanström            Umeå 
                            Eric Halden                        Uppsala 
                            Lena Sunnermalm              Örebro 
                            Philip Lund                        Örebro   
                             
 
§ 1.   Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne  
         Westerlind. 
 
§ 2.   Dagordningen godkändes enligt stadgarna. 
 
§ 3.   Till mötesordförande valdes Anne Westerlind. 
 
§ 4.   Till mötessekreterare valdes Ewa Ahlgren. 
 
§ 5.   Till justeringsmän valdes Philip Lund och Sören Juhl-Andersen. 
 
§ 6.   Det konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 7.   Fastställdes att alla närvarande var röstberättigade. 
 
§ 8.   Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen som innehåller punkter som  
         Mötesaktiviteter, Utbildning, Ekonomi, Hemsidan och Stipendier. 
 
 § 9.   Kassören redovisade föreningens ekonomi (se bifogad bilaga). Fortsatt god ekonomi. 
 



 
§ 10.  Beslutas att tillgångarna är kvar på banken.  
          Instiftande av ett resestipendium ska diskuteras vid nästa årsmöte 
  
§ 11.   Formell revision och beviljande av ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen  

  sker inom SFAI då föreningen är associerad till SFAI. 
           Årsmötet godtar den ekonomiska redovisningen och det beslutas om  
           ansvarsfrihet för styrelsen.   
 
§ 12.  Inga propositioner eller motioner har inkommit till årsmötet. 
 
§ 13.  Medlemsavgiften beslutas vara oförändrad, 150 kr.  
 
§ 14.  Stadgeändring avseende vilka regler som gäller för medlemskap i föreningen.  
          Behandlas vid nästa årsmöte. 
 
§ 15. För verksamhetsåret 2006-2007 blir styrelsen enligt följande: 
 
          Anne Westerlind           Göteborg           ordförande,  omval två år 
          Ewa Ahlgren                 Linköping          sekreterare, omval två år     
          Hans Tyden                   Örebro                kassör, nyval ett år  
          Margateta Östman         Umeå                  ledamot nyval, två år 
          Jan Hultman                  Uppsala              ledamot, ett år kvar 
          Jan van der Linden        Stockholm         vetenskaplig sekreterare, ett år kvar 
 
Valberedningen meddelar att Hans Tydén, Örebro tar över platsen som kassör efter Philip 
Lund i första hand för ett år. Margareta Östman, Umeå accepterar nyval för två år som 
ledamot efter Björn Brondén. 
 
 § 16.  I valberedningen har Sören Juhl Andersen, Karlskrona ett år kvar. Ingemar Cederholm,  
           Linköping  väljs för två år. 
 
§ 17.  Rapport från arbetsgruppen Ekokardiografi  
          Mickael Svanström från Umeå rapporterade hur TEE-gruppens arbete gått så här långt.   
          Representanter från Thoraxklinikerna har i år träffats i samband med det 
          Kardiovaskulära vårmötet och nu i samband med Thoraxmötet i Linköping. Man har  
          kartlagt vilken ultraljudsutrustning, vilken möjlighet till lagring av undersökningar och  
          vilka protokoll för dokumentation man använder vid de olika klinikerna. Målet är nu att  
          utarbeta gemensamma ekoprotokoll. Ett basalt som alla ska kunna använda och  
          ytterligare en-två protokoll för mer avancerad monitorering och diagnostik. Man  
          rekommenderar EACTA´s ackrediteringsprocess, som flera thoraxanestesiologer  
          genomgått. Även nationell utbildning i SFTAI´s regi tex en kurs med föreläsare  
          från de olika klinikerna har diskuterats. På hemsidan, www.SFTAI.org finns möjlighet  
          att ta del av gruppens arbete, manualer och ekoprotokoll. 

http://www.sftai.org/


          
          Nätverksgrupp-THIVA 
         Bengt Peterzén från Linköping är sammankallande i denna grupp som har till syfte att   
         skapa ett gemensamt forum för THIVA- enheterna  i landet för att diskutera Thorax- 
          -hjärtintensivvård. Viktiga frågor förutom medicinska frågeställningar är bemanning,  
          utbildning och kvalitetsregister. Man siktar på att träffas två ggr per år i gruppen.  
          Möten har varit i Linköping och i Göteborg. Linköping, Göteborg och KS rapporterar  
          till Svenska intensivvårdsregistret (SIR) och förhoppningen är att de övriga THIVA- 

- enheterna ansluter sig. Nätverksgruppen-THIVA föreslogs ingå som arbetsgrupp i  
Svenska Hjärtförbundet. På SFTAI´s hemsida finns möjlighet för THIVA- nätverket  
 att lägga ut info så att medlemmarna kan ta del av arbetet.    

 
         Stipendier 
           Föreningen kommer att fortsätta dela ut ett stipendium på 5000kr –”Årets  
         Thoraxanestesiolog”. Denna person utses av styrelsen och stipendiet delas ut på det  
         årliga svenska Thoraxmötet. Ett resestipendium diskuterades enl § 10.       
   
              
§ 18  Mötesordföranden tackade de närvarande för bidrag och synpunkter och förklarade  
         mötet avslutat. Vi tackade kollegerna i Linköping för ett trevligt och  
         intressant årsmöte. 
 
 
 
Anne Westerlind                                                     Ewa Ahlgren 
  
 
Ordförande                                                              Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Sören Juhl Andersen                                               Philip Lund 
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