
SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI                 2008-08-01 
OCH INTENSIVVÅRD    
 
 
 
 
                            PROTOKOLL 
 
 
 
 
                         Årsmöte i Örebro 2007-10-19 
 
 
 
 
Närvarande:        Anne Westerlind                Göteborg 
                            Doris Cunha Goncalves     Lund 
                            Anna Spencer                     Lund 
                            Alain Dardushti                  Lund 
                            Ewa Ahlgren                      Linköping 
                            Bengt Peterzen                   Linköping  
                            Lena Sunnermalm              Örebro 
                            Bengt Hammas                  Örebro   
                            Hans Tyden                        Örebro   
                            Jan van der Linden             Stockholm 
                            Jan Hultman                       Stockholm 
                            Doris Rapp Kesek              Umeå 
 
 
§ 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 Jan van der Linden och Jan Hultman 
 
§ 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). 



          Ekonomin är god och budgeten är i balans. 
 
 
§ 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. För verksamhetsåret 2007-2008 blir styrelsen enligt följande: 
 
          Anne Westerlind           Göteborg           ordförande,  ett år kvar 
          Ewa Ahlgren                 Linköping          sekreterare, ett år kvar 
          Hans Tyden                   Örebro                kassör, omval ett år  
          Margareta Östman         Umeå                 ledamot, ett år kvar  
          Ulrica Alström               Uppsala             ledamot, nyval två år 
          Jan van der Linden         Stockholm        vetenskaplig sekreterare, omval två år 
 
 
 
Valberedningen meddelar att Hans Tydén, Örebro omväljs för ett år som kassör och Ulrica 
Alström har accepterat nyval för två år som ledamot efter Jan Hultman. Årsmötet avtackade 
Jan Hultman med en hjärtformad glasskål för hans engagemang och flera års gott arbete i 
styrelsen. 
Philip Lund, Portland, USA fortsätter som web-master ytterligare ett år. 
 
 § 15.  I valberedningen ingår Ingemar Cederholm, Linköping och Lena Sunnermalm,  
           Örebro, båda ett år kvar.  
            
§ 16.  Rapport från arbetsgruppen Thoraxintensivvård  
          Bengt Peterzen, ordförande i det nationella nätverket som skapats mellan de olika 
          thoraxintensivvårdsavdelningarna i Sverige rapporterade från arbetsgruppens möte i  
          Lund 2007-09-21.  Syftet med nätverket är att träffas och utbyta erfarenheter, diskutera  
          arbetssätt, behandlingsprinciper, kvalitetsuppföljning, utbildning mm. Vid mötet i Lund  
          talade man om perioperativ hjärtsvikt, postoperativ blödning, utbildning och  
          hjärtintensivvårdsfrågan. Där framkom bla att de flesta behandlade perioperativ  
          hjärtsvikt med katekolaminer +/- PDE III. Lund föredrar levosimedan. Typer av olika  
          MCS diskuterades. Ingen klinik följer någon specifik algoritm för behandling av  
          postoperativ blödning. Många använder TEG eller ROTEM liberalt.  Nätverket  
          beslutade att bjuda in Lars Wallentin för att dra upp gränser mellan HIA och THIVA.  
          Nästa möte planeras i Uppsala 4/4 2008.  
 
          Protokoll från THIVA nätverkets möten kommer att läggas ut på SFTAI´s hemsida,      
          www.sftai.org.            



                  
        Rapport från arbetsgruppen Ekokardiografi    
        Micke Svanström, Umeå, sammankallande i gruppen rapporterade via e-post från norra   
        Afghanistan där han arbetade i ett mobilt kirurgteam. Arbetsgruppen menar att det finns  
        en strukturerad utbildningsform inom EACTA som leder till ackreditering. Det är nu  
        upp till cheferna vid våra kliniker att driva utvecklingen mot att fler thoraxanestesiologer  
        får denna utbildning. Undersökningsresultaten ska dokumenteras och arkiveras.  
        Huvudmannen bör se till att ekonomiska resurser för utbildning och apparater skapas ty  
        endast entusiaster på golvet kan inte åstadkomma denna utveckling för hela gruppen. I  
        Umeå är fyra av elva inne i den europeiska ackrediteringsprocessen och man planerar en- 
        två  nya anestesiologer per år som påbörjar den utbildningsplanen. 
    
 
         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. Till årets Thoraxanestesiolog 2006-2007 utsågs Philip 
Lund  
         för sitt gedigna arbete som kassör och web-master i föreningen. Orion Pharmas pris för  
         bästa thoraxanestesiologiska presentation vid årsmötet i Linköping 2006 tilldelades  
         Zoltan Szabo. Han erhöll 15 000 kr för sin presentation som handlade om  
         insulinresistens i samband med hjärtkirurgi. 
 
         Instiftande av ett resestipendium diskuterades.     
 
         Rapport från Svenska Hjärtförbundet 
         Anne Westerlind rapporterade att SFTAI är representerat med två ledamöter, Jan van 
der  
         Linden samt Hans Tyden förutom Anne Westerlind som sitter i Hjärtförbundets styrelse  
         som sekreterare och kassör.  Lars Algotsson representerar SFTAI i en arbetsgrupp om  
         hjärtintensivvård inom Svenska Hjärtförbundet. Hjärtförbundet arrangerar det  
         Kardiovaskulära vårmötet som växer i omfattning från år till år. Hjärtförbundet kan bistå  
         SFTAI med tex sekreterarhjälp och betala IPULS ackreditering för kurser.  
         Hjärtförbundet fungerar som remissinstans för hjärtsjukvården. 
 
            
              
§ 17  Mötesordföranden tackade de närvarande för bidrag och synpunkter och förklarade  
         mötet avslutat. Vi tackade kollegerna i Örebro för ett trevligt och  
         intressant årsmöte. 
 
 
 
Anne Westerlind                                                     Ewa Ahlgren 
  
 
Ordförande                                                              Sekreterare 
 
 
Justeras:  Jan van der Linden                      Jan Hultman 



 
 


