
 
SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 

OCH INTENSIVVÅRD 
 

PROTOKOLL 
 

Årsmöte i Stockholm 2009-08-20 
 

 
Närvarande: Ewa Ahlgren  Linköping 

 Jan van der Linden Stockholm 

 Åsa Haraldsson Göteborg 

 Bengt Hammas Örebro 

 Gunnar Malmkvist Lund 

 Bengt Peterzén Linköping 

 Sten Samuelsson Stockholm 

 Lena Sunnermalm Örebro 

 

§1.  Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Ewa Ahlgren. 

 

§2. Dagordningen godkändes enligt stadgarna. 

 

§3. Till mötesordförande valdes Ewa Ahlgren. 

 

§4. Till mötessekreterare valdes Åsa Haraldsson. 

 

§5. Till justeringsmän valdes Jan van der Linden och Sten Samuelsson. 

 

§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. Resultatdisposition: övergår i kommande räkning. 

 

§11. Årsmötet godtar den ekonomiska redovisningen och beslut tas om ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

 



§12. Ett förslag till årsmötet har inkommit från Bengt Peterzén och Anna Spencer där man 

anser att SFTAIs styrelse borde utökas bestående av en representant från alla landets 

thoraxkirurgiska/thoraxanestesikliniker. Förslaget diskuterades och avslogs av stämman 

med motiveringen att:  

A. Det är förenat med tillräckligt mycket problem att få tillstånd beslutsmässighet för 

vanliga styrelsemöten av geografiska och yrkesmässiga skäl.  

B. Beslutsmässighet för stadgeändring angående styrelsens sammansättning kommer att 

bli svårt att uppnå av samma skäl som angivits ovan. 

 

§13. .Medlemsavgiften beslutas vara oförändrad, 150 Skr /år. 

 

§14.  För verksamhetsåret 2009-2010 blir styrelsen enligt följande: 

 

Ewa Ahlgren Linköping ordförande, ett år kvar 

 Åsa Haraldsson Göteborg sekreterare, ett år kvar 

 Gunnar Malmkvist Lund kassör, ett år kvar 

 Bengt Hammas Örebro ledamot, nyval två år  

Barbara Otto Uppsala ledamot, nyval två år 

Jan van der Linden Stockholm vetenskaplig sekreterare, omval två år 

 

 Avgående styrelseledamot: Ulrica Ahlström, Uppsala 

 Philip Lund har accepterat att fortsätta som web-master ytterligare ett år. 

 

§15. Valberedning utgörs av Bengt Peterzén, och Anna Spencer, ett år kvar. 

 

§16.  Under övriga frågor avhandlades följande: 

Bildande av en Skandinavisk Thoraxanestesiologisk Förening: 

 Intresse finns i varierande grad från våra grannländer.  

 Skandinaviska föreningar finns redan för thoraxkirurger, perfusionister, och 

thoraxsjuksköterskor. 

 När det faller på Sveriges lott att arrangera det skandinaviska thoraxmötet kommer det 

sannolikt fortsättningsvis att ersätta det svenska thoraxmötet och återigen vara ett 

gemensamt möte för alla nationella/skandinaviska delföreningar. En skandinavisk 

förening för thoraxanestesiologer skulle fungera som pendang till övriga och kunna 

stärka samarbetet över nationsgränser. 

Ewa Ahlgren och Jan van der Linden får av stämman i uppdrag att utforma en 

arbetsgrupp som arbetar vidare med frågan och en inbjudan till skandinaviska kollegor 

till ett första möte under det innevarande SATS-mötet är redan anslagen. 

 

Rapport från arbetsgrupp Thoraxintensivvård: 

Bengt Peterzén redovisade det thiva-nätverkets möte från jan-09, protokoll finns på 

SFTAIs hemsida www.sftai.org  Fö har diskussioner förts inom nätverket angående 

intermediär vårdnivå och vilken specialist (txkir/txan) som skall vara ansvarig för 

densamma. Från stämman efterfrågas tydligare återkoppling när det gäller de ”arbetande 

studiebesöken” som genomförts även under 2008-2009. Vidare uppmanar nätverket till 

bättre inrapportering av data till Svenska Intensivvårdsregistret. 

 

Rapport från arbetsgrupp Utbildning 

Gunnar Malmkvist redovisar glädjande framsteg där gruppen efter möte i Stockholm 

090326 är på god väg att utforma en tydlig målsättning och utbildningsplan för blivande 

http://www.sftai.org/


thoraxanestesiologer för att självständigt kunna hantera alla hjärt- och lungkirurgiska 

ingrepp med vissa undantag (barn, riksspecialiteter samt ovanligare ting ex GUCH).  

Planen kommer att bestå av en teoridel inkl tillhandahållande av lämpliga föreläsningar. 

Uppbyggande av inhemsk föreläsarpool har uppdragits åt Sten Samuelsson, vidare en 

praktisk utbildningsdel med bl a loggbok. Utbildningsperiod beräknas till c:a tre år. 

 

Stipendier 

 Föreningen kommer att fortsätta utdela ett stipendium på 5000 SKr till ”Årets 

thoraxanestesiolog”. 2008 års stipendiat blev Hans Tydén, Örebro. Motivering finns 

på hemsidan.  

 Orion Pharmas pris på 15 000 SKr för bästa thoraxanestesiologiska presentation vid 

svenska thoraxmötet gick 2008 till Bengt Redfors, Göteborg för sitt arbete om 

dopamins effekter på njurinsufficiens efter hjärtkirurgi. 

 

§17. Mötesordföranden tackade de närvarande för bidrag och synpunkter och förklarade 

mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… ………………………………………… 

Ewa Ahlgren, ordförande   Åsa Haraldsson, sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. ………………………………………… 

Jan van der Linden   Sten Samuelsson 

 

 

 


