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Umeå Folkets Hus, 2011-10-20 
 
Närvarande: 
 
Martin Fredholm Göteborg Mats Adolfsson Umeå 
Monica Hyllner Göteborg Ulf Carlsson Umeå 
  Doris Kesek Umeå 
Ewa Ahlgren Andersson Karlskrona Mikael Stenberg Umeå 
Rajiv Sharma Karlskrona Micke Svanström Umeå 
  Barbro Österlund Umeå 
Ingemar Cederholm Linköping  
Ute Heller Linköping Kristiina Hersio Uppsala 
Bengt Peterzén Linköping Erik Mörtberg Uppsala 
   
Gunnar Malmkvist Lund Hans Tydén  Örebro 
 
 
1. Mötet öppnades av föreningens ordförande, Ewa Ahlgren Andersson. 
2. Dagordningen godkändes. 
3. Ewa valdes till mötesordförande. 
4. Gunnar Malmkvist valdes till mötessekreterare. 
5. Ingemar Cederholm och Doris Kesek valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 
6. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 
7. Röstlängd fastställdes (enligt närvarolista). 
8. Föreningens verksamhetsberättelse utdelades och genomlästes enskilt. 
 Hans Tydén påpekade att EACTA arrangeras för andra gången (inte första) i Sverige i 

Göteborg; första gången var i Uppsala 1989. 
 Ewa kommenterade diskussionerna om att bilda en skandinavisk thoraxanestesiföre-

ning. Syftet skulle i förstone vara att skapa en organisation kongruent med kirurger och 
perfusionister som medarrangör till de nordiska thoraxmötena. Intresset för detta varie-
rar dock mycket mellan de nordiska länderna, och arbetet ligger för närvarande på is. 

9. Föreningens kassör, Gunnar Malmkvist, föredrog ekonomisk redovisning och medlems-
statistik. Intäkterna har till största delen bestått av medlemsavgifter motsvarande c:a 
100 medlemmar, och medlemsantalet har varierat marginellt under senare år. En 
mindre intäktspost utgör återbetalning av en utstående fordran på Svenska Hjärtförbun-
det. Utgifterna utgörs huvudsakligen av hyra för webbhotell. 

10. Beslöts att även detta år addera resultatet (12 898 kr) till behållningen som därmed 
uppgår till sammanlagt 115 017 kronor. 

 På fråga från Hans om ev. planer för tillgångarnas utnyttjande, redogjorde Ewa och 
Gunnar för arbetet med att förnya föreningens hemsida. Ett par ganska dyrbara alter-
nativ har avfärdats till förmån för en möjlighet att placera hemsidan under SFAI:s 
domän, vilket inte ska medföra några kostnader alls. Hemsidan förväntas ge en pålitli-
gare medlemskontakt, och kan bli användbar i de utbildningsprogram som planeras (se 
punkt 16). För det senare ändamålet kommer websiten att innehålla tjänster som inte är 
gratis. 

11. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
12. Inga inkomna propositioner eller motioner. 
13. Årsavgiften fastställdes till oförändrade 150:- kronor. 



14. Val av styrelseledamöter: 
 Fyllnadsval av sekreterare på ett år (efter Åsa Haraldsson som lämnat thoraxanestesin 

och avgår på egen begäran): Andreas Nygren , Göteborg. 
 Nyval på två år: Mattias Törnudd , Linköping och Barbro Österlund , Umeå. 
 Styrelsen består, utöver dessa nyvalda, således av Ewa Ahlgren Andersson  (ordför-

ande, ett år kvar), Gunnar Malmkvist  (kassör, ett år kvar) och Jan van der Linden , 
Stockholm (vetenskaplig sekreterare, ett år kvar). 

15. Valberedningen, Doris Cunha Goncalves , Lund och Fredrik Lennmyr , Uppsala sitter 
kvar ett år till. 

16. Ewa redogjorde för arbete med ett utbildningsprogram i Thoraxanestesi och –Intensiv-
vård i SSAI:s regi: 

Som sammankallande fungerar Hans Kirkegaard, Skejby, Danmark. Ett första möte 
hölls under SATS-mötet i Oslo i somras, där en styrgrupp bildades med representanter 
för thoraxanestesiologi i flera nordiska länder. Deltagarna antog gruppvis uppgifter att 
skissa på bl.a. curriculum, pedagogiska metoder, tilltänkta målgrupper och tjänstgör-
ingens utformning. Ett andra möte är planerat i närtid där detta arbete ska följas upp. 
Preliminärt har talats om ett program över två år med 12-16 kursdeltagare, 4 vecko-
långa teoretiska kurser och eventuellt examination som avslutning. 

Mötet biföll fortsatt arbete längs dessa linjer, och det kommenterades att en struktu-
rerad utbildning sannolikt är ett viktigt konkurrensmedel i kampen om unga anestesio-
logers intresse. 

17. Bengt Peterzén redogjorde för THIVA-nätverkets arbete under året. Två möten har 
hållits, det första i Göteborg där det uppmärksammade projektet med minskning av 
blodproduktsanvändning ventilerades. Vidare enades man om att införa flera nya diag-
nostiska entiteter såsom vasoplegi och konfusion/delirium. Det andra mötet hölls i Lund, 
där de viktigaste frågorna var av hjärtsvikt och sederingsrutiner. 

18. 2010 års stipendium ”Årets Thoraxanestesiolog” à 5 000:- kr tillföll Sven-Erik Ricksten, 
Göteborg. 

 Orion-Pharmas pris, 15 000:- för bästa presentation vid Thoraxmötet 2010, tillföll Björn 
Reinsfelt, Göteborg för arbetet Tanscranial Doppler microembolic signals and serum 
S 100 β during transcatheter aortic valve implantation. 

19. Övriga frågor: 
Årsmötet beslöt att som associerad medlem anta Philip Lund, Portland, Oregon med 

fortsatt uppdrag som föreningens webmaster. 
Nästa års Thoraxmöte arrangeras i Göteborg. 

20. Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet 
 
Gunnar Malmkvist Ewa Ahlgren Andersson, ordförande 
 
 
 
 
Justeras 
 
Ingemar Cederholm Doris Kesek 


