
SFAIs referensgrupp för Hyperbarmedicin  

Stadgar för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds 
delförening för HYPERBARMEDICIN 
 
§ 1. Föreningen 
Föreningen utgör en delförening till SFAI och består av läkare verksamma inom 
hyperbarmedicin eller på annat sätt har särskilt intresse för dyk- och hyperbarmedicin. 
 
§ 2. Syfte 

• Föreningens syfte är att:främja kontinuerlig, kunskapsbaserad utveckling inom dyk- 
och hyperbarmedicin 

• Utgöra nationell remissinstans i hyperbarmedicinska frågor genom styrelsen. 
 

•      uppmuntra och stödja dyk- och hyperbarmedicinsk forskning och utgöra forum för 
vetenskapligt utbyte,  
•      verka för erfarenhetsutbyte- och kunskapsspridning inom dyk- och hyperbarmedicin, 
•      främja skandinavisk och övrig internationell samverkan, 
•      förmedla kunskap via SFAIs kanaler (Hemsida, SFAI-veckan, SFAI-tidningen), 
•      ange mål och innehåll för utbildning till läkare inom dyk- och hyperbarmedicin i enlighet 
med internationella guidelines samt verka för hyperbarmedicinsk utbildning i Sverige,  
•      utveckla nationella standard- och kvalitetsmått för hyperbarmedicinsk verksamhet, 
•      stödja och utveckla system för att mäta resultat av hyperbarmedicinsk verksamhet. 
 
§ 3. Relation till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI), Scandinavian 
Hyperbaric Medical Society (SHMS), European Commitee of Hyperbaric Medicine 
(ECHM) 
Föreningen är en delförening till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. 
Som SFAIs delförening för hyperbarmedicin svarar föreningen för föredrag under SFAI-
veckan samt avger utlåtande och handlägger ärenden som hänskjutits till delföreningen. 
Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan (andra) delförening (ar) inom SFAI, 
skall samråd med denna (dessa) ske. 
Delföreningen hyperbarmedicin skall vara representerad med minst en ledamot i 
Scandinavian Hyperbaric Medical Society (SHMS). SHMS är en skandinavisk 
intresseförening för hyperbarmedicin.  
Delföreningen skall eftersträva att företräda Sverige med en representant i European 
Commitee of Hyperbaric Medicine (ECHM). ECHM är en europeisk intresseförening 
för hyperbarmedicin som motsvarar delföreningen på europeisk nivå.  
 
§ 4. Ansökan om och former för medlemskap – utträde ur föreningen 
Ansökan om medlemskap görs årligen i samband med medlemsförnyelse i SFAI eller i 
samband med ansökan om medlemskap i SFAI. Styrelseledamot i delföreningen skall vara 
medlem i SFAI samt bör vara medlem i SHMS.  
Till medlem kan inväljas läkare verksam inom dyk- och hyperbarmedicinsk verksamhet eller 
läkare med särskilt intresse för detsamma  
Medlem, som oaktat två påminnelser under ett år underlåtit att anmäla medlemskap, anses ha 
utträtt ur SFAI och därmed även delföreningen. 
Medlem, som ändrar adress, har själv att meddela detta till SFAIs kansli. 
Medlem, vilkens adress är okänd, undandrages från föreningens sändlista, intill dess korrekt 
adress erhålles. Om korrekt adress inte erhållits inom ett år, anses ansökan om utträde 
föreligga. 
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§ 5. Hedersledamöter 
Till hedersledamot kan styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av 
utomordentlig betydelse för utvecklingen inom svensk dyk- och hyperbarmedicinsk 
verksamhet.  
 
§ 6. Styrelsens sammansättning 
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och minst en, 
maximalt tre övriga ledamöter. Valberedningen bör sträva efter att föreslå styrelseledamöter 
från alla hyperbarmedicinska enheter inom svensk sjukvård ochFörsvarsmakten. Val av 
ordförande och kassör sker jämna år och vice ordförande samt sekreterare väljs udda år. 
Övriga ledamöter ska väljas varje år. Endast SFAI-medlemmar är valbara. 
Ordförande, sekreterare och kassör bör efter respektive mandatperiod kvarstå 
som övrig ledamot av styrelsen under minst ett år. 
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel. Firma tecknas av ordföranden och 
kassören var för sig. 
 
§ 7. Styrelsens arbetsformer och uppdrag 
Styrelsen håller protokollförda sammanträden på kallelse av ordföranden. Styrelsen är 
beslutsmässig när minst 3 styrelsemedlemmar deltar. 
Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen, om minst två ledamöter gör framställan 
därom. 
Omröstning är öppen, om ej annat begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 
Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam, ifall samtliga styrelseledamöter är ense 
om beslutet. 
Vid delföreningsförhandlingar skall protokoll föras av utsedd mötessekreterare och godkännas 
via e-post av vid ifrågavarande tillfälle deltagande ledamöter. 
Beslut i ärende, som berör Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, skall snarast delges 
Föreningens styrelse. 
§ 8. Årsmöte – kallelse – extra delföreningsmöte 
Endast ett möte per verksamhetsår får kallas årsmöte. Detta äger rum i samband med SFAI-
veckan, på dag som bestäms av styrelsen,.  
Under årsmötet 

• föredrages verksamhetsberättelse, speciellt redovisas hur föreningen varit 
representerad i olika nationella och internationella sammanhang, 

• fastställs årsavgiftens storlek, 
• beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, 
• behandlas ärenden, som styrelsen förelagt mötet, eller som medlem anmält till 

styrelsen senast två dagar före mötet, samt 
• väljs styrelseledamöter. 

Skriftlig kallelse till årsmötet inklusive preliminär dagordning utsänds till medlemmarna 
minst 14 dagar i förväg. Extra delföreningsmöte må av styrelsen sammankallas, när styrelsen 
så finner nödvändigt, eller tio medlemmar så påkallar. 
 
§ 9. Former för omröstning 
Omröstning på delföreningens årsmöte sker öppet, då ej annat begärs. Vid lika röstetal gäller 
då den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet. 
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§ 10. Avgränsningar för mötesdeltagande 
Ledamot av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, vilken ej är delföreningsmedlem, 
äger tillträde till delföreningens sammanträden med rätt att delta i förhandlingarna men ej i 
delföreningens beslut. 
 
§ 11. Stadgeändring 
Stadgeändring kräver beslut på två möten i direkt följd varav minst ett skall vara årsmötet. 
Skriftligt förslag om ändring insänds minst en månad före mötet till styrelsen. Förslag till 
stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt 
med kallelse till årsmötet eller extramöte. Kallelse till extramöte skall genomföras enligt 
samma förfarande som till årsmöte. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svensk förening för 
Anestesi och Intensivvård godkänt densamma. 
 
Stadgarna föreslogs vid styrelsemötet 12 september 2019 


