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Verksamhetsberättelse för tiden 09/2010 till 08/2011 
Årsmöte: 101022 i Uppsala 
 
Mötesaktiviteter 
Föreningen har aktivt bidragit i planering och genomförande av följande möten/kongresser: 
 Det årliga Svenska Thoraxmötet i Uppsala hölls i en fantastisk miljö på slottet. Både det 

vetenskapliga och sociala programmet var mycket uppskattat . Ett tema för mötet var ECMO 
behandling med flera intressanta föreläsningar.   

 Det Kardiovaskulära vårmötet i Örebro i början av maj var uppskattat och välbesökt av kardiologer 
och sjuksköterskor som tidigare men i år deltog också fler thoraxkirurger och thoraxanestesiologer. 
Styrelsen i SFTAI har i planeringen av mötet och programmet varit aktiva och målmedvetet arbetat 
tillsammans med Hjärtförbundets olika delföreningar för att få fram ett attraktivt program även för 
våra medlemmar. Detta resulterade i flera multidiciplinära symposier med flera thoraxanestesiologer 
i talarstolen,  bla ”Kylbehandling efter hjärtstopp”, ”Antitrombotisk behandling med ACS och 
behov av hjärtkirurg”, ”När ska patienter med aortainsufficiens opereras och väntar vi för länge?” 
”Hur minskar vi antalet patienter som blodtransfunderas på HIA och efter hjärtkirurgiska ingrepp?” 
”Bedömning, risker och behandling av den hjärtsjuke patienten inför icke-hjärtkirurgi”, ” Hur ska vi 
handlägga kardiogen chock på angio/pci lab?” Vi hade också medlemsmötet med lunch och 
diskuterade då bla utbildning av blivande thoraxanestesiologer, ev i SSAI`s regi. Intresse uttrycktes 
också för att skapa en hemsida för föreningen. 

 
SFTAI representeras i Hjärtförbundet av Jan van der Linden och Ewa Ahlgren. Båda representerar 
SFTAI i organisationskommitten för det Kardiovaskulära vårmötet. SFTAI har inför 2012 års 
Kardiovaskulära vårmöte i Stockholm lämnat förslag på flera symposier och hoppas att några blir 
accepterade för presentation. Detta innebär att många thoraxanestesiologer bör ha ett intresse att delta i 
mötet i Stockholm 2012.  
Anne Westerlind är SFTAI´s representant i EACTA och Göteborg är snart på tur att arrangera det årliga 
vetenskapliga EACTA-mötet. 
THIVA-nätverket  fortsätter sitt arbete och har återkommande träffar och site-visits. 
  
Ett Skandinaviskt program i SSAI`s regi för utbildning av thoraxanestesiologer planeras. Initiativet togs 
vid SSAI-mötet i Bergen den 16 juni 2011 och i den då bildade styrgruppen ingår ordföranden för de 
nationella thoraxanestesiföreningarna i de fem Nordiska länderna och Hans Kirkegaard (Skejby) är 
ordförande och sammankallande. Nästa möte är 26 oktober i Köpenhamn då bla ett curriculum och 
utbildningsplanen ska spikas och administration och ekonomi diskuteras. 
Vid SFAI mötet (studierektormöte)  i Kalmar den 20 september var ordförande kallad att deltaga för att 
redovisa och svara på frågor om vilken kapacitet vi har i Sverige vid de olika thoraxcentra att utbilda 
ST-läkare. Inför mötet skickades frågor ut till studierektorerna och man kan konstatera att vi har svårt 
att klara utbildningsbehovet då vår sidospecialitet är populär med många intresserade. 
 
Styrelsemöten: Umeå 2011-10-20, Telefonkonferenser 2011-04-01, 2011-04-28, 2011-09-09 
Ekonomi: SFTAI har god ekonomi med en budget i balans. Medlemsavgiften är fortfarande 150 kr/år.  
Hemsidan:  Adressen är www.sftai.org. 
 
Orion Pharmas pris: Björn Reinsfelt, Göteborg blev årets stipendiat vid årsmötet och erhöll 15 000 kr 
för bästa thoraxanestesiologiska presentation med titeln ”Transcranial doppler microembolic signals and 
serum S-100 β during transcatheter aortic valve implantation”. 
Till "Årets thoraxanestesiolog" utsågs Sven-Erik Ricksten som erhöll 5000 kr och ett diplom från 
SFTAI för sitt engagemang, arbete, undervisning och forskning inom thoraxanestesiologin. 
SFTAI Hederspris utdelades till Jan Hultman.                        20111019     Ewa Ahlgren ordförande 


