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                         Styrelsemöte, Stockholm, 2003-05-07 
 
 
 
Närvarande:             Anne Westerlind (ordförande) 

                                 Philip Lund 

                                 Jan Hultman 

                                 Ewa Ahlgren (sekreterare) 

 

 

§ 1.             Mötet öppnades och de närvarande hälsades välkomna av ordföranden, Anne  

                   Westerlind. 

§ 2.             Dagordningen godkändes enligt stadgarna. 

§ 3.             Till mötesordförande valdes Anne Westerlind. 

§ 4              Ewa Ahlgren valdes till protokollförare. 

§ 5.             Till Justeringsmän valdes Philip Lund och Jan Hultman. 

§ 6.             Konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

§ 7.             Hemsidan      

                   Philip Lund informerar om hemsidan www. sftai.org  och vi bör påminna våra    

                   kolleger om och göra mer reklam för denna adress. Här finns bra information och   

                   länkar, vidare kan man skicka in  egna fallbeskrivningar och dela med sig av sina  

                   erfarenheter. Kanske kan vi uppmuntra detta mera och bra bidrag skulle kunna  

                   belönas med ett Diplom. Ett uppdaterat medlemsregister ska finnas på hemsidan 

                   och Philip föreslår att man kan göra E-postutskick till medlemmarna med jämna 

                   mellanrum innehållande information om tex. kurser, möten  och andra aktuella  

                   ämnen inom vår specialitet. En kontaktperson/klinik för hemsidan vore önskvärt. 

                   Från hemsidan nås SFAI och det kommer nya riktlinjer ang. TEDA vid  



                     Hjärtkirurgi (Mikael Lagerkransar).   

 

§ 8.               Svenska Hjärtföreningen 

                     Jan Hultman är en av våra representanter i denna förening och informerade vid  

                     styrelsemötet. Föreningen är ett forum för svensk hjärtsjukvård, tidigare SHOCK  

                     (Svenska Hjärtsjukvårdens Organisation för Cooperation och Kommunikation). 

                      Föreningen har arrangerat Kardiovaskulära vårmöten i Uppsala, Göteborg,  

                      Malmö och nu i Stockholm på Älvsjömässan. I styrelsen sitter två deltagare från  

                     varje specialitet (thoraxkir, thoraxane, kardiologi och fysiologi) och adjungerade  

                      i specialfrågor. Svenska hjärtföreningen har ett årligt möte. Det finns vidare  

                      referensgrupper knutna till föreningen tex. referensgruppen för hjärtintensivvård 

                      (Jan Hultman, Lars Algotsson, Sten Walther och Sven-Erik Ricksten). Nu driver 

                      Åke Olsson SÖS-gruppen för hjärtintensivvård. 

                      Svenska hjärtföreningens nye ordförande är Pelle Jonsson, thoraxkirurg i Lund. 

 

§ 9.                Socialstyrelsens arbetsgrupp med SFTAI repr. Ang. Svenska  

                      hjärtsjukvården 

                      SFTAI representeras av Lars Algotsson. Anne Westerlind kontaktar Lars och  

                      frågar om slutdokumentet och hur det går i gruppen. 

 

§ 10.              Utbildning 

                      ST-utbildning 

                      Vi är överens om att sex månaders thoraxanestesi i ST-utbildningen av  

                      anestesiologer bör vara ett krav. Kliniken bör dock ha en plan för ST-läkarna,   

                      med ett utbildningsprogram inkluderande såväl praktiska moment som  

                      teoretiska kunskaper. En handledare bör utses. I Linköping är Ingemar   

                      Cederholm studierektor för alla ST-läkarna i anestesi och han har utarbetat ett         

                      program för ST-läkarna som kommer till thoraxanestesin, med introduktion och  

                      uppföljning.  Detta omhändertagande och engagement har uppskattats av såväl  

                       ST-läkare som specialister. SK-kurser anordnas i Stockholm och Linköping. 

 

                      Postgraduate 

                      Eko-kurs i Örebro v. 21, Eko-kurs i EACTA`s regi i höst i London. 

                      Mitraliskurs i Uppsala 14-15 nov. Jan Hultman framförde att det vore önskvärt  



                     med ett svenskt utbildningsprogram för thoraxanestesiologer i Eko-kardiografi 

                     med sikte på formell examen. 

                    Anne Westerlind föreslår att vi ordnar en postgraduatekurs i internatform för  

                    thoraxanestesiologer, kanske våren 2004. Kursen skulle förutom vidareutbildning  

                    även ge möjligheter för deltagarna att träffas, lära känna varandra och utbyta  

                    erfarenheter, vilket kanske är särskilt viktigt för yngre kolleger. 

 

§ 11.           Forskning 

                   Ingen rapportering från Anders Öwall och Sten Samuelsson på KS ang.  

                   Levosimedanstudien har inkommit  

                   Diskussion fördes om möjligheter till klinisk forskning på dagtid. Vi upplevde  

                   alla att den kliniska verksamheten och ”produktionen” är intensiv och krävande  

                   och det är svårt att finna utrymme till forskning.  Till det kommande chefsmötet  

                   på Arlanda formulerar vi frågan till klinikcheferna: ”Vad kan du som klinikchef  

                   göra för att stimulera klinisk forskning på dagtid”. Anne Westerlind ser till att  

                   denna fråga når fram. 

 

§ 12.            Ekonomi  

                   Ekonomiansvarig ej närvarande varför föreningens ekonomi ej redovisades vid  

                   detta möte.  

                   Anne Westerlind redovisade aktuella löner för thoraxanestesiologer vid de olika  

                   sjukhusen i Sverige. Man kan konstatera rätt stora variationer mellan sjukhusen. 

 

§ 13.            Deltagande i SATS, SCANSET 10-26/6 2004 

                    Anders Jeppsson, thoraxkirurg i Göteborg har inkommit med en förfrågan om vi  

                    thoraxanestesiologer vill vara med på SATS mötet. Det thoraxkirurgiska  

                    programmet kommer att innehålla en up-date i aortakirurgi och coronarkirurgi. Vi  

                    tycker i styrelsen att det är en god ide att deltaga i SATS och Jan van der Linden  

                   utses att hålla i det thoraxanestesiologiska programmet. Tänkbara områden att  

                   belysa är mediastinit och cerebral protektion. 

                   

§ 14.           Samjour kirurg-anestesi 

 

                   Philip Lund efterhörde hur vi har det vi de olika klinikerna. Detta är en fråga som 



                 får lösas lokalt, olika förutsättningar och traditioner vid de olika klinikerna. Vi var  

                 dock överens om att det blir bäst kvalitet och effektivitet i vården med en  

                 anestesiolog i primärjouren. 

 

§ 15.          Styrelsemötet avslutas och ordförande tackar de närvarande. 

 

 

 

 

Anne Westerlind                                                   Jan Hultman 

 

  ordförande           

 

 

Ewa Ahlgren                                                         Philip Lund 

 

sekreterare                                                  
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