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                      Protokoll styrelsemöte SFTAI den 27 april 2005, Malmömässan
 

1.  Ordförande förklarar mötet öppnat och stadgeenligt utlyst. Närvarande är Anne 
Westerlind, Michael Broomé, Jan Hultman, Philip Lund, Barbro Österlund, Lars 
Algotsson och Jan van der Linden. Barbro Österlund väljs som mötessekreterare då Eva 
Ahlgren ej kan närvara vid mötet.  

2.  Mötesagendan godkännes.
3.  Till justeringsmän väljs Michael Broomé och Philip Lund.
4.  Mötet har utlysts stadgeenligt.
5.  Michael Broomé berättar att antalet medlemmar har ökat till 79 st. Ytterligare 67 st har 

betalt in avgift via SFAIs inbetalningskort. Han tycker det verkar många och en del kan 
ha betalt in av misstag. Beslut tas i styrelsen om att annonsera i SFAI-tidningen att 
pengar kan återfås om misstag skett. SFTAI har god ekonomi och en budget i balans. 
Konto hos SFAI dit räkningar skickas för utbetalning.

6.  Hemsidan. Webmaster Philip Lund undrade om den används. Besöksfrekvensen ej så 
hög. Beslut om att inte lägga ner så mycket arbete på denna sida. Används för 
publicering av stadgar, protokoll, verksamhetsberättelser, medlemsregister och 
annonsering av kurser bl a.

7.  Remisssvar på Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård genomlästes och godkändes 
med några förslag till justeringar.

8.  Förtydligande önskades av ordförande vg medlemskap i SFTAI. Att vara medlem i 
SFTAI kan alla läkare som så önskar men för att vara ordinarie medlem i SFTAI:s 
styrelse krävs att man arbetat inom thoraxanestesi i minst 3 år.

9.  Arbetsgrupp inom hjärtintensivvård. Behovet av denna diskuterades och styrelsen fann 
att den bör leva vidare men att uppdraget måste skärpas bl a att få till stånd definitioner 
av olika intensivvårdsnivåer inom hjärtsjukvården, klargöra vilka patientgrupper som 
ska läggas in på thoraxkliniker etc. Styrelsen var överens om att ett forum för THIVA-
chefer i landet bör skapas men ingen ansvarig utsågs vid detta möte.

10.  ECHO riktlinjer inom thoraxanestesiologi. Enighet om att detta arbete bör intensifieras 
för att åstadkomma certifiering av thoraxanestesiologer i Sverige. Jan Hultman har 
bildat en grupp med en representant från alla thoraxanestesikliniker i landet och ska 
starta upp denna process. Ambitionen är att bli klara under 2005-2006.

11.  Stipendier till thoraxanestesiologer för bästa abstract, presentation etc att utdelas vid 
Thoraxkirurgiska årsmötet. Beslut om att 2-3 stipendier bör tillskapas med hjälp av 
industrin. Dessutom ett stipendium för pedagogiska meriter eller att använda som 
resebidrag etc. på 1000 kr ur SFTAIs egen kassa.

12.  Intentionen att arrangera en kurs i samband med cardiovasculära vårmötet blev lyckat 
och var välbesökt, med deltagare från flera olika specialiteter (”Update in cardiac 
failure”). Beslut om att även nästa år arrangera en kurs i samband med vårmötet.

13.  Forskning. Klinikerna uppmanas att även fortsättningsvis sända in abstract från 
avhandlingar för publicering på hemsidan. 

14.  Mötet avslutades.
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Vid pennan                                                 Justeras
 
 
 
Barbro Österlund                             Michael Broomé                       Philip Lund
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