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

                   Westerlind. 

§ 2.             Dagordningen godkändes enligt stadgarna och Ewa Ahlgren valdes till 

                   protokollförare 

§ 3.             Till justeringsman valdes Lars Algotsson 

§ 4              Konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 5.             Ekonomi och medlemmar 

                   Kassören meddelar att ekonomin i föreningen är god. Han planerar att följa upp de  

                   nya rutinerna för inbetalning och registrering av  medlemsuppgifterna i SFTAI.   

                   Dessa går nu via SFAI, på inbetalningskortet finns en ruta att kryssa i för  



medlemskap i SFTAI. Kontroll kommer att ske sa att aven de som inte ar 

medlemmar i SFAI kan vara med i SFTAI.  

§ 6.            Hemsidan  

                   Philip Lund efterlyser bidrag till hemsidan tex abstract på avhandlingar,  

                   forskning, annonsering av utbildningsdagar, möten osv. 

 

§ 7.            Utbildning i ekokardiografi för Thoraxanestesiologer 

                   Jan Hultman rapporterade att det inte hänt så mycket vad gäller  

                   ekokardiografiarbetet sedan föregående möte. Målet är att utarbeta ett förslag för  

                   utbildning och ackreditering i ekokardiografi för thoraxanestesiologer. Tonvikten  

                   ska ligga på TEE och peroperativ diagnostik och monitorering. Jan Hultman  

                   arbetar vidare med detta och redan idag på det Kardiovaskulära vårmötet ska en  

                   grupp samlas och arbeta med frågan. 

                                    
 
§ 8.            Rapport om THIVA samarbete    

                  Bengt Peterzen i Linköping har varit sammankallande i detta nystartade nätverk.. 

                  Medarbetare från THIVA vid de olika klinikerna har träffats i Linköping och i  

                  Lund. Alla centra utom Stockholm och Uppsala har varit representerade. Förutom  

                 att utbyta kliniska och praktiska erfarenheter har man fokuserat på att diskutera  

                  vilka system som ska användas för kvalitetsrapporter internt och externt. Detta för  

                 att kunna utarbeta gemensamma behandlings- och dokumentationsrutiner. Man  

                  har för avsikt att träffas två ggr/år och nästa gång blir i Göteborg. 

 

 

§ 9.            Arbetsgruppen hjärtintensivvård 

                   Lars Algotsson representerar SFTAI i arbetsgruppen hjärtintensivvård inom  

                   Svenska Hjärtförbundet. Det föreligger oklarheter vad som innefattas i begreppet  

                   hjärtintensivvård. I gruppen arbetar man med att klargöra vad hjärtintensivvård  

                   innebär, och att thoraxintensivvård som inte innefattas i Socialstyrelsens riktlinjer   

                   för hjärtintensivvård är den vårdform som behandlar de allra sjukaste patienterna.     

                   

§ 10.          Svenska Hjärtförbundet 



Ordförande informerade om att Svenska Hjärtförbundet har inbjudit till möte 

den 2-3/10 2006 på Krägga för att diskutera organisationen och formerna for det 

Kardiovaskulära Vårmötet. Hela styrelsen i SFTAI är inbjuden att deltaga. 

                   

 

§ 11.         Stipendier för Thoraxanestesiologer 

                 I samband med det årliga nationella Thoraxmötet utdelas stipendium för bästa 

                 vetenskapliga presentation. Pristagaren utses av styrelsen i SFTAI och stipendiet på  

                 15 000 kr bekostas av Orion Pharma. Styrelsen föreslår också att ett stipendium på  

                 5000kr för  ”Årets Thoraxanestesiolog” instiftas och utdelas och finansieras av  

SFTAI. Dessutom informeras att det finns ett postdocstipendium f;or 

utlandsstudier att soka fran Svenska Hjartforbundet.   

                  

§ 12.        Utbildning, kurser 

                 Förmötet i SFTAI´s regi i samband med det Kardiovaskulära Vårmötet har varit  

                 mycket uppskattat. Idag i Linköping var det dock färre deltagare än förra gången  

                 vilket sannolikt beror på vi inte annonserat mötet tillräckligt tydligt. Beslutar om att  

                 ha detta möte igen vid nästa vårmöte men annonsera mer offensivt. Maila till alla  

                 medlemmar i SFTAI och lägga ut info på hemsidan. Att även bjuda in   

                 sjuksköterskor till förmötet diskuterades. Man kan också spränga in förmötet i det  

                 Kardiovaskulära Vårmötets program. 

§ 13.        Forskning,  Avhandlingar och abstract till hemsidan 

                Se paragraf 6            

 

§ 14.        Styrelsemötet avslutas och ordförande tackar de närvarande. 

 

 

 

Linköping 2006-05-08 

 

 

 

Anne Westerlind                                                              Ewa Ahlgren  

ordförande                                                                        sekreterare 



 

 

 

 

Justeras: 

 

Lars Algotsson 
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