
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

 Svensk Förening för Thoraxanestesi och thoraxintensivvård i  

Linköping 2008-12-09 

 

Närvarande:  

Ewa Ahlgren, Åsa Haraldsson, Gunnar Malmkvist, Ulrica Alström  

& Ingemar Cederholm (adj.) 

 

§1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordförande Ewa Ahlgren.  

§2. Dagordningen godkändes. 

§3. Ulrica Alström valdes att justera protokollet. 

§4. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

§5. Ekonomi: Kassören rapporterade att föreningen har för närvarande 85 medlemmar. 

Befintlig medlemförteckning kommer att uppdateras med avseende på 

kontaktinformation. Tydligare information på hemsidan behövs för att underlätta för 

nya medlemmar, inklusive information om bankgironummer för inbetalning av 

medlemsavgift samt om valmöjlighet när det gäller medlemskap i SFAI. 

Föreningens intäkter består huvudsakligen av medlemsavgifter och tillgångarna är 

stabilt blygsamma. Utgifterna är tillika blygsamma och utgörs av kostnader för 

websidan. 

§6. Utbildning: Post-graduate utbildning för thoraxanestesiologer samt utbildningsmål 

för blivande thoraxanestesiologer respektive randande ST-läkare diskuterades. Olika 

idéer framlades: 

a. Nationella utbildningsdagar/symposier för thoraxanestesiologer, kanske i 

anslutning till Svenska Thoraxmötet, Kardiovaskulära Vårmötet etc. men även 

fristående tillfällen. Arrangemangsansvar skulle kunna rotera mellan landets olika 

thoraxanestesienheter.  

b. Utbildningsplan och målbeskrivning för blivande thorax-anestesiologer. 

Ingemar Cederholm rapporterade om KVAST, SFAI:s referensgrupp som omarbetat 

utbildningsboken för ST. Många erfarenheter finns från denna grupps arbete som 

kan underlätta utformandet av riktlinjer och mål för utbildningen av 

thoraxanestesiologer. Vg se nedan §9. 

c. Lokalt utformade utbildningsmål för ST-läkare från de olika 

thoraxanestesienheterna i landet insamlas som underlag inför utarbetande av en 

samordnad utbildningsplan och målbeskrivning från SFTAI.   

§7. TEE: Diskussion om vilken utbildning och ackreditering som skall gälla för 

thoraxanestesiologer utmynnade i beslut om den europeiska ackrediteringen i 

EACTA:s regi. 

§8.  Hemsida: Modifiering behövs. SFTAI:s intention är att sidan skall fungera som 

mötesplats, anslagstavla och diskussionsforum för thoraxanestesiologer. 

Utformningen skall ses över och PR-insatser från styrelsemedlemmarna på 

respektive hemortsklinik verkar nödvändiga för att sidan skall fyllas med intressanta 

fallbeskrivningar, frågor för diskussion etc. 



§9. Arbetsgrupper inom SFTAI: Utbildningsfrågor inom thoraxintensivvården är delvis 

tillgodosedda genom THIVA-nätverk samt SSAI:s post-graduate kurs, motsvarande 

saknas för thoraxanestesin. Gunnar Malmström får uppdraget att bilda en 

arbetsgrupp bestående av studierektor/annan utbildningsintresserad kollega från 

respektive thoraxanestesienhet/klinik för att utreda och utarbeta målbeskrivning och 

utbildningsplan. 

§10. Övriga frågor:  

a.  Vice ordförande i SFTAI: Ulrica Alström utses.  

b.  Margareta Östman önskar lämna sitt styrelseuppdrag. Kontakt tas med 

valberedning för adjungering av ny kollega. 

c. Svensk Förening för Klinisk Fysiologi har skickat en anhållan om stöd för 

klinisk fysiologi som basspecialitet till SFTAI och Svenska Cardiologiföreningen. 

Styrelsens uppfattning är att bl a den ekokardiografisk kompetens som kliniska 

fysiologer representerar är ytterst betydelsfull för thoraxverksamhet och måste 

tillgodoses i samma omfattning som i nuvarande specialistutbildning. Svar författas 

av ordföranden.  

§11.  Nästa möte: 2009-02-24 

§12. Mötet avslutas. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 ……………………………………….. ………………………………………. 

 Ewa Ahlgren, ordförande  Åsa Haraldsson, sekreterare 

 

 

 

  

Justeras 

 

 

 …………………………………….. 

 Ulrica Alström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


