
 
Svensk Förening för Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård (SFTAI) 

Verksamhetsberättelse för år 2008 
Verksamhetsberättelse för tiden 09/2008 till 08/2009 
Årsmöte: 081017 i Lund 
Mötesaktiviteter 
Föreningen har aktivt bidragit i planeringen och genomförandet av följande möten/kongresser: 
• Det årliga svenska thoraxkirurgiska och thoraxanestesiologiska mötet - detta år i Lund 16-18/10 

2008. 
• Det kardiovaskulära vårmötet, d.v.s. Svenska Hjärtförbundets årliga möte, detta år i Uppsala 22-

24/4 2008. 
Det årliga mötet för thoraxanestesi och thoraxkirurgi inleddes med ett förmöte med föreläsningar om 
hjärtkompressionsbehandling med LUCAS vilket innebär kontinuerliga mekaniska kompressioner och 
därefter avhandlades kylbehandling efter hjärtstopp. Därefter hölls en postgraduate-kurs i klaffsparande 
kirurgi. Mötet handlade sedan om behandling av hjärtsvikt –en up-date inkluderande inotrop behandling 
och mekanisk assist följt av föreläsningar om donation och transplantation. Vi fick också ta del av 
erfarenheter och resultat av percutant aortaklaffbyte från Storbritanien, Stockholm och Lund. Crafoord-
föreläsningen hölls i år av Sir Magdi Yacoub, London, Storbritanien.  
Under det Kardiovaskulära vårmötet hade vår förening inbjudit till ett medlemsmöte med lunch. Vi fick 
tillfälle att träffas och samtala om bla utbildningskrav och kompetensutveckling av anestesiologer inom 
thoraxanestesin och thoraxintensivvården. SFTAI är representerat med två ledamöter i Svenska 
Hjärtförbundet, Jan van der Linden och Åsa Haraldsson. Lars Algotsson representerar SFTAI i en 
arbetsgrupp om hjärtintensivvård inom Svenska Hjärtförbundet. 
I vårmötets organisationskommitté arbetar SFTAI:s vetenskapliga sekreterare Jan van der Linden. 
Bengt Peterzen är ordförande i SFTAI:s nätverk mellan TIVORNA och Mikael Svenström leder 
SFTAI`s  transesofageala ekogrupp. SFTAI rekommenderar TEE-utbildning och ackreditering i 
EACTA`s regi. 
Anne Westerlind är sedan 2007 vår representant i EACTA. Hon har där tagit ett första initiativ för att 
intressera föreningen för att utarbeta Europeiska guidelines inom thoraxanestesin och 
thoraxintensivvården. 
Under året har en utbildningsgrupp under ledning av Gunnar Malmkvist bildats med representanter för 
flertalet svenska thoraxcentra. Syftet med gruppen är att ta fram en nationell utbildningsplan för 
blivande thoraxanestesiologer och för fortsatt vidareutbildning av etablerade kolleger. Gruppen har haft 
sitt första möte under våren. 
Styrelsemöten:  
Linköping 2008-12-09, Uppsala 2009-02-24 samt 2009-05-28 telefonmöte 
Ekonomi 
SFTAI har god ekonomi med en budget i balans. Medlemsavgiften är fortfarande 150 kr/år.  
Hemsidan 
Adressen är www.sftai.org. 
Stipendier 
Orion Pharmas pris: Bengt Redfors blev årets stipendiat vid årsmötet och erhöll 15 000 kr för bästa 
thoraxanestesiologiska presentation med titeln ”Lågdos dopamins effekt på renal syrgaskonsumtion, 
blodflöde samt glomerulusfiltration efter hjärtkirurgi”. 
Till "Årets thoraxanestesiolog"utsågs Hans Tyden som erhöll 5000 kr och ett Diplom från SFTAI för 
sitt engagemang och arbete inom thoraxanestesiologin under många år. Han är välkänd i landet och har 
varit aktiv föredragshållare och moderator under många möten och kongresser såväl inom som utanför 
Sverige. Senast har han varit kassör i föreningen och representerat SFTAI i Svenska Hjärtförbundet där 
han varit en värdig och kunnig samtalspartner för de andra specialistföreningarnas representanter. 
Därtill är han en skicklig och uppskattad kliniker. 
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