
 
Svensk förening för thoraxanestesi och thoraxintensivvård (SFTAI) 

Verksamhetsberättelse för år 2007 

Verksamhetsberättelse för tiden 08/2007 till 09/2008 

Årsmöte: 071020 i Örebro 

Mötesaktiviteter 

Föreningen har aktivt bidragit i planeringen och genomförandet av följande möten/kongresser: 

 Det årliga svenska thoraxkirurgiska och thoraxanestesiologiska mötet - detta år i Örebro 18-20/10 

2007. 

 Det kardiovaskulära vårmötet, d.v.s. Svensk Hjärtförbundets årliga möte, detta år i Malmö 23-25/4 

2008. 

Det årliga mötet för thoraxanestesi och thoraxkirurgi började med en postgraduate-kurs om 

förmaksflimmer – en update, medan mötet handlade om conduit och ven grafts problem samt cerebral 

protektion.  

 

Det jubilerande X:e Svenska Kardiovaskulära vårmötet i Malmö hade som högtidsföreläsare i år 

inbjudit Lars Wallentin (kardiolog från Uppsala, som startade det Kardiovaskulära vårmötet för ökat 

samförstånd mellan specialisterna runt den svenska hjärtpatienten).  Han talade om Akut 

kranskärlssjukdom – ett tillstånd med oanade möjligheter. 

I samband med högtidsföreläsningen utdelades två postdoktorand.stipendier á 100 000 sek .  

Det Kardiovaskulära vårmötet hade i år 1252 besökare. 

SFTAI är representerat med 2 ledamöter i Svenska Hjärtförbundet, Jan van der Linden samt Hans 

Tydén, förutom Anne Westerlind, som sitter i Svenska hjärtförbundets styrelse som sekreterare/kassör. 

I vårmötets organisationskommitté arbetar förutom SFTAI:s vetenskapliga sekreterare Jan van der 

Linden även Lars Algotsson. 

Bengt Peterzen är ordförande i SFTAI:s nätverk mellan TIVORNA och Mikael Svenström leder en 

transesofageal ekogrupp med mål att utarbeta ett gemensamt protokoll. 

Lars Algotsson representerar SFTAI i en arbetsgrupp om hjärtintensivvård inom Svenska 

Hjärtförbundet. 

Diskussion om definition av begreppet hjärtintensivvård i relation till HIA pågår liksom diskussion om 

en samkörning av SIR-registret med Riks-HIA och SCAAR. 

Styrelsemöten:  

Örebro 2007-10-19 samt Malmö 2008-04-23 

Utbildning 

Under året har diskussioner om ST-utbildningsmål inom thoraxanestesi påbörjats. Eftersträvansvärt 

med gemensamma mål i landet och en inventering kommer att utföras. 

Sveriges representant i europeiska thoraxanestesiföreningen är Anne Westerlind. 

Ekonomi 

SFTAI har god ekonomi med en budget i balans. Medlemsavgiften är fortfarande 150 kr/år. Från ett 

konto (överskott från postgraduate-kurs) i Svenska Hjärtförbundet som tillhör SFTAI är 4424,29 kr 

överfört till SFAI-SFTAI. Kontot är avslutat. 

Hemsidan 

Adressen är www.sftai.org. 

Stipendier 

Orion Pharmas Thoraxanestesipris: Doris Rapp Kesek blev årets stipendiat vid årsmötet och erhöll 15 

000 kr för bästa thoraxanestesiologiska presentation med titeln ”Anpassad näringstillförsel efter CABG 

för instabil angina pectoris”. 

Till "Årets thoraxanestesiolog"utsågs Bengt Petersén som erhöll 5000 kr och Diplom från SFTAI för 

sitt engagemang och entusiasm angående ett nationellt nätverk mellan TIVORNA. 

 

Göteborg 2008-09-02 

Anne Westerlind Ordförande 


