
                                                                                                                      
 
 
 
Rapport från: 
 
Medlemsmöte i SFTAI  den 22 april 2009 i samband med det 
Kardiovaskulära vårmötet i Uppsala 
 
 
Närvarande: Ulrica Alström, Uppsala  
                     Per  Wallentin, Lund 
                     Kerstin Pahlmark, Lund 
                     Lena Sunnermalm, Örebro 
                     Anne Westerlind, Göteborg 
                     Bengt Peterzen, Linköping 
                     Ewa Ahlgren, Linköping 
 
Vi träffades och åt lunch innan kongressen startade och samtalade om följande: 
 
Hemsidan, www.SFTAI.org  
Undertecknad informerade om hemsidan som Philip Lund, numera bosatt och arbetande i 
Portland, USA, ansvarar för. Här finns medlemsförteckning med adresser som uppdateras av 
kassören, mötesprotokoll, länkar till aktuella möten, kurser och kongresser. Här ska man 
kunna läsa vad som är på gång inom föreningen och vad styrelsen arbetar med. Vi har försökt 
vara snabbare med att uppdatera innehållet och vill gärna ha förslag från medlemmarna på hur 
vi ska göra sidan mer attraktiv. Gunnar Malmkvist i Lund har också skickat ut en enkät till 
medlemmarna för att ta reda på vad vi vill att SFTAI ska arbeta med.  
 
SATS-2009 i Stockholm (Kistamässan i Sollentuna) den 20-22 augusti 
I år kommer det Svenska Thoraxmötet att slås ihop med det Skandinaviska Thoraxkirurgiska 
mötet. Den huvudsakliga orsaken är att dessa möten samt det Europeiska Thoraxkirurgiska 
mötet ligger mycket tätt under sensommaren och tidig höst. Man hoppas nu kunna attrahera 
många kirurger, anestesiologer, perfusionister och sjuksköterskor som arbetar inom 
thoraxspecialiteterna i Skandinavien. Ordförande i SATS är Jan Hultman, thoraxanestesiolog 
och verksamhetschef, Thorax på KS. Dan Lindblom, thoraxkirurg på KS är ordförande i 
organisations kommitten. Vi hoppas på fler thoraxanestesiologiska abstract detta år!!! Under 
mötet delar vår förening ut två priser, Orion Pharma`s pris för bästa thoraxanestesiologiska 
presentation (15 000kr) och ”Årets Thoraxanestesiolog” (5000kr). Vi kommer också att ha 
vårt årsmöte i samband med SATS- 2009.  
 



Vidareutbildning och kompetensmål för blivande Thoraxanestesiologer 
Vad ska man kunna för att kallas thoraxanestesiolog?  Hur lång tjänstgöring krävs och vilka 
kunskaper ska inhämtas? Vilka kurser och seminarier ska ingå? Intensivvårdskompetens? 
TEE-ackreditering? Examination?  Många känner att detta behöver formaliseras inte minst för 
att tydliggöra vår kompetens för kolleger och arbetsgivaren. Detta också för att kunna 
rekrytera intresserade blivande thoraxanestesiologer, motivera medel för utbildning och 
kurser samt motivera adekvata löner. Hur upprätthåller vi thoraxanestesiologer sedan våra 
kunskaper och färdigheter? 
Gunnar Malmkvist (Lund) är sammankallande i den nybildade ”Utbildningsgruppen” vars 
målsättning är att ta fram en utbildningsplan. Målet är att  det i gruppen ingår representanter 
från alla thoraxcentra i landet. Det första mötet i denna grupp ägde rum den 21/3 på KS och vi 
följer med spänning det fortsatta arbetet. En första rapport kommer nog på årsmötet i augusti. 
 
EACTA  
Anne Westerlind (Göteborg) är sedan 2007 vår representant i EACTA. Hon rapporterade att 
det är väldigt få svenska thoraxanestesiologer som är medlemmar. Detta tror man beror på 
relativt hög medlemsavgift och att man kan läsa ”The Journal of Cardiothoracic and Vascular 
Anesthesia (JCVA)” på nätet gratis.  
 
Svenska Hjärtförbundet 
Vi har flera representanter i Svenska Hjärtförbundet (2008-2009). Anne Westerlind är 
sekreterare och kassör i styrelsen. Hans Tyden (Örebro) och Jan van der Linden (Stockholm) 
representerar SFTAI och Jan arbetar i organisationskommitten för Kardiovaskulärt vårmöte. 
Lars Algotsson (Lund) ingår i Hjärtintensivvårdsgruppen. 
 
THIVA-nätverket 
Utbytet mellan våra THIVA-avdelningar i landet fortsätter med både möten och ”site-visits” 
2ggr/år. Bengt Peterzen (Linköping) rapporterade om gruppens arbete. Läs mer i 
mötesprotokollen som ligger ute på hemsidan. 
 
 
 
Vi ses väl på SATS-2009 på Kistamässan i Sollentuna den 20-22 augusti och på 
årsmötet den 20/8 kl 11.30-12.30 (lokal annonseras  på plats)! 
 
 
Linköping den 16 juli 2009 
 
 
Ewa Ahlgren, ordförande i SFTAI  

 


