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

                   Ahlgren               

§ 2.             Dagordningen godkändes och Ewa Ahlgren valdes till 

                   protokollförare. 

§ 3.             Till justeringsman valdes Gunnar Malmkvist  

§ 4              Konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 5.             Thoraxmötet i  Stockholm  20-22 augusti (SATS-2009)                   

                   Jan van der Linden som ingår både i den vetenskapliga kommittén och i  

                   organisationskommittén för SATS-mötet redogjorde för programmet. Årsmötet i  

                   SFTAI med samtidig lunch planeras kl 11.30-12.30 den 20 augusti, alltså innan  

                   SATS-mötet startar. Rum är beställt och meddelas på plats. Gunnar åtar sig att      

                   skicka  ut kallelse till medlemmarna.  

 

                   Det har kommit in många abstracts vilket är glädjande. Presentationerna sker på  

                   fredag förmiddag och pristagaren till bästa thoraxanestesiologiska presentation  

                   utses därefter av thoraxanestesiologerna i den vetenskapliga kommittén, styrelsen  



                   i SFTAI och  representanter från Orion Pharma. Prisutdelning sker på fredag  

                   eftermiddag  på Kistamässan innan avtransport till Stadshuset.  Ewa kontaktar  

                   Ingela Liberg på Orion ang detta.   

 

                   Årets Thoraxanestesiolog ska också utses och pris delas ut på mötet. Ordförande   

                   presenterar ett par förslag men då bara tre av sex styrelseledamöter är närvarande  

                   vid telefonmötet i dag beslutar vi att ordförande efterhör de övrigas åsikter. 

 

                   Jan kommer med förslaget att vi inom SFTAI tar initiativet till att bilda en nordisk  

                   thoraxanestesiologisk förening. Detta har varit på gång tidigare men inte fullföljts.  

                   På medlemsmötet den 22/4 i Uppsala framfördes av bla Per Wallentin och Anne  

                   Westerlind att man gärna såg ett ökat utbyte och samarbete med våra nordiska  

                   kolleger. I analogi till SATS (The Scandinavian Association for Thoracic  

                  Surgery) och SCANSECT (The Scandinavian Society for Extracorporeal  

                  Technology) skulle vi thoraxanestesiologer i Norden bilda SCACTAI     

                  (The Scandinavian Association for CardioThoracic Anaesthesiology and Intensive  

                    Care).  Vi beslutar att sammankalla till ett möte, den 21 augusti kl 13-14 på  

                   Kistamässan. Ewa och Jan ordnar med inbjudan till thoraxanestesiologer i alla de  

                   fem Nordiska länderna.  

 

§ 6.             SFTAI`s Utbildningsgrupp har haft ett första möte på KS 2009-03-26. 

                   Beslutas att Gunnar rapporterar från detta på årsmötet. 

 

§ 7.             Mötet avslutas 

 

Linköping 090715 

 

 

Ewa Ahlgren, ordförande                          Justeras: Gunnar Malmkvist, kassör 

 

 
 


