
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

 Svensk Förening för Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård  

i Stockholm 2009-11-19 

Närvarande:  

Ewa Ahlgren, Åsa Haraldsson, Gunnar Malmkvist & Jan van der Linden.  

 

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

§2. Dagordningen godkändes. 

§3. Jan van der Linden valdes att justera protokollet. 

§4. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

§5. Utvärdering av SATS-mötet i Stockholm aug-09:  

 En positiv erfarenhet som sannolikt kommer att fortsätta arrangeras gemensamt av 

de olika nationella yrkesföreningarna de gånger det faller på Sveriges lott att stå som 

värd.  

§6. SCACTAI: Ewa Ahlgren rapporterade att arbetet fortgår i arbetsgruppen för att bilda 

en nordisk förening för thoraxanestesi och thoraxintensivvård. Formell struktur 

kommer att presenteras vid nästa SATS-möte och en klar målsättning är att delta 

som samarrangör vid, i första hand, SATS-möten med svenskt värdskap. Kontakt tas 

med SACTS.  

§7. Kriterier för priset ”Årets thoraxanestesiolog”: Styrelsen anser att kända, men icke 

tvingande kriterier skall utgöra grunden för bedömning. Varje klinik uppmanas att 

nominera en kandidat med ”deadline” mars. Beslut tas av STAI:s styrelse i april. 

1. Vederbörande bör vara engagerad i SFTAI.  

2.  Vetenskaplig aktivitet positivt. 

3. Vederbörande har företrätt/främjat specialiteten thoraxanestesi/TIVA offentligt 

eller bidragit till specialitetens utveckling.  

Mailinformation till respektive klinik ombesörjes av Gunnar Malmkvist  

§8. Rapport från ”Rådslag i SFAI” 22/9: Representanter från ingående delföreningar 

kallades till möte med anledning av vikande deltagande i och vetenskapliga bidrag 

till SFAI-och SSAI-möten. Ewa Ahlgren rapporterade. SFTAI:s styrelse är av 

uppfattaningen att en ”slot-tid” att fylla för delföreningarna är bästa lösningen.  

§9.  Utbildningsgruppen: Gunnar Malmkvist rapporterade. Formell inbjudan till CHÖL-

möte nödvändig, projektet behöver presenteras för ansvariga arbetsgivare och 

finansiering ordnas, svårt att jobba vidare i nuläget utan detta. Vidare kommer 

projektet att presenteras vid det kardiovaskulära vårmötet.  

Föreningens avsikt är att fortsätta befrämja, utveckla och sprida kunskap inom 

thoraxanestesi och thoraxintensivvård till medlemmarna. Tydliga 

vidareutbildningsprogram med utveckling av fullgod kompetens i båda 

underdiciplinerna är målsättningen.  

§10. Kardiovaskulära Vårmötet: Jan van der Linden rapporterade. Mötet går av stapeln 

21-23/4 2010 i Göteborg, planeringsarbetet löper på. SFTAI:s medlemmar kommer 

att inbjudas till lunchmöte. 

§11. Rapport Hjärtförbundet: Jan van der Linden rapporterade. Hemsidan nås fortfarande 

bara via Malmö kongressbyrå. Vid det årliga Krägga-mötet sept-09 beslutades att 

länken skall bli ”fristående”. Vidare beslöts om att arrangera en sk ”hearing” 



angående verksamhet med percutan aortaklaffsintervention i landet. Inbjudna till 

Stockholm 9/12 är representanter från kliniker med pågående program samt från 

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. 

§12. Övriga frågor: Förslag har inkommit till styrelsen om att återuppta en tidigare 

tradition med thoraxanestesi/IVA-möte Åre/Geilo. Styrelsen positiv och frågan 

utreds vidare.  

Frågan om att utse en vice ordförande bordläggs till nästa styrelsemöte. 

§13. Nästa möte: 2010-02-03 som telefonkonferans. 

§14. Mötet avslutas. 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Åsa Haraldsson, sekreterare  Ewa Ahlgren, ordförande 

 

Justeras: 

 

____________________________ 

Jan van der Linden 


