
 

Protokoll fört vid styrelsemöte per telefon i 

 Svensk Förening för Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård  

2010-02-03 

Deltagare: 

Ewa Ahlgren, Åsa Haraldsson, Gunnar Malmkvist, Bengt Hammas, Barbara Otto & Jan van 

der Linden.  

 

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

§2. Dagordningen godkändes. 

§3. Barbara Otto valdes att justera protokollet. 

§4. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

§5. Kardiovaskulära Vårmötet: Thoraxanestesiologi-/thoraxintensivvård är ytterst 

begränsat representerat i årets program. Teman för symposier bör ha en 

multidiciplinär profil och varje klinik uppmanas att fundera över tänkbara teman 

inför Kardiovaskulärt Vårmöte 2011. Styrelsemöte per telefon planeras till första 

veckan i september där utbyte av idéer och förslag kommer att avhandlas med 

målsättningen att presentera lämpliga teman som möjliggör ytterligare 

representation från vår specialitet.  

§6. Svenska Hjärtförbundet (SHF): Jan van der Linden rapporterade från en ”hearing” 

angående nationell verksamhet med percutan valvuloplastik. Mötet avhölls 9/12 -09 

i Stockholm och arrangerades av SHF. Aktiva centra presenterade sina program och 

mötet präglades av en generellt positiv attityd, dock efterfrågades en prospektiv, 

randomiserad studie. Mer information om SHF finns på hemsidan 

http://www.sweheart.se 

§7. SACTAI: Ordföranden rapporterade att arbetsgruppen för bildandet av en 

skandinavisk förening för thoraxanestesi och thoraxintensivvård jobbar vidare. 

Kontakt tas nu med den thoraxkirurgiska motsvarigheten med målsättning att delta 

som samarrangör av SATS.  

§8. Thoraxmöte Uppsala: Barbara Otto meddelade att årets möte kommer att avhållas 

21-23 oktober. Preliminärt program inklusive datum för ”deadline” för abstracts 

kommer att mailas till styrelsemedlemmarna för synpunkter och idéer. Thoraxmötet 

har på senare år karaktäriserats av ett vikande inflöde av abstracts från SFTAIs 

medlemmar trots hägrande priser att vinna. Information och reklam kommer att 

förmedlas till medlemmarna dels muntligen via lokal styrelserepresentant och dels 

via mail och SFTAIs hemsida.  

I samband med thoraxmötet planeras, i vanlig ordning, ett styrelsemöte samt SFTAIs 

årsmöte. Ett tydligt önskemål från styrelsen är att tidpunkten för årsmötet optimeras 

så att så många som möjligt kan delta.  

Nomineringsprocessen till priset ”Årets Thoraxanestesiolog” pågår. Alla kliniker har 

uppmanats att inkomma med förslag på kandidater innan mars månads utgång. 

§9.  Utbildningsgruppen: Gunnar Malmkvist rapporterar om fortsatta svårigheter att 

möjliggöra gruppens arbete. Inbjudan till CHÖL-möte för att presentera projektet 

lyser fortfarande med sin frånvaro även om mötets attityd enligt uppgift är positiv, 

vidare saknas respons från THIVA-nätverket. Ytterligare ett tydligt problem är 

finansiering. En projektetbeskrivning och det ”curricuclum” som arbetsgruppen 

http://www.sweheart.se/


hittills har arbetat fram kommer att sammanställas av Gunnar för vidare diskussion 

inom styrelsen i avsikt om att skapa ett dokument användbart vid ansökan om extern 

finansiering. 

§10. Mötet avslutas. 

Nästa möte: tid meddelas senare. 

 

 

 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Åsa Haraldsson, sekreterare  Ewa Ahlgren, ordförande 

 

Justeras: 

 

____________________________ 

Barbara Otto 


