
 

Protokoll fört vid styrelsemöte per telefon i  
Svensk Förening för Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård  

2010-04-27 
Deltagare: 

Ewa Ahlgren, Åsa Haraldsson, Gunnar Malmkvist, Bengt Hammas & 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. Kardiovaskulära Vårmötet: Ett medlemsmöte hölls 22/4, ett tiotal 

thoraxanestesiologer var närvarande och avnjöt lunch kombinerad med diskussioner. 
Som konstaterats i tidigare styrelseprotokoll så var representation från 
Thoraxanestesiologi-/thoraxintensivvård obefintligt i årets program. Varje klinik 
uppmanas att komma med 2 förslag på teman för symposier vid Kardiovaskulära 
Vårmötet 2011 och vidarebefordra dessa till Jan van der Linden innan 31/8. 
Förslagen kommer sedan att diskuteras vid ett styrelsemöte i SFTAI 2/9.  
Vidare diskuterades bildandet av en Skandinavisk förening för Thoraxanestesi och 
Thoraxintensivvård och intrycket är att intresset är begränsat både nationellt samt 
från våra grannländer. Styrelsens uppfattning är att man avvaktar utfallet av det 
kommande SATS-mötet i Oslo i augusti 2010 innan man går vidare med 
föreningsbildning.  

§6. Svenska Thoraxmötet i Uppsala: Årets thoraxanestesiolog utsågs vid dagens 
styrelsemöte och utmärkelsen utdelas med motivering vid höstens thoraxmöte. 
Dessutom beslöts att SFTAI i år även skall utdela ett hederspris vid 
höstmötet.Vidare poängteras att deadline för abstracts är 31/1 -2010.  

§7.  Utbildningsgruppen: Ewa, Jan och Åsa arbetar nu med projektbeskrivning som 
kommer att presenteras vid CHÖL-mötet i Lund i maj 2010. I svallvågorna till 
SPUR-inspektionen som genomförts kommer nu samtliga kliniker att ha en 
studirektor med varierande uppdragsbeskrivning, styrelsen uppmuntrar ett 
kombinerat ansvar för både ST-läkare och specialister som utbildas till 
thoraxanestesiologer vilket skulle kunna ge en möjlighet till ett mer enhetligt 
utbildningsprogram för samtliga kliniker och möjligheter att samordna kurser och 
andra insatser. Åsa meddelar att Göteborg planerar att arrangera en SK-kurs i 
Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård. 

§8. Mötet avslutas. 
Nästa möte: 2/9 -2010. 

 
 
____________________________  _____________________________ 
Åsa Haraldsson, sekreterare  Ewa Ahlgren, ordförande 
 
Justeras: 
 
____________________________ 
Jan van der Linden 


