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Mötesprotokoll  
Styrelsemöte SFTAI telefonmöte 2012-01-24 
 
Närvarande: Eva Ahlgren Andersson, Gunnar Malmkvist, Mattias Törnudd, Jan van der 
Linden, Andreas Nygren 
Förhindrade: Barbro Östlund 
 

1. Eva Ahlgren Andersson förklarar mötet öppnat 
2. Dagordningen godkänns 
3. Till mötets ordförande väljs Eva Ahlgren Andersson 
4. Till mötets sekreterare väljs Andreas Nygren 
5. Till justeringsmän väljs Gunnar Malmkvist och Jan van der Linden 
6. Ordföranden informerar att genomförandet av utbildningsprogrammet i 

Thoraxanestesi och Intensivvård nu är beslutat av SSAI. Ambitionen är att starta 
redan i höst men möjligen blir det först i början av 2013. Finputsningen av 
innehållet pågår. Det påpekande om önskan om examination som SFTAIstyrelsen 
hade vid förra mötet har fått stöd av styrelserna i Norge och Finland som också ser 
att utbildningen får ett mervärde genom detta. Examensformen diskuterades och ett 
förslag är tex hemtentamen, med redovisning av fall eller vetenskapligt projekt, ett 
muntligt slutprov på hemmakliniken med utomstående examinator och eventuellt 
praktiskt prov i form av handläggande av fall i teori och praktik. Då SFTAI skall 
bidra med en referensgrupp beslutar SFTAIstyrelsen att SFTAIstyrelsen utgör 
denna initialt under denna första utbildningsomgång med ambition att överföra 
uppgiften efterhand till respektive enhets studierektor. På frågan om thoraxkirurger 
skall beredas plats på kursen ser styrelsen anestesiologer som enda målgrupp. 
Ordföranden uppmanar styrelsemedlemmarna att sprida information om SSAI 
kursen med mål att alla kliniker skall motiveras skicka någon deltagare.  

7. Kardiovaskulärt vårmöte är 2012 25-27/4. SFTAI är representerat på 3 symposier: 
1:LVAD, 2:Hur skall behandlingen av en dödssjuk patient utan 
förbättringspotential nedtrappas/avbrytas, 3:Cerebrala komplikationer efter 
hjärtkirurgi-etiologi/prevention. Föreningsmötet sker på torsdagen 26/4. 
Ordföranden uppmanar styrelsen att verka för högt deltagande från reskektive 
klinik. 

8. Hemsidan är under flytt från egen domän till SFAIs hemsida under rubriken 
delföreningar.  Andreas Nygren har kontaktat nuvarande webmaster Philip Lund 
och SFAIordföranden Helene Seeman-Lodding och påbörjar flytten av material. 
SFAI sidan har utformning med underrubriker som bör följas men kan modifieras. 
Några frågor behöver lösas. Medlemmarnas namn och adresser kan inte stå i sin 
nuvarande form på hemsida på det inte tillåts enligt PUL. Länkar bör kontrolleras 
så inte upphovsrätt föreligger. Styrelsen ser namn och adresslistor som viktiga 
redskap och önskar kunna lösa det. Hemsidesflytten bör vara klar innan mitten på 
mars då domänfakturan förfaller. SFAIordföranden meddelar även att SFTAIs 
stadgar så som de är utformade och publicerade på hemsidan harmonierar inte med 
SFAI. (SFTAI är inte en referensgrupp utan delförening) detta bör ses över till 
årsmötet. 

9. Övriga frågor: nästa styrelsemöte, telefonmöte, planeras till tisdag 17/4 2012 kl 
14.00-15.00  

10. Mötet avslutas 
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Vid protokollet 
 
 
 
 
Andreas Nygren Eva Ahlgren Andersson 
sekreterare ordförande 
 
Justeras:    
 
 
 
 
Gunnar Malmkvist   Jan van der Linden 
 
 


