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Mötesprotokoll  
Föreningsmöte SFTAI kardiovaskulära vårmötet 
2012-04-26 
 
Närvarande: Lena Sunnermalm Nilsson Örebro, Kerstin Pahlmark Lund, Fredrik Lennmyr 
Uppsala, Mattias Danielsson Göteborg, Snejana Hyllén Lund, styrelsen representerades av 
Eva Ahlgren Andersson, Jan van der Linden, Andreas Nygren 
 

1. Eva Ahlgren Andersson hälsar alla välkomna 
2. Ordföranden informerar utbildningsprogrammet i Thoraxanestesi och Intensivvård i 

SSAIs regi. Programförslaget är nu accepterat men små revisioner kvarstår. 
Anmälningsinformation planeras bli publicerat i maj med planerad kursstart i 
februari 2013. Examinationsfrågan är inte avgjord ännu. Man räknar med fem 
veckokurser i fem länder under två år, Norge, Finland, Sverige, Danmark och 
Island. Praktik i minst en månad, helst i annat land kommer att ingå. EKO 
utbildning ingår inte specifikt men förekommer i många kursmoment. 20 deltagare 
inbjuds, deltagarna förväntas att ha arbetat ca 2-3 år med thoraxanestesi.  

3. Andreas Nygren informerar om hemsidan som har flyttat från egen domän till 
SFAIs hemsida under rubriken delföreningar. Revidering av innehåll och rubriker 
pågår. Vill man infoga material till hemsidan mailas detta till 
andreas.nygren@aniv.gu.se .  

4. Ordföranden informerar om SFTAIs verksamhet. SFTAI med ca 100 medlemmar är 
medlem i Svenska hjärtförbundet och deltar i organisationen av Kardiovaskulära 
vårmötet samt i organisationen av Thoraxmötet som i höst är i Göteborg. Styrelsen 
har telefonmöten 2-3 ggr/termin. Föreningsmöte sker i anslutning till nämnda 
möten 2 ggr/år med årsmötet på hösten. Under året har organisationen av SSAIs 
utbildning tagit stor tid. Thiva nätverket har regelbundna träffar, mötes protokoll 
publiceras på hemsidan. 
Kriterier som krävs för att räknas som thoraxanestesiolog är enligt SFTAI sedan 
starten endast definierade till tre års klinisk specialisttjänstgöring på 
thoraxanestesiklinik. En uppdatering kan vara aktuell i samband med den nya SSAI 
utbildningen. 
SFTAIs representation i Hjärtförbundets ekokardiografigrupp utgörs nu av Ingemar 
Cederholm som ersätter Jan Hultman  
Medlemmarna uppmanas att skicka in abstract till Thoraxmötet, ordföranden 
påminner om möjligheter att vinna pris för bästa presentation. 
Förslag uppkommer på mötet om medlemsinformation t.ex. i form av regelbundna 
utskick och ordföranden överväger införa halvårsvisa mail med aktuell info. 
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