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Mötesprotokoll  
Styrelsemöte SFTAI telefonmöte 2012-06-13 
(Tiden flyttad från ursprungliga 2012-05-30) 
 
Närvarande: Eva Ahlgren Andersson, Gunnar Malmkvist, Mattias Törnudd, Andreas Nygren 
 

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 Mattias Törnudd 
6. SSAI utbildningsprogram: Ordföranden informerar att programdirektören (program 

director) i utbildningsprogrammet i Thoraxanestesi och Intensivvård i SSAIs regi 
Hans Kirkegaard kommer att avgå. Olav Sellevold är tänkbar efterträdare. 
Kursstarten och ansökningsförfarandet försenas pga detta, eftersom curriculum och 
program inte är helt klara. Styrelsen diskuterar tänkbara scenarier och anser att 
kvalitet är viktigare än att skynda fram ett program. 

7. Rapport från svenska kardiovaskulära vårmötet 2012 i Stockholm. Protokoll från 
föreningsmötet 26/4 finns publicerat på hemsidan. Mötet önskade mer info från 
styrelsen om styrelsens verksamhet, ordföranden kommer sända ut medlemsinfo. 

(I tidigare enkät till samtliga medlemmar om förslag till föreningens verksamhet 
har endast två svar inkommit.)  

8. Rapport från chölmötet. Oro finns för brist på thoraxanestesiologer i nära framtid 
och stort rekryteringsbehov förutspås de närmaste åren. Man önskade hjälp tex av 
SFTAI att definiera bemanningstal. Klinikerna har olika sätt att organisera 
bemanningen med tex jourbemanning med ST-läkare, kirurger eller specialister, om 
krav på endast ha ett fall åt gången, om ST-läkare skall få söva själva eller ha en 
avdelad specialist samtidigt per fall. Styrelsen finner frågan svårbesvarad då 
utgångspunkten till frågan bör definieras först. Det finns värden att värna i form av 
patientsäkerhet, utbildningskvalitet och arbetstidslagar. Inventering av arbetssättet 
på landets kliniker kan vägleda. Frågan går åter till chölmötet.  

9. Hemsidan ligger på SFAIs hemsida under rubriken delföreningar. Material som 
skall in på hemsidan mailas andreas.nygren@aniv.gu.se. Följande frågor debatteras: 
kan medlemslista finnas i någon form tex efter inloggning. Uppdaterad 
mötesagenda för internationella och nationella möten och kurser. Andreas Nygren 
tar sig an frågorna. 

10. Thoraxmötet i Göteborg v 41: Styrelsen lämnar en uppmaning till medlemmarna att 
lämna in abstracts till mötet. Orion Pharma har pris till bästa abstract. 

11. Övriga frågor: 
a. Eko-kardiografi grupp finns inom hjärtförbundet och handlägger bl.a. frågor 

om utbildning och certifiering. Ingemar Cederholm är thoraxanestesiologisk 
representant. Thoraxanestesiologer behöver speciell eko-kunskap och 
utbildning. Styrelsen beslutar lämna förfrågan om möjlighet finns för riktad 
utbildning för vår grupp i hjärtförbundets regi. 

b. Årets thoraxanestesiolog, ett förslag från varje klinik med motivering skall 
inkomma till nästa styrelsemöte. Ordföranden kontaktar representanter från på 
mötet icke närvarande kliniker. 

c. Valberedningen skall uppmärksammas på att Eva Ahlgren Andersson och 
Gunnar Malmkvist redan nu aviserar att inte ställa upp för omval. 
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d. nästa styrelsemöte, telefonmöte, planeras till onsdag 16/9 2012 kl 14.00 - 15.00  
12. Mötet avslutas 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Andreas Nygren Eva Ahlgren Andersson 
sekreterare ordförande 
 
Justeras:    
 
 
 
Gunnar Malmkvist   Mattias Törnudd 


