
 
SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI OCH –INTENSIVVÅRD 

 Verksamhetsberättelse 2012-2013 
 
SFTAIs verksamhetsår förlöper mellan ordinare årsmöten som förläggs till det 
årliga Svenska Thoraxmötet i oktober. Verksamhetsberättelser finns publicerade 
på SFAIs hemsida under rubriken delföreningar. 
 
Föreningen har aktivt deltagit i planeringen och genomförandet av:  

 Thoraxmötet 2012 genomfördes i Göteborg 10-12/10 med symposier 
bl.a. om hjärtsvikt, blödning och hemostas, GUCH. Gudrun Bragadottir 
vann Orion Pharmas pris på 10000kr för bästa thoraxanestesiologiska 
abstract. Prof. Jan van der Linden utsågs med diplom och pris på 5000kr 
till Årets Thoraxanestesiolog 2012.  Högtidsföreläsare var prof. Sven-Erik 
Ricksten.  
Thoraxmötet 2013 förläggs i Linköping  

 Svenska Kardiovaskulära vårmötet 2013 genomfördes i Göteborg 17-
19/4. Det var sparsamt med anestesiologiskt deltagande både avseende 
symposier och deltagarmässigt. Förhoppningsvis ökar intresset inför 
nästa års möte i Malmö 2014. Medlemsmöte hölls 18/4.  

 
I Svenska Hjärtförbundet representeras SFTAI av Andreas Nygren och Barbro 
Österlund. Jan van der Linden och Andreas Nygren representerar SFTAI i 
organisationskommittén för Svenska Kardiovaskulära vårmötet. 
 
THIVA nätverket med representanter från alla thorax-IVA avdelningar träffas 
2ggr/år. Okt 2012 i Stockholm och maj 2013 i Örebro. 
 
SFTAI representeras i Svenska Hjärtförbundets ekokardiografigrupp av Ingemar 
Cederholm. 
 
SSAIs utbildningsprogram i thoraxanestesi och intensivvård har antagit den 
första kullen som startar 2013 med kurs i Trondheim i september. Carl–Johan 
Jacobsen(Danmark) är ordförande i styrgruppen, Eva Ahlgren är SFTAIs 
representant. 
 
Hemsidan finns på SFAIs hemsida www.sfai.se under rubriken delföreningar. 
 
Styrelsen har under året hittills haft tre telefonmöten och ett medlemsmöte.  
 
Ekonomin är i balans, årsavgift 150 kr. Medlemsantalet är 2013 99 betalande 
medlemmar och en hedersmedlem.  
Styrelsen består av Andreas Nygren ordförande på två år(inval 2012). Barbro 
Österlund (sekreterare) och Mattias Törnudd (ledamot) kvarstår på ett år efter 
inval 2011. Jan van der Linden omvaldes på två år som vetenskaplig sekreterare. 
Inval av Pernille Haraldsson (Kassör) samt Marie Andersson–Olerud (ledamot) 
på två år. 
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