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Mötesaktiviteter 

Föreningen har aktivt bidragit i planering och genomförande av följande möten/kongresser: 

 Det årliga Svenska Thoraxmötet i Umeå..Både det vetenskapliga och sociala programmet var 

mycket uppskattat. Tyvärr var det magert med inskickade abstracts från oss thoraxanestesiologer 

och inget pris för bästa presentation delades ut.   

 Det Kardiovaskulära vårmötet i Stockholm 24-27 april på nybyggda Waterfront Congress Centre 

var mycket bra arrangerat och välbesökt inte bara av kardiologer och sjuksköterskor utan lockade 

även rätt många thoraxkirurger och thoraxanestesiologer. Årets mötesordförande var Helena 

Rexius, thoraxkirurg från Göteborg. Styrelsen i SFTAI har i planeringen av mötet och programmet  

varit aktiva och målmedvetet arbetat tillsammans med Hjärtförbundets olika delföreningar för att få 

fram ett attraktivt program även för våra medlemmar. Thoraxanestesiologer var engagerade i flera 

symposier bla ”Hur ska behandlingen av dödssjuka patienter utan förbättringspotential 

nedtrappas/avbrytas”, Makroembolism/mikroembolism och kognitiv dysfunktion efter hjärtkirurgi” 

samt ett symposium om LVAD”.  Vi hade också ett föreningsmöte och diskuterade då  bl a den 

planerade utbildningen av blivande thoraxanestesiologer  i SSAI`s regi. Medlemmarna på mötet var 

positiva till detta initiativ. Vidare informerades om hemsidan och möjligheter med denna. Det 

framkom även önskemål om att medlemmarna informeras fortlöpande under verksamhetsåret tex 

med ett medlemsbrev från styrelsen höst och vår. 

SFTAI representeras i Hjärtförbundet av Jan van der Linden och Eva Ahlgren Andersson. Båda 

representerar SFTAI i organisationskommitten för det Kardiovaskulära vårmötet. SFTAI har inför 2013 

års Kardiovaskulära vårmöte i Göteborg lämnat förslag på flera symposier och hoppas att några blir 

accepterade för presentation. Vi hoppas att många thoraxanestesiologer kommer till mötet i Göteborg 

2013!!.  

Anne Westerlind är SFTAI´s representant i EACTA. Göteborg kommer 2015 arrangera det årliga 

vetenskapliga EACTA-mötet. 

THIVA-nätverket  fortsätter sitt arbete och har återkommande möten och minnesanteckningar från dessa 

finns att läsa på hemsidan www.sfai.se / se delföreningar Thoraxanestesi. 

Ett Skandinaviskt program i SSAI`s regi för utbildning av thoraxanestesiologer planeras. Initiativet togs 

redan vid SSAI-mötet i Bergen den 16 juni 2011. En styrgrupp bildades och i denna ingår företrädare 

för de nordiska ländernas specialistföreningar i thoraxanestesi. Ordförande var initialt Hans Kirkegaard 

(Skejby) men då han blev professor och arbetsbördan för tung efterträddes han av Carl-Johan Jacobsen 

(Skejby). Övriga i styrgruppen är Olav Sellevold, Seppo Hiipala, Kari Hreinsson, Eva Ahlgren 

Andersson och Lisbeth Bredahl Rosengaard. SSAI har godkänt programmet efter en första presentation 

och sedan har ett mödosamt arbete med utformande av ett curriculum fortgått. Gruppen har även arbetat 

med ekonomiska samt administrativa frågor och ställningstaganden runt programmet. Nästa möte är den 

28 november i Köpenhamn då målet är att färdigställa utbildningsplanen samt presentera denna för 

SSAI, och Educational Committee`s ordförande Leila Niemi-Murola. Vidare ska tidschema för 

programstart och annonsering  diskuteras. 

Styrelsemöten: 20111206, 20120124, 20120417 och 20121011. 

Ekonomi: SFTAI har god ekonomi med en budget i balans. Medlemsavgiften är fortfarande 150 kr/år.  

Hemsidan: Har under verksamhetsåret flyttats över till SFAI´s hemsida www.sfai.se  och finns under 

delföreningar Thoraxanestesi. Ansvarig för sidan är SFTAI`s sekreterare Andreas Nygren. 

Till "Årets thoraxanestesiolog" utsågs Lars Algotsson som erhöll 5000 kr och ett diplom från SFTAI 

för sitt engagemang, arbete, undervisning och forskning inom thoraxanestesiologin. 
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