
     

 

Protokoll styrelsemöte per telefon 2017-08-30 

Deltagande: Andreas Nygren, Erik Mörtberg, Doris Cunha Goncalves, Jan van der Linden, Mattias 

Törnudd 

1) Mötets öppnande 

• Andreas Nygren förklarade mötet för öppnat. 

2) Godkännande av dagordningen 

• Dagordningen upplästes och godkändes. 

3) Val av mötesordförande 

• Andreas Nygren valdes till mötesordförande. 

4) Val av mötessekreterare 

• Erik Mörtberg valdes till mötessekreterare. 

5) Val av justeringsmän 

• Doris Cunha Goncalves valdes till justeringsman. 

6) Vetenskapliga möten 

• SSAI 2017 

i) Jan van der Linden och Bengt Redfors föreläser på SFAI:s årliga  fortbildningsprogram i 

samband med SFAI-veckan. 

ii) SSAI CTVA-program har en postersession där vetenskapliga arbeten presenteras 

• Thoraxmötet 

i)  Några medlemmar kommer att hålla föreläsningar. 

ii) SFTAI delar ut stipendium samt priser till accepterade abstracts. 

7) SSAI CTVA-utbildningen 

• Tredje omgången börjar om några veckor. 

8) Hemsidan 

• Hemsidan bör uppdateras med de senaste årens thoraxanestesiologiska avhandlingar. 

Styrelsen uppmanas att inkomma med information till sekreteraren. 

9) Diplom 

• Efter att ordf Andreas Nygren har rådgjort med SFAI:s styrelse beslutas att SFTAI ska dela ut 

diplom till dem som genomgått SSAI-CTVA-programmet samt har EACVI:s TEE-certifiering. 

Detta för att hylla bekräfta de som ansträngt sig att uppfylla det som vi på årsmötet 2013 

satte upp som kriterier för att vara thoraxanestesiolog. De som inte har bevis på dessa kurser 

men som ändå anser sig ha kunskaper på samma nivå skall även kunna ansöka om att erhålla 

detta diplom. 

• Första diplomen delas ut på thoraxmötet och behöriga uppmanas att ansöka om diplomet. 

Ordförande skriver inbjudan till dem som styrelsen vet uppfyller diplomkraven. 

10) Stipendium 

• Fyra ansökningar till SFTAI:s/CLS Behrings stipendium har inkommit. Styrelsen beslutade att 

dela ut stipendiet till en av de sökande. Eventuellt jäviga personer deltog ej i diskussionen. 

11) Kommande möten 



• Beslut om att hålla medlemsmöte tillika årsmöte på thoraxmötet samt medlemsmöte på 

Kardiovaskulära vårmötet samt att ha ett telefonmöte innan resp medlemsmöte. 

12) Övriga frågor 

• Kandidater till Årets thoraxanestesiolog diskuterades. 

• Fortfarande problem med medlemsregistret från SFAI vilket innebär oklarheter ang 

medlemsantal och intäkter. 

13) Mötets avslutande 

• Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Erik Mörtberg     Doris Cunha Goncalves 


