
 
                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

Minnesanteckningar NOSAM möte 9-11 juni 2017 
 
Mötesplats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm 
 
Deltagare:      
Ann-Charlott Falk, ANIVA, Sverige 
Jorun Højgaard, intensiv, Færøerne      
Heidi Tvørfoss, anestesi, Færøerne 
Rebekka Thorsteinsdottir, anæstesi FS/FIH, Island. 
Heidi Linden, anæstesi, SASHry, Finland 
Harriet Ljungberg-Rasmus, anæstesisuppleant, SASHry, Finland 
Therese Jenssen Finjarn , anæstesi, ALNSF, Norge ->  deltager fredag og lørdag formiddag 
Sigbjørn Flatland, intensiv, NFLIS, Norge 
Dorte Söderberg, anæstesi FSAIO, Danmark   (Mobil telefon +4530251442) 
Nina Vormslev Lennert, intensiv FSAIO, Danmark    
 
 
§1. Alla hälsas välkomna till Stockholm, Sverige av Ann-Charlotte Falk  
 
§2. Presentation av alla medlemmar  
 
§3. Till ordförande valdes Dorte Söderberg, Danmark  
 
§4. Val av referent: Lotta Falk och Nina Vormslev Lennert 
 
§5. Dagsordningen godkändes  
 
§6 Referat från ÅBO 2016 samt Danmark 2015 godkändes och lades till handlingarna.  
 
§7 NOKIAS ÅBO 2016 
Genomgång av den ekonomiska balansen NOKIAS 2016 +-0. Det var 376 deltagare samt 23 
utställare.  
 
 
§8 NOKIAS på Island  
Planeringen för kommande NOKIAS inleds i september 2017 med möte med konferensbyrå på 
Island. Då flera kongresser genomförs under de kommande åren antas förslag om att lägga 
NOKIAS i maj eller augusti 2019 istället för 2020.  



Island återkommer om datum under hösten när de diskuterat med kongressarrangör och styrelse.  
• I dropbox finns tidsplan för NOKIAS planeringen.  
• Abstrakt kan läsas av deltagare från de nordiska länderna (En scientific commitee som inte 

som sätts samman av arrangörerna i samarbete med NOSAMgruppen).  
• Bestyrelsen bestämmer ett övergripande tema för kongressen.  
• Språket under kongressen; enligt riktlinjerna för NOSAM ska det vara nordiska språk dock 

finns undantag (ex.vis finland). Diskussion och vi enas om parallella seminarier på olika 
språk.  

 
(NSFLIS kommer ansöka om WFNN kongressen 2020. NSFLIS är full members i WFNN medan 
Danmark och Sverige valt att bli associate).  
 
 
§9 Kommunikationsstrategier med medlemmar i respektive land. 
Norge: Ordförande inom IVA (Sigbjorn) är ansvarig redaktör, lokalgrupper ansvarar för lokal 
information, FB har grupper dock inte en sida för dialog.  
Norge, anestesi: Använder lokala webbredaktörer till att kommunicera med medlemmar. De sänder 
ut mail till alla i olika grupper, anmälan till sändlistan finns på hemsidan. 
Under 2017 utvecklas digital tidning tillsammans med sykepleireförbundet i Norge. 
 
Danmark: Styrelsen kommunicerar på hemsidan. Använder App som envägskommunikation där 
också den senaste informationen läggs ut. Appen är tillgänglig för alla nordiska länder (ligger i 
Appstore). Danmark kan förmedla Appen (kostar initialt 56000 kronor) housing 1200 kr/år. Appen 
är kopplad till hemsidan.  
Finland använder sin hemsida till att bland annat lägga in examensarbeten.  
 
 
§10. Uppdatera NOSAM information 
Beskrivning av NOSAM finns som folder och används olika i våra länder. Vi enas om att lägga upp 
informationen på respektive hemsida, facebook. Texten i foldern ska uppdateras av Nina, Lotta och 
Jorun som gör ett utkast till höst 2017.  

• Uppdatering av vårt syfte och mål 
• Samarbete kring utveckling 

 
 
§ 11  NOSAM samarbejdet  
Diskussion om hur vårt samarbete i NOSAM kan utvecklas för att stärka våra professioner i norden. 
VI enas om att samarbeta kring gemensamma ämnen (exempelvis utbildning, kvalitetssäkring och 
studiebesök) som är relevanta för våra båda specialistinriktningar. Genom vårt samarbete kan vi 
använda informationen av varandra till att utveckla våra professioner. Exempelvis har Finland re-
certifiering vart 5 år (i sin yrkesutbildning som leg sjuksköterska). Norge arbetar för att få till en re-
certifiering av sjuksköterskor med specialistutbildning.  
 
  
§ 12  Grönland  
Grönland önskar delta i NOSAM samarbetet. De har nu en styrelse och inbjuds till vårt kommande 
möte på Island. Grönland har ett samarbete med Danmark och Färöarna gällande utbildning. De 



startar specialistutbildning för sjuksköterskor inom både Anestesi & Iva i höst där teori läses i 
Danmark medan verksamhetsförlagd utbildning genomförs på Grönland.  
 
§ 13  NUBA – orientering 
Norge, Sverige och Danmark deltar i NUBA (Nordisk utbildning i barnanestesi). Alla deltar och 
föreläser så det flyttar runt mellan sjukhusen, studiebesök på andra avdelningar är 14 dagar som 
deltagarna ordnar själva.   
 
 
§ 14  Gode ideer til rekruttering af nye medlemmer 
Alla arbetar med att synliggöra sina respektive föreningar genom exempelvis att informera 
studenter, aktiva hemsidor, använda social medier men även att söka medel som används till 
stipendier för resor/kongresser m.m för medlemmar. Finland rekryterar nya medlemmar på deras 
kongress då man kan delta utan att vara medlem.  
 
§ 15  Landsrapporter 
Rapporter från respektive land diskuterades.  
Finland: ÅBO sjukhus har just meddelat att de lagt ned sin anestesiavdelning och de sjuksköterskor 
som arbetat som anestesisjuksköterskor ska arbeta som allmän ssk inom både anestesi och 
operation. Ingen specialistutbildning krävs inom Anestesi eller IVA då utbildningen är en 
yrkesutbildning sedan 1990-talet. Stora förändringar pågår i Finland gällande hur organisation av 
sjukvård ska vara i framtiden. Intensivvårdssjuksköterskor ingår i samma förening som läkarna.  
 
Norge: Utbildning till specialistsjuksköterska inom Anestesi och IVA är betald till 100 %. 
Verksamheter/sjukhus vill utbilda på halvfart så att sjuksköterskorna kan arbeta under tiden dock 
ger detta en stor arbetsbörda för handledare. Norge har löneskillnad mellan leg.sjuksköterska och 
specialistsjuksköterska vilket betyder att det lönar sig att utbilda sig.  
På grund av hög kostnad erbjuds inte längre TNCC kurs i Norge. Nu finns istället lokala A-E kurs 
(KITS) för alla ssk dock saknas vidareutbildning för specialistsjuksköterskor. Norge skickar 
medarbetare för ATS (ATLS)kurs till Danmark (just infört).  
 
DANMARK:80 -90 % är medlem i DSR (dansk sykepleiråd). Utbildningen inom anestesi och 
intensivvård genomförs under 2 år varav 6 månader teori och 18 månader praktik och det betalas till 
100 % av sjukhusen. Specialistutbildningen ger inte en masterexamen utan är en yrkesutbildning. 
Danmarks utbildning (vid Region Öst) inom anestesi är godkänd enligt IFNA (2015). 
Sjuksköterskor från Grönland ges nu en möjlighet passiva medlemmar i FSAIO.  
 
Island: har 100 medlemmar. Sjuksköterskorna väljer själva om de tar en masterexamen efter sin 
yrkesutbildning. Island betalar utbildning och har inga krav på att de ska stanna vid sjukhuset. På 
island krävs inte specialistutbildning för att arbeta på IVA. 
 
Sverige:  
Huvudfokus i Sverige är diskussioner gällande lönenivå, kompetensutvecklings möjligheter, betald 
specialistutbildning och arbetsmiljö. Under 2017 arbetar RF med att uppdatera 
kompetensbeskrivningen för anestesi och intensivvårdssjuksköterskor. Svensk 
sjuksköterskeförening har 2017 just publicerat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor.  
 



Färöarna: Färöarna kräver inte specialistutbildning för att arbeta på IVA (cirka hälften av 
sjuksköterskorna har specialistutbildning). Arbete pågår för att tillgodose utbildningsbehovet i 
framtiden inom både anestesi och intensivvård.  
 
 
§ 16  Tid og sted  for næste NOSAM-møde (Island)  
Nästa möte i Island, maj förslag 25-27 maj 2018, möte 25-26 ( fredag-lördag-(söndag) hem måndag 
stanna en dag längre (27 maj socialt arrangement + resa hem 28 Maj). 
 
 
§ 17 Mötet avslutas  
 
 
Övrigt: 
Vi genomförde även studiebesök vid Nya karolinska Universitetssjukhuset (THIVA), Anestesi 
avdelningen på gamla Karolinska och på CIVA (allmän intensivvårdsavdelning) i Solna.  
 
 
 
 
 
Ann-Charlotte Falk, Sekreterare 
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SASHry-Finland     FSAIO-Danmark 
 
 
 
 
 
FÀ3- Färöarna     FS/FIH-Island   
 
 
 
 
 
AnIva-Sverige  
 
 
 


