Riksföreningen för anestesi och intensivvård
- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

Protokoll nr 1 från styrelsemöte 26-27 januari 2013
Styrelsemöte
Riksföreningen för anestesi och intensivvård
Plats
Adolf Fredriks kyrkogata 11 Stockholm
Närvarande
Oili Dahl, Roger Bergebo, Margita Åberg, Ingrid Andersson, Eva Åkerman, Eva Barkestad,
Cathrin Madsen Rihlert, May-Lena Färnert, Maria Henricson
Adjungerad
Helen Berthelson, Göran Sehlin
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande utses Oili Dahl
§ 3 Val av justerare
Till justerare utses Roger Bergebo
§4
Beslut att godkänna föregående mötesprotokoll från 24-25 november
§5
Beslut att godkänna dagens föredragningslista
§ 6 Raporter
6:1 NOSAM (Nordisk Samarbetsorganisation) för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor
Ingrid Andersson informerar att Finland anordnar NOKIAS (nordisk kongress för iva- och
anestesisjuksköterskor) 2016. En förfrågan har varit om kongressen, istället för 2016, kunde
anordnas 2015. Efter en diskussion om vem som ska betala vad när det gäller NOSAM
kommer att tas upp på nästa NOSAM möte.
6:2 IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists)
Ingrid Andersson informerar att Afghanistan har blivit medlem i IFNA. På IFNA mötet i
Lund diskuterades den kommande IFNA kongressen i Tunisien 2014 och vad det politiska
läget i landet innebär för säkerheten att där anordna en internationell kongress.
6:3 EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations)
Eva Barkestad informerar att arbete pågår med den kommande EfCCNa kongressen i Belgrad,
Serbien, 23-25 maj. Ett preliminärt program är gjort och 140 muntliga presentationer är
accepterade tillsammans med ett stort antal Postrar.
6:4 WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses)
Eva Barkestad informerar att abstrakts efterfrågas till den kommande kongressen i Durban,
Sydafrika, 28/8-1/9. Arbete pågår med att förbättra hemsidan.
6:5 AnIva Ventilen
Helen Berthelson informerar att det för närvarande finns material till nästa utgivning av AnIva
Ventilen. Roland Nilsson är nu ansvarig för kalendarium och Helen är ansvarig för sidan med
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Riksföreningens styrelse, redaktion och valberedning och alla ändringar går via
Riksföreningens sekreterare.
6:6 Utbildning
I AnIva Ventilen nr 1 kommer en debattartikel att handla om behovet av både yrkes- och
generell examen i utbildningen till sjuksköterska och specialistsjuksköterska. UKÄ
(Universitetskansler Ämbetet) kommer att granska specialistutbildningarnas examensarbeten.
De lärosäten som bedriver specialistutbildningar har blivit ombedda att skicka in
examensarbeten som är godkända under tidsperioden 2012 01 01 - 2013 03 01.
6:7 Kvalitet och utveckling
Eva Åkerman informerar att SIR ska genom besök på kliniker stödja arbetet med utdata ur
portalen. Roland Nilsson är Riksföreningens representant i SPOR. Det kommer en artikel om
SPOR i kommande nummer av AnIva Ventilen.
6:8 Facebook och Twitter
Riksföreningen vill skapa mer kontakt och dialog med medlemmarna. Frågor om professionen
och Riksföreningen kommer att läggas ut på Twitter och på Facebook (Riksföreningen för
anestesi och intensivvård) som medlemmar kan och bör svara på.
6:8 Ekonomi
Det kommer att bli underskott i bokslutet för 2012. En orsak till underskottet är fördyrade
omkostnader för Riksföreningens 50-års jubileum. Beslut om bokslutet tas på nästa
styrelsemöte i mars.
§ 7 Hemsidan
Den nya hemsidan är fortfarande under uppbyggnad och problemen har varit många. Alla i
styrelsen har fått ansvarsområden på hemsidan.
§ 8 Kongresser
Genomgång av programmet till höstkongressen 21-22 november. Det blir ingen vårkongress
2013. Inget sjukhus har anmält sitt intresse att anordna en vårkongress.
§9
Beslut tas att Falun anordnar vårkongressen 2014
Falu lasarett har inkommit med en anmälan om att anordna vårkongressen 2014 och
Riksföreningen beslutar att godkänna anmälan.
§ 10
Beslut tas att Kongresspecialisten i Umeå är Riksföreningens kongressarrangör år 20132014.
Efter genomgång av inkomna offerter från olika kongressarrangörer har styrelsen beslutat sig
för ovan nämnda kongressarrangör.
§ 11 ESNO (European Specialist Nurses Organisations)
ESNO har skrivit en petition som förordar 12 års skolunderbyggnad innan högskolestudier.
Riksföreningen förordar också 12 år och har undertecknat denna skrivelse. EU har inte tagit
beslut om det ska vara 10 eller 12 års skolunderbyggnad. Det finns förslag på förändring
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gällande EU direktiv 2005/36/EU att endast 10 års skolunderbyggnad skall godkännas som
krav innan högskolestudier.
§ 12 Årsmöte + seminariedag
Riksföreningens årsmöte äger rum 2 maj klockan 15-17 på Karolinska Universitetssjukhuset i
Solna. Se annons på hemsidan och i AnIvaVentilen nr 1. Årsmötet inleds med en föreläsning.
Den planerade seminariedagen tillsammans med SFAI, samma dag som årsmötet, är ändrad
till att Riksföreningens och SFAI:s styrelser har ett gemensamt möte där ämnet är samarbete
och gemensamma projekt av intresse för båda föreningarna.
§ 13
Beslut tas att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2012
Verksamhetsberättelsen finns att läsa på hemsidan www.aniva.se
§ 14 Nationellt intensivvårdsnätverk
Att bilda ett nationellt nätverk för intensivvårdssjuksköterskor i Riksföreningens regi
diskuterades. Syftet skulle exempelvis vara att främja forskning/utveckling inom intensivvård,
samla forskningsaktiva intensivvårdssjuksköterskor och att driva projekt. Beslut tas på nästa
styrelsemöte om nätverket ska bildas. Eva Åkerman och Maria Henricson förbereder ärendet.
§ 15 Möte med Vårdförbundet
Eva Åkerman skriver minnesanteckningar från mötet med Vårdförbundet 21 november 2012.
Mötet gällde ett gemensamt projekt mellan Vårdförbundet och Riksföreningen om att
kartlägga antalet specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård och att också belysa
arbetsvillkoren.
§ 16 AANA kongress (American Association of Nurse Anesthetists) i San Francisco
May-Lena Färnert och Ingrid Andersson berättade och visade bilder från den amerikanska
kongressen för anestesisjuksköterskor i San Francisco 4-8 augusti 2012.
§ 17 Verksamhetsplan 2013
Genomgång av Riksföreningens verksamhetsplan för 2013. De områden som är viktigast att
arbeta med under detta år är - medlemmar, utbildning och kongresser. Vilka aktiviteter, vad
gäller medlemmar, utbildning och kongresser, som ska genomföras under 2013 utarbetades på
detta styrelsemöte.
§ 18 Virtuellt styrelsemöte
Nästa styrelsemöte i mars kommer att bli virtuellt. Det är Riksföreningens första möte som
sker virtuellt.
§ 19 Styrelsens arbetslista
Genomgång av styrelsens arbetslista gjordes. Den uppdateras efter varje styrelsemöte
§ 20 Nästa AU
Nästa AU blir 6 mars
§ 21 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 24 mars
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§ 22 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet
Margita Åberg
Mötessekreterare

Oili Dahl
/
Mötesordförande

2013

Roger Bergebo
Justerare

/

2013
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