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Protokoll nr 2 från styrelsemöte 1 april 2013
Styrelsemöte
Riksföreningen för anestesi och intensivvård
Plats
Telemöte via Telia
Närvarande
Oili Dahl, Roger Bergebo, Margita Åberg, Ingrid Andersson, Eva Åkerman, Eva Barkestad,
Cathrin Madsen Rihlert, May-Lena Färnert, Maria Henricson
Adjungerad
Lennart Grunnesjö, Göran Sehlin
§ 23 Mötets öppnande
Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat
§ 24 Val av mötesordförande
Till mötesordförande utses Oili Dahl
§ 25 Val av justerare
Till justerare utses Ingrid Andersson
§ 26
Beslut tas att godkänna föregående mötesprotokoll från 26-27 januari
§ 27
Beslut tas att godkänna dagens föredragningslista
§28
Beslut tas att godkänna bokslutet för 2012
§ 29
Beslut tas att föreslå till årsmötet att höja medlemsavgiften från 250 till 350 kronor
fr.o.m. 1 januari 2014
Medlemsavgiften höjs på grund av en allmän ökad kostnadsutveckling. Medlemsavgiften har
sedan 1995 varit på samma nivå.
§ 30 Kongresser
Diskussion och genomgång av det preliminära programmet till höstens AnIva kongress.
Programmet ska innehålla anestesiföreläsningar, intensivvårdsföreläsningar och workshop/fria
föredrag. I workshop kommer företagen att medverka. Avtal med en huvudsponsor pågår och
är i det närmaste färdigt.
§ 31
Beslut tas att ingen ekonomisk ersättning utbetalas till föreläsare, Fria Föredrag och
Poster
Ingen ekonomisk ersättning ska fortsättningsvis betalas ut till föreläsare på AnIva kongresser
och till vinnarna av Fria Föredrag och Poster. Vad det eventuellt ska bli istället i form av
gåvor tas upp på nästa styrelsemöte i maj.
§ 32 Årsmöte
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Genomgång av årsmöteshandlingarna till årsmötet 2 maj på Karolinska Universitetssjukhuset
i Solna. Riksföreningens och SFAI:s styrelser har ett gemensamt möte på förmiddagen innan
årsmötet.
§ 33 Samarbetsprojekt med Vårdförbundet
Vårdförbundet och Riksföreningen kommer att göra en gemensam kartläggning av antalet
specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård. För närvarande finns inga
sammanställda uppgifter om hur många specialistutbildade som är kliniskt aktiva inom vårt
område. Ett frågeformulär kommer att utarbetas och vilka frågor som ska ingå i
frågeformuläret. Frågor som kan ingå är tex. om man arbetar inom yrket, om inte varför man
slutat.
§ 34 Verksamhetsplan 2013
Verksamhetsplanen för 2013 godkändes. Oili Dahl ombesörjer tryckningen av
verksamhetsplanen.
§ 35 Rapporter
35:1 NOSAM (Nordisk Samarbetsorganisation) för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor
Ingrid Andersson informerar att på nästa NOSAM möte 12-14 april i Köpenhamn kommer en stor
del att ägnas åt NOKIAS (nordisk kongress för iva- och anestesisjuksköterskor) som äger rum i
Köpenhamn 19-21 september. En annan punkt på mötet är Tysklands förslag att sänka
utbildningskraven inom EU till 10 år innan högskolestudier.
35:2 IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists)
Ingrid Andersson informerar att nästa IFNA möte kommer att hållas i Zagreb, Kroatien, 11-16
juni. Då kommer ett definitivt beslut att tas om världskongressen ska arrangeras i Tunisien
2014. Det politiska läget i landet har medfört problem med säkerheten att där anordna en
internationell kongress.
En positiv överenskommelse är att två anestesiföreningar, The European Board of
Anaesthesiology (EBA) och The European Society of Anaesthesiology (ESA) kommer att
samarbeta med IFNA. Beslut har fattats om att träffas två gånger per år för att diskutera
gemensamma frågor. Globalt sett är det anestesisjuksköterskor (nurse anaesthetists) som utför
majoriteten av anestesier.
35:3 EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations)
Eva Barkestad kommer att vara ansvarig för Scientific Committee från och med juni 2013.
Till februari månad är det 410 deltagare anmälda till EfCCNa kongressen 23-25 maj i
Belgrad, Serbien, fem svenska muntliga presentationer och åtta svenska posters.
35:4 WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses)
Eva Barkestad informerar att abstraktinlämningen till kongressen i Durban, Sydafrika, 28/81/9 är förlängd till 21 maj.
35:5 AnIva Ventilen
Lennart Grunnesjö informerar att det för närvarande finns tillräckligt med material till nästa
utgivning av AnIva Ventilen.
35:6 Utbildning
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Eva Barkested kommer att skriva om utbildningar ur ett internationellt perspektiv i AnIva
Ventilen nummer 3.
35:7 Hemsidan
Den nya hemsidan är under uppbyggnad och mycket information fattas där. Arbete pågår hela
tiden med att få in material på hemsidan. På nästa styrelsemöte fortsatt diskussion om hur vi
ska kunna förbättra den. En åtgärdsplan kommer att göras
§ 36 Planeringskonferens
Styrelsen tillsammans med redaktionskommittén för AnIva Ventilen har planeringskonferens
31/8 och 1/9 för planering av arbetsåret 2014. Tidigare år har planeringskonferensen varit i
januari men är nu istället flyttad till hösten inför kommande arbetsår.
§ 37 Nästa AU
Nästa AU blir 18 april
§ 38 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 3-4 maj
§ 39 Mötets avslutande

Vid protokollet

Margita Åberg
Mötessekreterare

Oili Dahl
Ordförande

/

2013

Ingrid Andersson
Justerare

/

2013

