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

Protokoll nr 3 från styrelsemöte 3-4 maj 2013
Styrelsemöte
Riksföreningen för anestesi och intensivvård
Plats
Adolf Fredriks kyrkogata 11 Stockholm
Närvarande
Oili Dahl, Göran Sehlin, Margita Åberg,, Eva Åkerman, Eva Barkestad, May-Lena Färnert,
Catarina Tingsvik, Adam Juting
Adjungerad
Lennart Grunnesjö
Anmält förhinder
Ingrid Andersson, Oili Dahl 4 maj
§ 40 Mötets öppnande
Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat
§41 Val av mötesordförande
Till mötesordförande utses Oili Dahl 3 maj, Eva Åkerman 4 maj
§ 42 Val av justerare
Till justerare utses Eva Barkestad
§ 43
Beslut att godkänna föregående mötesprotokoll från 1 april
§ 44
Beslut att godkänna dagens föredragningslista
§ 45
Beslut tas att firmatecknare för Riksföreningen för anestesi och intensivvård är
ordförande Oili Dahl, 66 07 08-2689, och kassör Göran Sehlin, 57 01 08-7859. De äger
rätt att teckna firma var för sig för Riksföreningen för anestesi och intensivvård.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
§ 46
Beslut tas att firmatecknare för Riksföreningen för anestesi och intensivvård är
ordförande Oili Dahl, 66 07 08-2689, och kassör Göran Sehlin, 57 01 08-7859. De äger
rätt att teckna firma var för sig för tidskriften AnIva Ventilen. Punkten förklaras
omedelbart justerad.
§ 47
Beslut tas att sekreterare Margita Åberg, 49 06 14-7808, äger rätt att läsa och skriva ut
e-redovisning för Riksföreningen för anestesi och intensivvård och för AnIva
Ventilen.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
§ 48
Beslut tas att konstituera Riksföreningens styrelse efter årsmötet 2 maj enligt följande:
Oili Dahl, ordförande
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- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 Eva Åkerman, vice ordförande, forskning och utveckling, NOSAM nordisk
kontaktperson IVA, kongressansvarig
Göran Sehlin, kassör
Margita Åberg, sekreterare, medlems- och prenumerationsärenden
Ingrid Andersson, IFNA och NOSAM internationell och nordisk kontaktperson anestesi
Eva Barkestad, EfCCNa och WFCCN europeisk och internationell kontaktperson IVA,
utbildningsfrågor IVA
May-Lena Färnert, kongresser, utbildningsfrågor anestesi
Catarina Tingsvik, ledamot
Adam Juting, ledamot
§ 49 Rapport från grupparbete
Diskussion om hemsidans utseende samt web ansvar. Förslag att Anne Knorr fortsätter som
web ansvarig med en kontaktperson i styrelsen, Eva Barkestad, och en i redaktionen, Lennart
Grunnesjö. Hemsidan kommer att omstruktureras. Då det har förekommit virus vid flera
tillfällen ska styrelsen undersöka hur vi skyddar hemsidan mot detta.
Diskussion om nätverk för disputerade intensivvårdssjuksköterskor. Förslag att när nätverket
bildas ska en ansökan inkomma om att nätverket ska organiseras i Riksföreningen såsom det
perioperativa nätverket.
§ 50 Ekonomi
Göran Sehlin har fått överrapporterat från avgående kassör. Han kommer att vid nästa möte ha
en genomgång av ekonomin.
§ 51 Styrelsemöte och planeringskonferens 31 augusti och 1 september
Olika alternativ var mötet ska hållas diskuterades utifrån ekonomisk aspekt. Beslut att mötet
kommer att ske i Stockholm. Eva Åkerman kontaktar kongressbyrån angående hotell.
§ 52 Höstkongress
Genomgång av programmet inför höstkongressen. Anmälningssidan kommer att öppnas i
mitten av maj. I AnIva Ventilen kommer inte hela programmet att finnas utan detta kommer
på hemsidan.
Bästa abstract kommer att tilldelas en mindre gåva och bästa poster kommer att tilldelas
posterpris.
§ 53 Vårkongress Falun
Diskussion om att byta till veckan efter då Samtitt kommer att ha kongress i samma vecka.
Efter diskussion om vad detta innebär för Riksföreningen beslutas att vi behåller de datum
som är bestämda. Falun kommer att få kontaktadresser till utställare från Riksföreningen.
Inför vårkongress 2015 finns ännu inget aktuellt sjukhus. Eva Barkestad kontaktar Kalmar
och Karlskrona sjukhus om eventuellt intresse, Eva Åkerman kontaktar Uppsala och Örebro.
§ 54 Styrelse- och redaktionsarvode
Diskussion om att utbetalning av arvoden ska ske efter årsmötet och inte kalenderårsvis.
Arvoden i framtiden diskuterades och detta fortsätter på planeringskonferensen då styrelsen
och redaktionen är samlade. Göran Sehlin undersöker vilka regler som gäller angående
traktamente i samband med resor i föreningen.
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Beslut att ett IVA nätverk för disputerade intensivvårdssjuksköterskor bildas som ett nätverk
under Riksföreningen. Eva Åkerman och Maria Henricson är sammankallande. Ett
samarbetsavtal tas fram inför första mötet.
§ 56 Samarbetsprojekt med Vårdförbundet
David Liljequist från Vårdförbundet informerade om vilket material Vårdförbundet hittills
tagit fram. Syftet med projektet är att kartlägga anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor i
Sverige. Flera frågeställningar finns såsom: hur länge arbetar man kvar inom området? De
som slutar, varför gör de det? Vad går de till i stället? Hur många på IVA är vidareutbildade?
Mm.
Planeringen är att under våren ta fram befintligt material från medlemsundersökningen som
Vårdförbundet gjort samt en internationell studie R4Cast. Därefter planeras vilken metod
intervju, fokusgrupper, enkät, urval av sjukhus mm. Detta görs på ett telefonmöte i slutet av
maj.
§ 57 Hemsidan
Genomgång av hur strukturen på hemsidan ska se ut. Eva Barkestad ansvarar för detta och
kontaktar Anne Knorr. En liknande struktur som SEORNA har är aktuell. Eva Barkestad
kommer att skicka ut en arbetslista där respektive person ska ta fram material inom olika
områden för att läggas ut på hemsidan.
§ 58 Genomgång av verksamhetsplan och aktivitetsplaner
Verksamhetsplanen 2013 samt de aktuella aktivitetsplaner som är framtagna gicks igenom.
Många av aktiviteterna är utförda och några reviderades. Ett nytt förslag framkom att bifoga
information om varför man ska bli medlem i Riksföreningen i det utskick av AnIva Ventilen
som görs till studenterna.
§ 59 Rapporter
59:1 NOSAM (Nordisk Samarbetsorganisation) för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor
NOSAM har haft möte i Bergen. Information kommer att läggas ut på hemsidan. Ett
förslag från Danmark som är årets NOKIAS arrangör var att inköpa en flagga. Styrelsen
diskuterade frågan och ger som förslag att respektive förening tar med flagga vid
NOKIAS kongresserna. Nästa möte är ett halvdagars möte i samband med kongressen.
59:2 IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists)
Ingrid Andersson har skickat skriftlig information från IFNA: Huvudfrågan är kongressen
i Tunisen.
59:3 EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations)
EfCCNa kongress i maj i Belgrad. Pia Andersson från redaktionen deltager tillsammans
med Eva Barkestad.
59:4 WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses)
Eva Barkestad rapporterade om nästa kongress som arrangeras i Sydafrika.
Riksföreningen kommer inte att skicka någon representant dit.
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Lennart Grunnesjö informerade från redaktionsmötet. Redaktionen har en ny
Redaktör, Anna Schandl. Material till nästa nummer finns. Utgivningsdatum kommer att
ses över för att möjliggöra utgivning före kongresserna.
59:6 Utbildning
Rapport från UKÄ:s kontroll av högskolorna beräknas komma i maj, vi bevakar denna. I
AnIva ventilen nr 3 kommer reportage m utbildningen i Europa och i nr 4 kommer en
sammanfattning över vad som hänt under året.
59:7 Forskning och utveckling
Flera disputationer kommer att ske innan sommaren, Riksföreningen bevakar de som det
finns möjlighet till. Förslag att information om kommande disputationer ska finnas på
hemsidan och facebook.
§ 60 Styrelsens arbetslista
Genomgång av styrelsen arbete uppdateras vid styrelsemöte.
§ 61 Nästa AU
Nästa AU blir 14 augusti
§ 62 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 1 september
§ 63 Mötets avslutande
Vice ordförande förklarar mötet avslutat
Vid protokollet
Eva Åkerman och Margita Åberg
Mötessekreterare

Oili Dahl
/
Mötesordförande

2013

Eva Barkestad
Justerare

/

2013

