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Protokoll nr 4 från styrelsemöte 1 september 2013    

 
Styrelsemöte 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

Plats 

Adolf Fredriks kyrkogata 11 Stockholm 

Närvarande 

Oili Dahl, Göran Sehlin, Margita Åberg, Eva Åkerman, Eva Barkestad, Ingrid Andersson, 

May-Lena Färnert, Catarina Tingsvik, Adam Juting 

 

§ 64 Mötets öppnande 

Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat 

§ 65 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande utses Oili Dahl  

§ 66 Val av justerare 

Till justerare utses Catarina Tingsvik 

  
§ 67   

Beslut att godkänna föregående mötesprotokoll från 3-4 maj 

§ 68  

Beslut att godkänna dagens föredragningslista 

 

§ 69 Ekonomi 

Göran Sehlin, vår nya kassör, har genomgång av föreningens intäkter och utgifter. Ekonomin 

är i balans. Göran gör en kort sammanfattning av ekonomin som läggs på hemsidan. Antalet 

medlemmar i föreningen är 2725. 

 

§ 70 Styrelsens interna arbete 

Diskussion om styrelsens arbetssätt och interna arbete. Visioner för framtiden är att bilda 

olika expertgrupper/nätverk bestående av medlemmar som ska vara knutna till 

Riksföreningen. Diskuterades vilka områden som är aktuella att förstärka. Följande områden 

diskuterades: utbildning, klinisk praktik, forskning och ledarskap. Ett organisationsschema 

med syfte och arbetssätt för olika grupper skall vidare förberedas i år. 
Diskuterades också att tidsbegränsa uppdragen för styrelse och redaktion.  

 

§ 71 Genomgång av årsmötesprotokoll 

Protokollet från årsmötet är underskrivet och ligger på hemsidan. Från och med 2014 höjs 

medlemsavgiften till 350 (från 250) kr/år i enlighet med beslut på årsmötet. Informationen till 

medlemmarna om nya medlemsavgiften kommuniceras ut via hemsidan och medlemsavin.  

 

§ 72 Höstkongress  

Planering av nästa års höstkongress 2014 är påbörjad 

 

§ 73 Vårkongress   

Vårkongressen 2014 kommer att äga rum i Falun 8-9/5. Programmet till vårkongressen ska 

godkännas på styrelsemötet i oktober. Två sjukhus har anmält sitt intresse att anordna 

vårkongress 2015. 
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§ 74 Samarbetsprojekt med Vårdförbundet 

Ett projekt pågår med Vårdförbundet. Syftet med projektet är att kartlägga antalet anestesi- 

och intensivvårdssjuksköterskor i Sverige. Flera frågeställningar finns såsom: hur många 

sjuksköterskor inom intensivvård är specialistutbildade, orsak till varför 

specialistsjuksköterskor slutar arbeta inom sin respektive specialitét? Inventeringen planeras 

bli klar 30/9.  Arbetsgruppen från Riksföreningen består av Ingrid Andersson, Eva Åkerman 

och Adam Juting. Från Vårdförbundet deltar David Liljequist. 

 
§ 75 Hemsidan  

Vår nya reviderade hemsida har publicerats. En genomgång och uppdatering av våra 

ansvarsområden på den nya hemsidan kommer att göras.  

 

§ 76 Samarbetsprojekt med LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) 
Säker bukkirurgi är ett nationellt samverkansprojekt för att minska risken för patientskador 

och komplikationer vid övre och nedre bukkirurgi. Inom ramen för projektet har revidering av 

verksamheter utförts i landet och som resultat av detta kommer olika förbättringsåtgärder att 

startas. Projektet har ekonomiskt och administrativt stöd från Patientförsäkringen LÖF och 

riktar sig till alla kirurgkliniker i landet som bedriver bukkirurgi. Projektet omfattar både 

elektiv och akut kirurgi. Riksföreningen har representanter i följande delprojekt:   

1. Säker bukkirurgi, framtagning och utformning av utfallsmått. 

Deltagare May-Lena Färnert, anestesisjuksköterska  

2. Säker bukkirurgi, preoperativ riskbedömning.  

Deltagare Elisabeth Olsson, anestesisjuksköterska.  

3. Säker bukkirurgi, nationell samordning av avvikelser.  

Deltagare är för tillfället inte klart 

4. PRISS (protesrelaterade infektioner ska stoppas) optimal operationsmiljö för elektiva 

protesoperationer vid knä- och höftoperationer.  

Deltagare Lisbeth Sjöstedt, anestesisjuksköterska  

 

§ 77 Nätverket för disputerade sjuksköterskor inom perioperativ vård 

Eva Åkerman är kontaktperson till nätverket. En fråga från nätverket har inkommit om att få 

annonsera forskningsprojekt. Annonsering kan ske via nätverkets plats på hemsidan aniva.se 

och även i AnIva Ventilen. 

 

§ 78 

Beslut tas att Kongresspecialisten i Innertavle KB och Riksföreningen AnIva tecknar 

avtal för kongressverksamhet 2013-2014 

 

§ 79 Rapporter  

79:1 

NOSAM (Nordisk Samarbetsorganisation) för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor 

Ingrid Andersson informerar att riktlinjerna för NOSAM ska revideras. Åsikter och 

kommentarer t.ex. vad ni anser att NOSAM ska arbeta med, ska vara inkomna senast till nästa 

NOSAM-möte 18/9. Diskuterades också om Riksföreningen i framtiden kan ha två 

representanter med i NOSAM. 

 

NUBA (Nordisk Utbildning i Barnanestesi För Anestesisjuksköterskor) är ett nordiskt 

samarbete som har haft sin första utbildning och är nu avslutad. En 1-årig utbildning där 6 
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danska, 4 norska och 4 svenska anestesisjuksköterskor deltagit. En första utvärdering av 

utbildningen är gjord.  

 

79:2 IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists) 

Ingrid Andersson informerar att IFNA-kongressen 28-31/5 2014 äger rum i Hammamet, 

Tunisien. Det är hög tid att skicka in abstrakt, senast 1 december. 

       

79:3 WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses) 

World Sepsis Day äger rum fredagen den 13 september 2013. Eva Barkestad anmäler att 

Riksföreningen stöder World Sepsis Day. 

 

§ 80 Nästa AU 

Nästa AU blir 8 oktober  

 

§ 81 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir 20 oktober, skypemöte  

 

§ 82 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 

Vid protokollet 

 

Margita Åberg 

Mötessekreterare 

 

 

 

Oili Dahl         /       2013   Catarina Tingsvik       /      2013   

Mötesordförande   Justerare 


