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Protokoll nr 4 från styrelsemöte 31 augusti 2014    

 
Styrelsemöte 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

Plats 

Adolf Fredriks kyrkogata 11 Stockholm 

Närvarande 

Oili Dahl, Göran Sehlin, Margita Åberg, Eva Åkerman, Ingrid Andersson, Catarina Tingsvik, 

Ann-Charlotte Falk, Ninni Wallfelt, Louise Lamberthz 

Adjungerad 

 

§ 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 Lotta Falk  

  
§ 67   

Beslut att godkänna föregående mötesprotokoll från 10-11 maj 

§ 68 

Beslut att godkänna dagens föredragningslista 

 

§ 69 Riksföreningens framtida organisation 

Riksföreningen planerar en omorganisation av arbetet i styrelsen med mindre antal 

styrelsemedlemmar och införande av verkställande undergrupper/råd. Ett extra årsmöte ska 

hållas på höstkongressen 20-21 november där mer information kommer att ges om 

omorganisationen Ett godkännande från årsmötet fordras. Information till medlemmarna om 

vad denna ändring betyder publiceras på hemsidan i form av ett nyhetsbrev under september. 

  

§ 70 Ekonomi 

Budgeten för 2014 kommer att omfördelas om den planerade omorganisationen (§69) blir 

godkänd av årsmötet. Omorganisationen innebär mer utgifter vid starten av införandet.  

Medlemsantalet i Riksföreningen är 2712. Antalet prenumeranter på AnIva Ventilen är 178. 

 

§ 71 Byte av förlag  

Beslut tas att Riksföreningen byter förlag för utgivningen av AnIva Ventilen från och 

med första numret 2015. Det nya förlaget är Losita Design i Göteborg. Kontrakt är 

skrivet och undertecknat.  

 

§ 72 Utbildning och deltagande på kongress 

Beslut tas att Göran Sehlin går utbildningen: ”Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella 

organisationer” i Stockholm vid två tillfällen 25/9 och 9/10.  

Louise Lamberthz deltar på ALNSF fagkongress, (Anestesisykepleiernes Landsgruppe 

av NSF) 8-9/9 i Oslo 

 

§ 73 EfCCNa-kongress 2015 
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Beslut tas att följande personer deltar på EFCCNa-kongressen i Valencia, Spanien, 29-

31/1 2015 

Eva Åkerman, Oili Dahl, Catarina Tingsvik, Anna Schandl 

 

§ 74 Rese- och fortbildningsstipendium 

Beslut tas att öka rese- och fortbildningsstipendiet till 20 000 kronor och att stipendiet 

utdelas två ggr per år med 10 000 kronor vid varje tillfälle.  

 

§ 75 Riktlinjer för rese- och fortbildningsstipendium 

Riktlinjer är skrivna för utdelning av rese- och fortbildningsstipendiet.  Ansökningarna ska 

vara inlämnade senast 30 mars och 30 september och delas ut på både vår- och höstkongress. 

Anvisningar och ansökan finns på hemsidan. 

 

§ 76 Höstkongress 

Genomgång av arbetsuppgifterna inför höstkongressen. Detta år blir det lokalbyte och 

kongressen kommer att arrangeras på Scandic Infra City i Upplands Väsby. 

 

§ 77 Nationella projekt som Riksföreningen deltar i 

Riksföreningen är representerad av medlemmar i olika nationella projekt. Uppdragsgivare är 

bland annat Patientförsäkringen LÖF, SFAI och Regeringen. SPOR (Svenskt PeriOperativt 

Register) med uppdragsgivare SFAI behöver en ny representant, då nuvarande representant  

kommer att avsäga sig uppdraget. Frågan om ny representant behandlas av ”nätverket för 

disputerade sjuksköterskor inom perioperativ omvårdnad”. 

 

§ 78 Specialistsjuksköterskeutbildning 

Universitetskanslerämbetet, UKÄ har utkommit med ”Specialistsjuksköterskor och vårdens 

behov” Rapport 2014:8.  Utbildningsdepartementet har utkommit med 

”Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande” SOU 2014:09. 

Dessa båda rapporter diskuterades och Oili Dahl och Lotta Falk kommer att skriva om och 

sammanfatta rapporten i AnIva Ventilen nr 4. 

 

§ 79 Sjuksköterskedagarna Lust och Kunskap 

Helen Berthelson och även en medlem kommer att delta som Riksföreningens representanter 

på Sjuksköterskedagarna som Svensk sjuksköterskeförening anordnar 19-20 november. 

Diskussion om vad Riksföreningen kan presentera under sjuksköterskedagarna. 

 

§ 80 Rapporter 

80:1  

NOSAM (Nordisk Samarbetsorganisation) för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor 

Ingrid Andersson har skickat ut inbjudningar till de nordiska föreningarna i NOSAM inför 
höstkongressen i Upplands Väsby. Från den danska sjuksköterskeföreningen, Forskernetværk 

for Intensivsygepleje, FSAIO kommer Kisten Høgh att delta. 

 

80:2 IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists) 

Ingrid Andersson informerar att det var IFNA-möte 29-31/5 i Barcelona, Spanien. Ett av 

ämnena var planeringen av nästa IFNA-kongress 2016 i Glasgow, Skottland. 
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80:3 EfCCNa (European federation of Critical Care Nurses) 

Riksföreningen har för närvarande ingen representant i EfCCNa efter Eva Barkestad som 

avgick vid årsmötet i maj i Falun. Eva är nu styrelsemedlem i EfCCNa som har fått ny 

president, Bronagh Blackwood, Nordirland. Nästa EfCCNa-kongress är i Valencia, Spanien 

29-31/1 2015. 

 

80:4 WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses) 

Nästa världskongress för intensivvårdssjuksköterskor, WFSICCM, arrangeras 29/8-1/9 2015 i 

Seoul, Sydkorea. 

 

§ 81 PM. Rätt information på rätt plats (SOU 2014:23)  

Vårdförbundet har skickat ett remissvar till Riksföreningen och synpunkter skall vara 

inlämnade senast 10 oktober. Eva Åkerman förbereder synpunkterna och kommunicerar med 

styrelsen. 

 

§ 82 Styrelsens arbetslista 

Genomgång av styrelsens arbetslista som uppdateras vid varje styrelsemöte. 

 

§ 83 Nästa AU 

Nästa AU blir 21 september   

 

§ 84 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir 4-5 oktober. På grund av den planerade organisationsförändringen 

beslutades att styrelsemötet i oktober förlängs till två dagar och blir fysiskt i Stockholm. Detta 

för att styrelsen behöver arbeta mer med att förbereda organisationsförändringen.  

Ursprungligen var det planerat ett styrelsemöte via skype den 5 oktober. 

 

§ 85 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 

Vid protokollet 

 

Margita Åberg 

Mötessekreterare 

 

 

 

 

 

Oili Dahl         /       2014   Lotta Falk      /     2014   
Mötesordförande   Justerare 


