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

Protokoll nr 6 från styrelsemöte 23-24 november 2013
Styrelsemöte
Riksföreningen för anestesi och intensivvård
Plats
Adolf Fredriks kyrkogata 11 Stockholm
Närvarande
Oili Dahl, Göran Sehlin, Margita Åberg, Eva Åkerman, Ingrid Andersson, May-Lena Färnert,
Catarina Tingsvik.
Anmält förhinder
Eva Barkestad och Adam Juting. Båda var med via Skype i beslutspunkterna §107 och §121
Adjungerad
Helen Berthelson, Chefredaktör för AnIva Ventilen
§ 102 Mötets öppnande
Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat
§ 103 Val av mötesordförande
Till mötesordförande utses Oili Dahl
§ 104 Val av justerare
Till justerare utses Ingrid Andersson
§ 105
Beslut att godkänna föregående mötesprotokoll från 20 oktober
§ 106
Beslut att godkänna dagens föredragningslista
§ 107
Beslut att föreslå till årsmötet 2014 att arvoden till styrelseledamöter och
redaktionsmedlemmar tas bort från och med verksamhetsåret 2014
§ 108
Beslut tas att ge bidrag till Nätverket för disputerade sjuksköterskor inom perioperativ
omvårdnad med cirka 500 kronor till en poster.
§ 109 Höstkongressen 2013
Höstens AnIva-kongress är genomförd. I det stora hela har det fungerat bra. Diskussion och
genomgång av vad som har varit bra och vad som måste förbättras till nästa års höstkongress.
§ 110
Beslut tas att höja kongressavgiften för studenter till 1700 kronor för både vår- och
höstkongresser från och med 1 januari 2014.
Kongressavgiften är i dagsläget 1200 kronor.
§ 111 SFAI samarbete
En förfrågan har inkommit från SFAI om att tillsammans ingå i en grupp för ett nationellt
kvalitetsregister för centrala ven-accesser. Eva Barkestad blir Riksföreningens representant i
gruppen. En gemensam kongress med SFAI kommer att diskuteras under 2014 och kan bli
aktuellt tidigast 2016.
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§ 112 Vårdförbundet samarbete
Ett projekt tillsammans med Vårdförbundet pågår med syfte att kartlägga arbetsvillkoren och
antalet verksamma anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor i Sverige. Frågeställningar finns
såsom: Hur länge man arbetar kvar inom sitt område? De som slutar, vad är orsaken till det?
Hur många på IVA är specialistutbildade? En testenkät (300 st) delades ut på höstkongressen
och svaren kan komma att påverka utformningen av frågorna i den kommande enkäten.
§ 113 Hemsidan
Diskussion om hemsidan och hur den ska förbättras. Sponsorer och reklam kommer framledes
att finnas på hemsidan. Hur det ska organiseras tas upp på nästa styrelsemöte i januari 2014.
§ 114 AnIva Ventilen
Uppsatserna i AnIva Ventilen behöver kortas ner för att bli mer lättläsliga, de ska innehålla
högst 1200 ord. Material som hinner bli inaktuellt innan utgivningen av AnIva Ventilen, ska
läggas på hemsidan istället. Under 2014 kommer vissa nummer av tidningen att innehålla
aktuella teman.
§ 115 Svensk sjuksköterskeförening möte
Svensk sjuksköterskeförening anordnade ett möte 2 oktober om sociala media. Catarina
Tingsvik har skrivit en rapport från mötet. På mötet diskuterades Facebook och att det är
viktigt att tänka igenom vilket syfte man har med Facebook. Riksföreningen fortsätter
utvecklingen och aktiveringen av Facebook.
§ 116 Ordföranderåd
Oili Dahl deltog på Svensk sjuksköterskeförenings Ordföranderåd 1 oktober.
Minnesanteckningar har skrivits av Svensk sjuksköterskeförening. Det finns flera olika
sjuksköterskeråd i föreningen och det har gjorts en kartläggning över vilka råd som behövs i
dagens läge. Beslutet är att alla råd upplöses utom redaktionsrådet och det etiska rådet som
finns kvar som stadgebundet. Sektioner/nätverk (54 st) kommer istället att aktiveras
i större utsträckning.
§ 117 Nätverk för disputerade sjuksköterskor inom intensivvård
Riksföreningen kommer att bilda ett nätverk för disputerade sjuksköterskor inom
intensivvård. Under det första mötet 15 november i Stockholm definierades syfte och
funktion. Nätverket kommer att kunna hjälpa Riksföreningen att bland annat granska
ansökningar till forskningsstipendium och vara behjälplig med remissvar.
§ 118
Beslut tas att Riksföreningen tillsammans med SEORNA ska beskriva kompetens och
samverkan på operationssal
May-Lena Färnert deltar från Riksföreningen
§ 119 Donationsnätverket
Catarina Tingsvik är vår kontaktperson till Donationsnätverket. Nätverket kommer att få en
inbjudan till styrelsemötet i januari 2014.
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§ 120
Höstkongress 2014 programgenomgång
Genomgång och redovisning av det preliminära programmet till höstkongressen 2014. En
sammanställning har gjorts av alla förslag som inkommit. Kongressansvariga arbetar vidare
med programmet.
§ 121
Beslut tas att föreslå till årsmötet 2014 att den maximala mandattiden för
styrelseledamöter och redaktionsmedlemmar ska vara sex år. Mandattid två år och
omval högst tre mandatperioder.
För närvarande finns ingen maximal mandattid för styrelse och redaktion.
§ 122 Rapporter
122:1
NOSAM (Nordisk Samarbetsorganisation) för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor
En rapport från NOKIAS finns i AnIva Ventilen nr 4. I år var Danmark ansvarig för
kongressen som ägde rum 19-21/9 i Köpenhamn.
122:2 IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists)
Ingrid Andersson informerar att eventuellt kommer kongressen 2014 i Hammamet, Tunisien,
att ställas in. Definitivt besked efter den 31 december.
§ 123 Styrelsens arbetslista
Genomgång av styrelsens arbetslista uppdateras vid varje styrelsemöte
§ 124 Styrelsemöten 2014
Riksföreningens styrelsemöten för 2014 fastställdes:
25-26/1, 9/3, 10-11/5, 31/8, 5/10. Sista styrelsemötet i november är beroende av fastställt
datum för höstkongressen och det datumet är ännu inte bestämt.
§ 125 Nästa AU
Nästa AU blir 14 januari 2014
§ 126 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 25-26 januari 2014
§ 127 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat
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