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Protokoll nr 1 från styrelsemöte 27 januari 2012
Styrelsemöte

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Plats

Adolf Fredriks kyrkogata 11 Stockholm

Närvarande

Oili Dahl, Roger Bergebo, Margita Åberg, Ingrid Andersson,
Eva Åkerman, Lotti Orvelius, Eva Barkestad
Cathrin Madsen Rihlert

Anmält förhinder

May-Lena Färnert

§1
Mötets öppnande

Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat.

§2
Mötesordförande

Beslut att utse Oili Dahl till mötesordförande

§3
Justerare

Beslut att utse Eva Åkerman till justerare.

§4
Föregående protokoll
§5
Godkännande av
Föredragningslista
§6
Rapporter
6:1
Nordiskt

6:2
IFNA

6:3
EfCCNa

6:4
WFCCN

Beslut att godkänna föregående mötesprotokoll från
26-27 november
Beslut att godkänna dagens föredragningslista.

Ingrid Andersson informerar att nästa NOSAM-möte (nordisk
samarbetsorganisation) kommer att vara på Island 4-6 maj.

Ingrid informerar att ESA (European Society of Anaesthesiology)
inbjuder IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists)
till en gemensam träff i Paris. ESA har tidigare framfört ett förslag
om att utveckla en kommitté med IFNA som samarbetspartner.
Eva Barkestad informerar att EfCCNa (European federation of
Critical Care Nursing associations) utkommer med “Newsletter”
två gånger per år. Det kommer även att läggas in på www.aniva.se
Nästa EfCCNa-möte blir i Lugano, Schweiz, 28-29 april.
Kongressen i Sibernik, Kroatien, 12-15 april närmar sig. Det är
den 8:e internationella kongressen för WFCCN (World Federation
of Critical Care Nurses). I samband med kongressen kommer det
att hållas ett delegatmöte. Eva Barkestad representerar Sverige.
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6:5
Utbildning

6:6
Kvalitet och utveckling

§7
Bokslut 2011
§8
Forskningsnätverk
inom
intensivvård

§9
Kongresser

§ 10
RF:s representation
2012

§ 11

Det råder brist på specialistsjuksköterskor och flera landsting
startar uppdragsutbildningar med ekonomiskt stöd till de
sjuksköterskor som blir antagna till utbildningen. Nivåerna
varierar. Det finns också förslag på förkortade utbildningar för att
täcka omedelbara behov. t.ex. inom operation, dock finns det ännu
inget konkret utbildningsinitiativ.
Lotti Orvelius informerar att väldigt få omvårdnadsvariabler finns
i kvalitetsregistren. Svensk sjuksköterskeförening på uppdrag från
SKL i projektet ”Utveckla och rensa kvalitetsvariabler inom
omvårdnadsområdet i de nationella kvalitetsregistren” har
genomfört en kartläggning av de omvårdnadsvariabler som
registreras i de nationella kvalitetsregistren. Svensk
sjuksköterskeförening kommer nu att föreslå enhetliga
omvårdnadsvariabler som kan användas i alla kvalitetsregister.
Lotti sitter med i Svensk sjuksköterskeförenings referensgrupp.
Beslut tas att godkänna bokslutet för år 2011.

Diskussion förs om bildande av forskningsnätverk inom
intensivvård. Syftet är att vara en länk mellan sjuksköterskor,
studenter och disputerade för lättare kommunikation. Syftet är
även att vara en kunskapsbank när man driver större projekt och ha
samarbete med andra forskningsnätverk. En inbjudan kommer att
skickas till NOFI, nordisk omvårdnadsforskning, om att träffa
styrelsen vid ett senare möte i år.
Vid höstkongressen 2011 utlämnades ingen utvärderingsenkät till
utställarna. Vid vårkongressen i Lund 2012 planeras det dock att
genomföras en skriftlig utvärdering. Det har en längre tid varit
svårt att få en arrangör för vårkongressen ute i landet så
Riksföreningen kommer att ta kontakt med olika sjukhus från norr
till söder med erbjudande om att vara arrangör. Att arrangera en
gemensam kongress med SFAI våren 2014 har diskuterats och
båda parter är positiva till det. Ett möte med SFAI kommer att
bokas för vidare diskussion.
Beslut tas att godkänna Riksföreningens representation under
2012
Lust och kunskap, 22-23 mars i Örebro, May-Lena Färnert och
Helen Berthelson
WFCCN, 12-15 april i Sibernik, Kroatien, Eva Barkestad och
Monica Magnusson
IFNA, 26-29 maj i Ljubljana, Slovenien, Roger Bergebo och
Lennart Grunnesjö
SFAI, 19-21 september i Borås, Oili Dahl och Cathrin Madsen
Rihlert
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- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 Komp.beskrivning
Arbetet med revideringen av
anestesisjuksköterskornas
An-ssk revidering
§ 12
Komp.beskrivning
iva-ssk
§ 13
SEORNA:s
styrelsemöte
Inbjudan
§ 14
Arbetslista

kompetensbeskrivning börjar komma till sitt slut. Målet är att den
är färdig till nästa styrelsemöte i mars.
Arbetet med intensivvårdssjuksköterskornas
kompetensbeskrivning är i slutfasen och målet är att den blir klar
till nästa styrelsemöte i mars.
En inbjudan till SEORNA:s styrelsemöte, Riksföreningen för
operationssjukvård, 4 februari har inkommit för diskussion om
samarbete. May-Lena Färnert, Oili Dahl och Eva Barkestad deltar
från Riksföreningen.
Genomgång av styrelsens arbetslista gjordes. Den uppdateras efter
varje styrelsemöte.

§ 15
Nästa AU

Beslut att nästa AU blir 28 februari

§ 16
Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa styrelsemöte blir 17-18 mars

§ 17
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Margita Åberg
Mötessekreterare

Oili Dahl
/ 2012
Mötesordförande

Eva Åkerman
Justerare

/

2012

