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Protokoll nr 2 från styrelsemöte 17-18 mars 2012  
 
Styrelsemöte  
Riksföreningen för anestesi och intensivvård 
Plats   
Adolf Fredriks kyrkogata 11, Stockholm 
Närvarande  
Oili Dahl, Roger Bergebo, Margita Åberg, Ingrid Andersson, May-Lena Färnert, Eva 
Åkerman, Lotti Orvelius, Eva Barkestad, Cathrin Madsen Rihlert 
Adjungerad   
Eva Söderlund 
  
§ 18 Mötets öppnande  
Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat.  
  
§ 19 Val av mötesordförande  
Till mötesordförande utses Oili Dahl 
 
§ 20 Val av justerare   
Till justerare utses Eva Barkestad 
 
§ 21   
Beslut tas att godkänna föregående mötesprotokoll från 27 januari  
§ 22     
Beslut tas att godkänna dagens föredragningslista.  
 
§ 23 Rapporter 
23:1 
NOSAM  (Nordisk Samarbetsorganisation)  för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor  
Ingrid Andersson informerar att nästa NOSAM-möte 4-6 maj äger rum på Island. De områden 
som diskuteras i det nordiska samarbetet är bland annat utbildningar för avancerad klinisk 
sjuksköterska och specialistsjuksköterskans roll och utveckling i de nordiska länderna. Nästa 
NOKIAS (Nordisk Kongress för Intensivvårds- och Anestesi Sjuksköterskor) äger rum i 
Köpenhamn år 2013.  
   
23:2 
IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists) 
Ingrid Andersson informerar att det hittills är få svenskar anmälda till IFNA-kongressen i     
Ljubljana, Slovenien 26-29 maj. 
   
23:3  
EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations) 
Eva Barkestad informerar att nästa delegatmöte äger rum i Lugano, Schweiz 28-29 april. 
Det kommer att ske val av sekreterare och vice president till EfCCNa:s styrelse.  
En fråga som kommer att diskuteras är hur kongresserna ska anordnas i framtiden.  
 
23:4  
WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses) 
Eva Barkestad informerar att WFCCN:s nästa delegatmöte kommer att ske i Sibernik,  
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Kroatien i samband med världskongressen i intensivvård 12-15 april. Eva tar gärna emot 
frågor till mötet.  
 
23:5 
AnIva Ventilen 
Eva Söderlund informerar att den nya layouten för AnIva Ventilen nummer 1 har mottagits 
positivt. Ett redaktionsmöte kommer att hållas 17-18 augusti. Huvudämnet för mötet är 
utgivningen av AnIva Ventilen nummer 4 som är ett jubileumsnummer för att fira att 
Riksföreningen fyller 50 år. 
 
23:6 
Utbildning 
En lärarnätverksträff anordnas 16-17 april i Stockholm. Dagens Medicin kommer att anordna 
”Specialistsjuksköterskans dag” 11 oktober i Stockholm och Riksföreningen kommer att 
bevaka detta. 
  
23:7  
Hemsidan och Facebook 
Riksföreningens hemsida kommer att utvecklas och en del av administrationen övertar Via 
Media. Detta för att på ett bättre sätt hålla hemsidan informativ och aktuell. Genomgång av 
hemsidan och Facebook kommer hädanefter att göras vid varje styrelsemöte. Detta för att 
hålla hemsidan och Facebook uppdaterade och aktuella.  
 
§ 24 Vårdförbundet - Gemensamma frågor 
David Liljequist och Merja Nyholm från Vårdförbundet var inbjudna till styrelsemötet för 
diskussion om inom vilka områden vi kan samarbeta. Ett område för bägge föreningarna är 
sjunkande medlemsantal och hur man kommer till rätta med det. Ett annat område är dålig 
karriärutveckling för sjuksköterskor och att det måste bli mer attraktivt att gå en 
specialistutbildning. Vårdförbundet har sammanlagt 5 265 medlemmar som är anestesi- och 
intensivvårdssjuksköterskor, iva 1767, hia 426, kiva 296, miva 548 och 2328 
anestesisjuksköterskor. Riksföreningen och Vårdförbundet kommer gemensamt att göra en 
kartläggning av antalet intensivvårdssjuksköterskor i Sverige, andelen specialistutbildade 
inom verksamhetsområdet samt orsaken till varför man lämnar sin specialitet.  
        
§ 25 Ekonomi 
Vårdförbundet har övertagit en del av hanteringen med medlemsregistret från och med 1  
januari, vilket underlättar en del av administrationen och möjliggör också uttag av statistik  
från medlemsregistret. Riksföreningens medlemsantal är 2 400. Roger Bergebo går igenom 
och stämmer av budgeten för AnIva:s jubileumskongress, Riksföreningens 50-års firande 22-
23 november.  
   
§ 26 
Beslut tas att godkänna verksamhetsberättelsen för 2011 
 
§ 27 
Beslut tas att Anne Knorr på Via Media blir webbmaster och tar hand om hemsidan.  
Roland Nilsson, tidigare webbmaster, har avslutat sitt uppdrag och tagit över uppgiften som 
chefredaktör för AnIva Ventilen. 
  
§ 28 Kongresser 
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Arbetet med vårkongressen i Lund 10-11 maj framskrider enligt planerna. Diskussion förs om 
hur olika sjukhus ute i landet ska kunna stimuleras att arrangera vårkongresser. Det har blivit 
svårare att få någon intressant som vill eller kan arrangera vårkongresser. Riksföreningen har 
skickat en inbjudan med informationsbrev till flera sjukhus i landet om hur man arrangerar en 
vårkongress. Det kommer att undersökas varför ingen utvärderingsenkät utlämnades till 
utställarna på höstkongressen 2011. Det har vid tidigare höstkongresser varit brukligt med en 
utvärdering. Programmet till höstkongressen 2012 är inte färdigt, arbete pågår med det.  
 
§ 29 
Beslut tas att godkänna samarbetsavtalet mellan Riksföreningen och Vårdförbundet 
Samarbetsavtalet har uppdaterats med bland annat att Vårdförbundet tar över en del av 
hanteringen med Riksföreningens medlemsregister. Riksföreningens kassör blir 
personuppgiftsombud och detta ska anmälas till datainspektionen. 
   
§ 30 Fellowship 
Diskussion förs om när Fellowship (ett kliniskt träningsprogram, en påbyggnadsutbildning 
efter specialistutbildningen) ska kunna starta. Tidigare start har skjutits upp på grund av för få 
sökande. Arbetsgruppen arbetar för att underlätta starten av utbildningen. 
 
§ 31  
Beslut tas att höja prenumerationsavgiften på AnIva Ventilen till 400 kronor från och 
med 1 januari 2013 
Omkostnaderna för AnIva Ventilen har ökat. Prenumerationsavgiften är för närvarande  350 
kronor.  
 
§ 32 Ny mall för styrelseprotokoll 
En ny mall ska börja användas från och med detta styrelseprotokoll och det kommer då att 
skrivas med löpande text, vilket gör att det blir lättare att läsa.  
 
§ 33 Nätverket för disputerade sjuksköterskor inom perioperativ omvårdnad 
Riksföreningen har fått en förfrågan om vi har några ämnen att ta upp på deras nästa 
nätverksmöte 20 april. Frågor som är angelägna är hur verksamheterna ska stimuleras till att 
ge flera anestesisjuksköterskor möjlighet att vidareutveckla sig t.ex. magisterstudier och hur 
dessa sjuksköterskors kompetens bäst tas om hand i verksamheterna. Andra frågor där vi kan 
samverka är hur vi tillsammans kan uppmärksamma den årliga perioperativa sjuksköterskans 
dag. 
 
§ 34  
Beslut tas att godkänna revideringen av ”kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård” 
Beslut om tryckning i 1000 ex. 
Riksföreningen utgav den första kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor 2008 och 
denna är nu reviderad 2012. 
 
§ 35 
Beslut tas att godkänna ”kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård” 
Beslut om tryckning i 1000 ex.  
Riksföreningen utger 2012 den första kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor.  
 
§ 36 SEORNA, Riksföreningen för operationssjukvård, - Gemensamma frågor 
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Oili Dahl och Eva Barkestad deltog på SEORNA:s styrelsemöte 4 februari där framtida 
områden för samarbete diskuterades. Två konkreta förslag för samarbete är:  
1. WHO:s checklista för säkerhet vid operationer, att den används på ett optimalt sätt. 
SEORNA skriver projektplan 
2. Gemensam kartläggning med Vårdförbundet om tillgången på specialistsjuksköterskor  
inom op/anestesi/iva 
Eventuellt ska gemensamma satsningar också göras för att uppmärksamma den årliga 
perioperativa sjuksköterskans dag, som varje år alltid inträffar15 februari. 

   
§ 37 Riksföreningens 50-års jubileum 2012 
Genomgång av arbetsgruppens planering och arbete med Riksföreningens 50-års jubileum, 
som firas i samband med höstens AnIva-kongress 22-23 november på Stockholmsmässan i 
Älvsjö. 
  
§ 38 Styrelsens arbetslista 
Genomgång av styrelsens arbetslista som uppdateras vid varje styrelsemöte.  
  
§ 39 Nästa AU 
Nästa AU blir 24 april 
 
§ 40 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir 12-13 maj. 
 
§ 41 Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
 
Vid protokollet   
 
              
Margita Åberg                    
Mötessekreterare         
 
        
 
Oili Dahl       /     2012            Eva Barkestad       /     2012 
Mötesordförande            Justerare 
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