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Styrelsemöte
Riksföreningen för anestesi och intensivvård
Plats
Adolf Fredriks kyrkogata 11 Stockholm
Närvarande
Oili Dahl, Roger Bergebo, Margita Åberg, Ingrid Andersson, , Eva Åkerman, Eva Barkestad,
Cathrin Madsen Rihlert, Maria Henricson
Anmält förhinder
May-Lena Färnert
Adjungerad
Lennart Grunnesjö, Göran Sehlin
§ 67 Mötets öppnande
Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat
§ 68 Val av mötesordförande
Till mötesordförande utses Oili Dahl
§ 69 Val av justerare
Till justerare utses Eva Åkerman
§ 70
Beslut att godkänna föregående mötesprotokoll från 12-13 maj
§ 71
Beslut att godkänna dagens föredragningslista
§ 72 Rapporter
72:1 NOSAM (Nordisk Samarbetsorganisation) för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor
Ingrid Andersson informerar at nästa NOKIAS (nordisk kongress för iva- och ansjuksköterskor) eventuellt kommer att äga rum 2015, istället för som planerat 2016. Vad blir
konsekvenserna av detta i kort och långt perspektiv? Ingrid tar med sig frågan till NOSAM:s
nästa möte.
72:2 IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists)
Ingrid Andersson informerar att nästa IFNA kongress 2014 är i Hammamet, Tunisien och
kongressen 2016 äger rum i Glasgow, Skottland. Den nyss genomförda kongressen 26-29 maj
i Ljubljana, Slovenien finns att läsa om i AnIva Ventilen nummer 3. Den var en mycket
välorganiserad och informativ kongress.
72:3 EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations)
Eva Barkestad informerar att nästa EfCCNa-kongress 23-25 maj2013 är i Belgrad, Serbien.
72:4 WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses)
Eva Barkestad informerar att nästa kongress är i Australien. Den nyss avslutade kongressen
12-15 april i Sibenik, Kroatien finns att läsa om i AnIva Ventilen nummer 3. Det har
inkommit en förfrågan om att donera pengar till WFCCN. Detta kommer Riksföreningen att
besluta om under 2012.
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72:5 AnIva Ventilen
Lennart Grunnesjö informerar att arbetet med nästa AnIva Ventilen som är ett
jubileumsnummer, Riksföreningens 50-års jubileum, löper på bra. Diskussion förs om vad
som kan vara återkommande annonsering i varje nummer av AnIva Ventilen, tex. vad gäller
kongresser och Riksföreningens stipendium.
72:6 Utbildning
Eva Barkestad informerade om bristen på intensivvårdssjuksköterskor i Stockholm och att
uppdragsutbildningarna kommer att fortsätta.
72:7 Hemsidan
Genomgång av nya hemsidan som nu har öppnats. Dokument från gamla hemsidan har inte
följt med till den nya hemsidan. Eva Barkestad undersöker saken och återkommer med
information till styrelsen.
72:8 Facebook
Genomgång av Facebook och påminnelse om att styrelsen behöver vara mer aktiv. Vår nya
styrelsemedlem Maria Henricson föreslog att Riksföreningen också kan ha Twitter. Hon kan
tänka sig att ansvara för och uppdatera det. Återkommer med det till nästa styrelsemöte.
§ 73 Samarbete med Kongresspecialisten
Genomgång av de tjänster vi har i samarbete med Kongresspecialisten. Kongresspecialisten är
en resebyrå Riksföreningen har anlitat under många år och detta styrelsemöte var Kenneth
Forsberg inbjuden att diskutera samarbetet. Kenneth bokar alla Riksföreningens resor och
hjälper till att anordna vår- och höstkongresserna.
§ 74 Ekonomi
Roger Bergebo redovisade status, tillgångar och utgifter i nuläget. Riksföreningen betalar
årliga avgifter till EfCCNa och IFNA. En halvårsrevision tillsammans med revisorerna
genomfördes 31 augusti utan anmärkningar. Nästa revision äger rum 25 januari 2013 och
omfattar då hela verksamhetsåret 2012.
§ 75 Kongresser
En enkät som delades ut till deltagarna på vårkongressen i Lund 10-11 maj har sammanställts
av Ingrid Andersson. Den kommer att distribueras till utställarna som deltog på vårkongressen.
Arbetet med höstkongressen 22-23 november, som i år är ett 50-års jubileum för
Riksföreningen, pågår och framskrider enligt planerna. En affisch är gjord och
styrelseledamöterna, som är från olika delar av Sveriges långa land, har annonserat om
jubileumskongressen. Presentation av det kommande 50-års jubileet gjordes av festkommittén
och förslaget godkändes av styrelsen.
§ 76 Anordnande av vårkongresser
Svårigheten med att få något sjukhus i landet att anordna en vårkongress kvarstår. För våren
2013 finns inget sjukhus som har visat intresse att anordna en vårkongress, varför denna
kommer att utgå 2013. För våren 2014 finns två möjliga sjukhus som kommer att kontaktas.
Förhoppningen är att få ett positivt svar. Samtidigt med anordnandet av en vårkongress får
man chansen att visa upp sitt sjukhus.
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§ 77 Möte med SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård)
Ett möte mellan Riksföreningens och SFAI:s styrelser anordnades 23 augusti. Från
Riksföreningen deltog Oili Dahl, Eva Åkerman, Ingrid Andersson och Cathrin Rihlert
Madsen. Från SFAI:s styrelse deltog 5 personer. Ett förslag om att arrangera en gemensam
seminariedag våren 2013 framfördes och godkändes. Från vardera föreningen kommer två
personer att utses för att organisera seminariedagen. Från Riksföreningen utses Eva Åkerman
och May-Lena Färnert.
§ 77:1
Beslut tas att godkänna att Riksföreningen samarbetar med SFAI avseende ett
pilotprojekt om CVK-relaterade komplikationer ur ett nationellt perspektiv.
Projektledare kommer att utses från respektive förening.
§ 77:2
Beslut tas att godkänna att SFAI och Riksföreningen gemensamt utformar en
UPPGRUPP och strategiplan för utveckling av kvalitetsregistren avseende centrala
venösa infarter. En ansökan om medel via Nationella kvalitetsregister avseende ett
pilotprojekt om CVK-relaterade komplikationer är inlämnad gemensamt från
Riksföreningen och SFAI.
§ 78 Kompetensbeskrivning för intensivvårdssjuksköterskor
Riksföreningens första utgåva av ”kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård” är nu tryckt. En engelsk
version av kompetensbeskrivningen kommer också att utges.
§ 79 Kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor
Revideringen av ”kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård” är nu färdig. Den första
utgivningen av kompetensbeskrivningen utkom 2008. En engelsk version av
kompetensbeskrivningen kommer också att utges.
§ 80 Ansökningar till Riksföreningens forskningsstipendium
Vinnaren av årets forskningsstipendium är utsedd och priset på 25 000 kronor kommer att
utdelas på höstens AnIva-kongress i november. Två sökande fanns till forskningsstipendiet.
§ 81 Barnanestesikurs -NOSAM
Riksföreningen står bakom förslaget att anordna en postgraduate utbildning i barnanestesi.
NOSAM står också bakom utbildningen. Kursen kommer att anordnas i Danmark.
§ 82
Beslut tas att inte ha AnIva Ventilen som nätupplaga med fördröjning av endast ett
nummer.
§ 83 Samarbete med SEORNA (Riksföreningen för operationssjukvård)
SEORNA och Riksföreningen kommer inte att under 2013 ha en gemensam dag – den
perioperativa sjuksköterskans dag 15 februari 2013. Det har funnits ett förslag på att
gemensamt anordna denna årligen återkommande dag. Kontakt tas med SEORNA för vidare
planering.
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§ 84 Specialistsjuksköterskans dag
”Specialistsjuksköterskans dag” anordnas 11 oktober i Stockholm. Arrangörer är Svensk
sjuksköterskeförening, Vårdförbundet och Dagens Medicin. Ingrid Andersson och May-Lena
Färnert kommer att delta från Riksföreningen.
§ 85 Arbetslistan genomgång
Genomgång av styrelsens arbete uppdateras vid varje styrelsemöte
§ 86 Nästa AU
Nästa AU blir 1 oktober 20:30
§ 87 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 12 oktober
§ 88 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat
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