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Protokoll nr 5 från styrelsemöte 12 oktober 2012    
 
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, May-Lena Färnert, Maria Henricson 
Adjungerad  
Monica Magnusson, Göran Sehlin 
 
§ 89 Mötets öppnande 
Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat 
§ 90 Val av mötesordförande 
Till mötesordförande utses Oili Dahl  
§ 91 Val av justerare 
Till justerare utses Roger Bergebo 
  
§ 92   
Beslut att godkänna föregående mötesprotokoll från 1 september 
§ 93  
Beslut att godkänna dagens föredragningslista 
 
§ 94 Rapporter  
94:1 AnIva Ventilen 
Monica Magnusson informerar om arbetet med utgivningen av AnIva Ventilen nr fyra. Detta 
nummer är ett jubileumsnummer för att fira att Riksföreningen fyller 50 år. 
 
§ 95 Ekonomi 
Roger Bergebo informerar att medlemsantalet är 2 800. Budget och preliminärt resultat för år 
2012 presenterades samt en genomgång av en preliminär budget för år 2013. Roger kommer 
att skicka ut alla dokument till ledamöterna inför nästa styrelsemöte 24-25/11, då beslut ska 
tas.  
 
§ 96 Kongresser 
Efter vårkongressen i Lund 10-11/5 har Ingrid Andersson sammanställt enkäten som delades 
ut till deltagarna på kongressen. Det blev ett övervägande positivt resultat med många nöjda 
deltagare. De sista förberedelserna inför höstkongressen 22-23/11 pågår. En 
jubileumskongress, som höstkongressen 2012 är, fordrar merarbete för alla inblandade i 
arbetet. Inget sjukhus har anmält sitt intresse med att anordna vårkongressen år 2013.  
Däremot planerar Riksföreningen att arrangera en seminariedag tillsammans med SFAI i 
Stockholm 2 maj 2013. Riksföreningens årsmöte kommer att hållas i samband med detta 
arrangemang.  
 
§ 97 Inköp av datorer till Riksföreningen 
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Riksföreningen behöver köpa datorer, då kostnader att hyra datorer i samband med kongress 
är höga. Som det är nu vid varje höstkongress får styrelseledamöterna ta med sina egna 
datorer. Kostnader för inköp av datorer budgeteras i 2013 års budget. 
 
§ 98 Samarbete med SFAI:  
1) Ansökan till Nationella kvalitetsregister, 2) Seminariedag och årsmöte 2013, 3) SPOR  
1) Den ansökan som inlämnades tillsammans med SFAI till Nationella Kvalitetsregister 
gällande ett pilotprojekt för verksamhetsanalys/erfarenhetsutbyte av CVK-relaterade 
komplikationer avslogs. En ny ansökan tillsammans med SFAI är inlämnad till Nationella 
Kvalitetsregister avseende utveckling av kvalitetsregistren för CVK och ökning av 
användbarhet och användning av registerdata. Den lämnas in 21/10. 
2) En seminariedag tillsammans med SFAI är planerad till 2 maj 2013 i Stockholm.   
3) SPOR (Svenskt Peri Operativt Register) är startat på SFAI:s initiativ. Roland Nilsson, som 
är Riksföreningens representant i SPOR, har fört minnesanteckningar från dessa möten. SPOR 
är ett nationellt kvalitetsregister för den perioperativa vården.  
 
§ 99 Samarbete med Svensk sjuksköterskeförening 
Ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, Ania Willman, var inbjuden till styrelsemötet för 
att diskutera samarbetet mellan våra organisationer. Det finns 54 sektioner och nätverk i 
Svensk sjuksköterskeförening varav Riksföreningen är en av sektionerna. Föreningarnas 
samarbete, prioriterade områden för 2013 och Svensk sjuksköterskeförenings beslut om att 
bilda ett nationellt samarbetsorgan för specialistsjuksköterskeutbildningar diskuterades. Ania 
och Ingrid Andersson (Riksföreningens representant) rapporterade från  
”Specialistsjuksköterskans dag” 11/10 i Stockholm.  
 
§ 100 Styrelsemöten 2013 
Genomgång av preliminära datum för 2013 års styrelsemöten Vissa ändringar kommer att 
justeras.   
 
§ 101 Riksföreningens representation 2013 
Under år 2013 kommer Riksföreningen att representera vid EfCCNa:s kongress i Belgrad, 
NOKIAS i Köpenhamn och SFAI-dagarna i Åre.  
 
§ 102 Verksamhetsplan 2013 
Genomgång och diskussion om Riksföreningen verksamhetsplan för 2013. Beslut tas i 
november efter att en del ändringar har åtgärdats. 
 
§ 103 Styrelsens arbetslista 
Genomgång av styrelsens arbetslista som uppdateras vid varje styrelsemöte. 
 
§ 104 Twitter 
Riksföreningen planerar att gå med i Twitter. Riksföreningen är sedan en tid tillbaka även 
med i Facebook. Maria Henricson undersöker saken och återkommer med mer uppgifter om 
handhavandet av Twitter.    
 
§ 105  
Beslut tas att Riksföreningen inte har möjlighet att ge ekonomiskt stöd i form av 
donation till WFCCN (World Federation of Critical C are Nurses) 
WFCCN har inkommit med en förfrågan om ekonomiskt stöd via donation till föreningen. 
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§ 106 SFAI-dagarna i Borås 
Oili Dahl och Cathrin Madsen Rihlert representerade Riksföreningen vid SFAI-dagarna i 
Borås 19-21/9. Minnesanteckningar från SFAI-dagarna är skrivna och utskickade.  
 
§ 107 Ordföranderåd Svensk sjuksköterskeförening 
Ordförande Oili Dahl deltog vid Svensk sjuksköterskeförenings ordföranderåd  27/9 i 
Stockholm. Minnesanteckningar från mötet är skrivna och utskickade. 
 
§ 108  
Beslut tas att May-Lena Färnert deltar på SEORNA:s kongress (Riksföreningen för 
operationssjukvård) 29-30/11. Kongressen äger rum på Arlanda.  
 
§ 109 Kompetensbeskrivningar för anestesi- och iva sjuksköterskor 
Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor och revideringen av 
kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor är nu tryckta. De engelska 
översättningarna pågår under 2012 och layouten kommer att göras under 2013. 
 
§ 110 Nästa AU 
Nästa AU blir 8 november  
 
§ 111 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir 24-25 november 
 
§ 112 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
Vid protokollet 
 
Margit Åberg  
Mötessekreterare 
 
 
Oili Dahl        /       2012   Roger Bergebo        /       2012    
Mötesordförande   Justerare  
 
 
 
 
 

 
        
 


