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Riksföreningen	  för	  anestesi	  och	  intensivvård	  

Nytt	  organisationsförslag	  att	  ta	  ställning	  till	  för	  alla	  medlemmar	  
	  
Ett	  förslag	  på	  ny	  organisation	  av	  Riksföreningens	  styrelse	  har	  framtagits.	  För	  att	  
medlemmarna	  ska	  få	  möjlighet	  att	  ta	  ställning	  till	  förslaget,	  kommer	  ett	  extra	  årsmöte	  
att	  hållas	  på	  kommande	  höstkongress.	  Förslaget	  innebär	  att	  från	  och	  med	  maj	  2015	  ska	  
styrelsen	  minskas	  ned	  från	  nio	  till	  sju	  medlemmar	  och	  då	  bestå	  av	  ordförande,	  
viceordförande,	  kassör,	  sekreterare,	  chefredaktör	  samt	  två	  ledamöter.	  Underställd	  
styrelsen	  kommer	  ett	  antal	  verkställande	  grupper	  och	  råd	  att	  bildas,	  med	  syfte	  att	  
behandla	  mer	  specifika	  frågor/remisser.	  Dessa	  råd	  ska	  även	  samarbeta	  med	  olika	  
nätverk	  samt	  nationella	  projekt-‐	  eller	  arbetsgrupper.	  	  
	  
Bakgrunden	  till	  organisationsförändringen	  är	  att	  komplexiteten	  i	  frågorna	  som	  
inkommer	  till	  Riksföreningen	  har	  ökat	  och	  att	  styrelsen,	  oavsett	  sammansättning,	  inte	  
kan	  fungera	  som	  expert	  i	  hela	  kunskapsområdet	  anestesi	  –	  och	  intensivvård.	  Styrelsen	  
har	  som	  uppgift	  att	  arbeta	  visionärt	  och	  strategiskt	  med	  frågor	  som	  är	  aktuella	  för	  
Riksföreningen	  samt	  att	  prioritera	  och	  fördela	  resurser.	  	  
Medlemstidningen	  AnIva	  Ventilen	  är	  en	  viktig	  informationskanal	  och	  ”röst”	  inom	  
föreningen.	  	  Genom	  att	  inkludera	  chefredaktören	  i	  styrelsen	  kan	  AnIva	  Ventilen	  mer	  
effektivt	  spegla	  Riksföreningens	  aktuella	  frågor	  och	  aktiviteter.	  
Många	  medlemmar	  besitter	  expertkunskap	  som	  är	  värdefull	  för	  Riksföreningen.	  Ett	  
försök	  att	  ta	  till	  vara	  på	  denna	  kunskap	  är	  att	  bilda	  råd/expertgrupper	  där	  
medlemmarna	  får	  möjlighet	  att	  vara	  aktiva.	  Arbetssätt	  med	  representativa	  råd	  förväntas	  	  
öka	  den	  nationella	  bevakningen	  och	  bidra	  till	  en	  spridning	  av	  frågor	  aktuella	  för	  vår	  
profession.	  
	  
Schematisk	  bild	  över	  organisationsförändringen	  
	  

Riksföreningens	  styrelse	  (7	  medlemmar):	  
Ordförande,	  viceordförande,	  kassör,	  sekreterare,	  chefredaktör	  	  
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