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Vision 
 

Riksföreningen är och ska vara en given sakkunnig  

aktör inom utvecklingen av anestesi- och intensivvård 
 
 

Mål 
 

Riksföreningens mål är att främja utbildning, forskning  

och utveckling inom professionen 
 

 



 

Perspektiv 

 

Medlemmar 

 

 

Utbildning 

 

 

Kongresser 

 

Forskning/utveckling 

Aktuell 

situation 

Riksföreningen är den enda 

intresseföreningen för anestesi- 

och intensivvårdssjuksköterskor i 

Sverige 

Riksföreningen är inte tillräckligt 

aktiv i sociala medier 

Hemsidan behöver förbättras för 

att vara en aktuell  

informationskälla till medlemmarna 

Riksföreningen har ökande 

medlemsantal  

Medlemmarnas delaktighet i 

Riksföreningen behöver öka 

Nationell statistik om antal 

verksamma specialistsjuk-

sköterskor, deras kompetens och 

arbetsvillkor saknas  

Specialistsjuksköterskeexamen 

utreds  av Universitets-

kanslersämbetet (UKÄ) 

 

Riktlinjer för 

kompetensutveckling för 

specialistsjuksköterskor 

saknas 

Nationell samordning om 

framtida behov och kompetens 

saknas 

Riksföreningen arrangerar vår- 

och höstkongressen i egen regi 

Kongresser är en viktig 

plattform för kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte och behöver  

kontinuerligt utvecklas 

Patientperspektiv och 

patientsäkerhet behöver lyftas 

tydligare på kongresserna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemstidningen AnIva 

Ventilen görs av och för 

medlemmarna. Utveckling, 

utbildning och forskning är 

centralt i tidningen.  

Samarbete med andra aktörer, 

föreningar och nätverk  behöver 

utvecklas 

Riksföreningen har ett nationellt 

forskarnätverk för specialist-

sjuksköterskor inom 

perioperativ omvårdnad och 

intensivvård  

Riksföreningen är aktiv i flera 

nationella projekt inom 

professionsområdet 

Nationella riktlinjer, 

rekommendationer och 

kvalitetsindikatorer för flera av 

professionens områden saknas 

Viktigaste 

målen 2015 
 Öka antalet medlemmar till 3 000 

 Förbättra information och kommunikation till medlemmarna 

 Tillvarata medlemmarnas kompetens via verkställande råd 

Verka för hög kvalitet i utbildningen för 

specialistsjuksköterskor 

Verka för att professionens kompetens tillvaratas i högre 

utsträckning 

Aktivitet 

 

Synliggöra Riksföreningen 

Skapa en välfungerande hemsida 

med tilltalande layout 

Inrätta verkställande råd; 

redaktionsråd, chefsråd, 

utbildningsråd, 

forskning/utvecklignsråd samt  

ung i RF 

Skapa nya nätverk  under 

Riksföreningen 

Bevaka, rapportera och agera 

efter UKÄ:s utredning om 

specialistsjuksköterske- 

utbildningarna 

 

Etablera utbildningsråd 

 

 

Säkerställa plan för 

vårkongresser 2015, 2016, 2017 

 

Aktivera verkställande råd och 

nätverkens medverkan på 

kongresser  

 
 

Skapa en struktur med balans 

mellan utveckling, utbildning 

och forskning i AnIva Ventilen 

Förstärka samarbete och 

rapportering i olika nätverk och 

expertgrupper  

Implementera handlingsplan för 

att professionens kompetens 

synliggörs och utvecklas i högre 

utsträckning  


