Riksföreningen för anestesi och intensivvård
- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

Protokoll nr 8 från styrelsemöte 17 december 2020
Styrelsemöte
Riksföreningen för anestesi och intensivvård
Plats
Distans
Närvarande
Helén Berthelson, Ing-Marie Larsson, Henrik Ramcke, Catarina Tingsvik, Elisabeth Winterås,
Lina Bergman, Ulrika Månsson. Adjungerad ledamot; Lotta Falk. Frånvarande Axel Wolf.
§ 138 Mötets öppnande
Ing-Marie Larsson förklarar mötet öppnat
§ 139.Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Ing-Marie Larsson
§ 140. Val av justerare
Till justerare valdes Elisabeth Winterås
§ 141. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes
§ 142. Godkännande av föregående mötesprotokoll/B
Protokoll nr 7 godkännes
§ 143. Genomgång av ekonomi/R/B
Medlemmar har börjat använda den nya medlemsportalen som ligger på Rf AnIva´s hemsida.
§ 144. Riktlinjer för resor
Riktlinjer för Rf AnIva´s arbete (gällande ekonomi, reor, e-post, kommunikationspolicy)
uppdateras under våren 2021. Arbetsgrupp Lina, Ulrika och Helen.
§ 145. Kommunikation med medlemmar/Ventilen/FB/Instagram
Kommande nr 1 Ventilen är i slutfas. Rf AnIva´s sociala medier har ökat i antal följare under
2020.
§ 146. Kongress
Gemensamt möte med SFAI gällande programpunkter till kommande höstkongress 2021.
Planering är att det kommer vara fem programspår i tre hela dagar.
Fortsatt diskussion om framtida kongresser
§ 147. Information från råden/B/D alla
Forskningsrådet skriver rekommendationer kring omvårdnad.
Post-op rådet har inkommit med ett underlag för kompetensbeskrivning för sjuksköterskor
som är verksamma inom postoperativ vård.

Riksföreningen för anestesi och intensivvård
- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 Kompetensbeskrivningar för specialistsjukskötertskor inom intensivvård och anestesi är nu
tryckta och finns som PDF. Ett antal kommer finnas i tryckt format.
§ 148. Medlemsfrågor
Medlemssida på AnIva hemsidan är nu aktiv. I december 2020 har Rf AnIva 2951
medlemmar.
§ 149. Nationellt arbete/alla/D/B
Rf AnIva fortsätter att delta i gemensamma möten en gång/vecka med aktörer inom
intensivvård tillsammans med socialstyrelsen för att utbyta erfaranheter gällande COVID-19.
Rf AnIva deltar i arbetet med en nationell riktlinje för uppföljning efter Intensivvården.
§ 150. Internationellt arbete/B/D alla/
NOSAM utbyte av information gällande det aktuella läget med COVID-19 i respektive land.
Information har inkommit att ICPAN kongress 2021 är inställd på grund av COVID-19
The UK Critical Care Nursing Alliance (UKCCNA) har skapat riktlinjer för kompetens
inom omvårdnad under COVID-19. Detta statement ligger i linje med Rf AnIva´s
riktlinje som skapades under våren 2020. För mer information:
https://www.ics.ac.uk/ICS/News_Statements/UKCCNA_Position_Statement?fbclid=IwAR1v
ZTG1odjYoTmD44zvUupMIot1a-7rFdA1Q5x0zt7YuOWGzioN2oH3pek
§ 151. Remisser och yttranden/B/
Saknas
§ 152. Kommande kompetensutveckling inkl råden/D/B alla
Saknas
§ 153. Genomgång av arbetslistan och kalendarium/R/
Diskussion för fortsatt rutin fördes.
§ 154. Nästa AU
13 Januari klockan 20-21 via teams.
§ 155. Nästa styrelsemöte
28 Januari 19.00-21.00
§ 156. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat
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