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

Protokoll nr 7 från styrelsemöte 21 November 2020
Styrelsemöte
Riksföreningen för anestesi och intensivvård
Plats
Distans
Närvarande
Helén Berthelson, Ing-Marie Larsson, Henrik Ramcke, Axel Wolf, Catarina Tingsvik,
Elisabeth Winterås, Lina Bergman, Ulrika Månsson. Adjungerad ledamot; Lotta Falk

§ 116. Mötets öppnande
Helén Berthelson förklarar mötet öppnat
§ 117.Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Helén Berthelson
§ 118. Val av justerare
Till justerare valdes Lina Bergman
§ 119. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes
§ 120. Godkännande av föregående mötesprotokoll/B
Protokoll nr 6 godkännes
§ 121. Konstituering av styrelsen
Helen Berthelsson: Ordförande
Ing-Marie Larsson: Vice ordförande
Henrik Ramcke: Kassör
Elisabeth Winterås: Ledamot, medlemshantering
Lina Bergman: ledamot (nyval 2 år)
Ulrika Månsson: ledamot ev. sekreterare (nyval 2 år)
Axel Wolf: ledamot digital utveckling och kommunikationsansvarig
Catarina Tingsvik: ledamot (fyllandsval 1 år)
Lotta Falk: Adjunderad ledamot
Diskussion och planering av Styrelsemöten för 2021 genomfördes. Uppdatering av
adresslista.
§ 122. Firmatecknare för Rf AnIva
Beslut tas att firmatecknare för Riksföreningen för Anestesi och intensivvård (AnIva) med
organisationsnummer: 802015-6363 är ordförande Helén Berthelson, 670516-3548, och
kassör Henrik Ramcke, 750529-4178. De äger rätt att teckna firma var för sig. Punkten
förklaras omedelbart justerad.

Riksföreningen för anestesi och intensivvård
- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 § 123. Firmatecknare för Ventilen
Beslut tas att firmatecknare för tidskriften AnIva Ventilen, organisationsnummer:
802015-6363 är ordförande Helén Berthelson, 670516-3548, och kassör Henrik Ramcke,
750529-4178. De äger rätt att teckna firma var för sig för tidskriften AnIva Ventilen. Punkten
förklaras omedelbart justerad.
§ 124. Årsmöte
Väl genomfört digitalt årsmöte. Inledande diskussion om kommande årsmötes planering
genomfördes.
§ 125. Genomgång av ekonomi/R/B
Diskussion och genomgång av ekonomi och budget. På grund av rådande situation med
COVID-19 (i.e inställda kongresser för vilka kostander beslastat Rf AnIva) så kommer Rf
AnIva rapportera ett underskott i den ekonomiska redovisningen för 2020.
Rf AnIva beslutar att underskottet kommer belasta 2020.
§ 126. Stipendier B/D
Beslutas att ansökningsdatum gällande forskningsstipendiet för utdelning till hösten 2021
tidigareläggs till den 15 mars 2021. Beslut kring tilldelning sker i maj 2021.
§ 127. Kongresser B/D
Rf AnIva beslutar att ställa in vårkongressen 2020 som planerats till Malmö. På grund av
rådande situation med Covid-19.
Rf AnIva beslutar att godkänna samarbetsavtalet mellan SFAI & Rf AnIva gör SFAI/AnIva
veckan i Örebro 2021.
Diskussion angående förändrat arbetssätt i relation till kongresser och eventuella framtida
olika mötesformer för Rf AnIva fördes.
§ 128. Information från råden/B/D
Genomgång av information från de olika råden.
Fortsatt diskussion för ett gemensamt arbetssätt för de olika råden på kommande styrelsemöte.
Rådsledare ombeds utvärdera arbetsätt för en gemensam diskussion 2021.
Aktuellt: Post-op rådet utarbetar en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom postoperativ vård som skrivs och slutförs i dagsläget.
Redaktionen; Rf AnIva söker ny chefsredaktör. Utgivningsdatum för Ventilen under 2021
fastställda.
Forsknings- och utvecklingsrådet: Sammanställer riktlinjer för omvårdnad av patienter som
drabbats av Covid-19 (trycksår, delirium och bukläge).
§ 129 Medlemsfrågor
20-11-21 har Rf AnIva 2942 medlemmar. Ny medlemshantering har utvecklats. From 20-1120 finns en ny funktion på hemsidan; medlemsansökan. Även uppdatering av uppgifter som
varje medlem kan sköta själva via hemsidan.
§ 130. Nationellt arbete/alla/D/B
Rf AnIva har skapat ett underlag till prioriterade områden för NPO (NPO perioperativ vård,
intensivvård och transplantation, PIVoT) till verksamhetsplan diskuterades. Beslut om att
godkänna dokumentet som skickas till NPO, PIVoT.
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Rapport från referensgrupp till Socialstyrelsen Covid-19 där Rf AnIva deltar. Socialstyrelsen
efterfrågar information gällande material och intermediärvårdsplatser (antal) dock oklar
definition. Frågan om kompetens lyfts av Rf AnIva.
§ 131. Internationellt arbete/B/D alla/
Ny NOSAM representant ska utses.
§ 132. Remisser och yttranden/B/
Rf AnIva har deltagit i möte med Socialstyrelsen och SFAI gällande intensivvårdens
kompetens.
§ 133. Kommande kompetensutveckling inkl råden/D/B alla
§ 134. Genomgång av arbetslistan och kalendarium/R/
§ 135. Nästa AU
3 december 20.00-21.00
§ 136. Nästa styrelsemöte
Via teams den 17 december klockan 19.00-21.00
§ 137. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat
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