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Vision
Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård verkar inom
anestesisjukvård, intensivvård och närliggande
verksamhetsområden för främjande av kvalitet och säkerhet,
utbildning och livslångt lärande samt forskning och
utveckling, baserat på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.

Inriktning
Syftet är att stärka specialistsjuksköterskans profession inom
anestesisjukvård, intensivvård och närliggande verksamheter
för att säkerställa och förbättra vården för patienter och
närstående genom ett personcentrerat förhållningssätt.
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Detta sker genom att Rf AnIva…
Kvalitet och säkerhet

Utbildning och livslångt
lärande

Forskning och utveckling

Verkar för att säkerställa
Verkar för hög kvalitet i
specialistkompetens inom våra utbildning för
verksamhetsområden
specialistsjuksköterskor

Främjar nationell och
internationell samverkan

Verkar för säker vård

Verkar för erfarenhets- och
kunskapsutbyte mellan kliniskt
verksamma
specialistsjuksköterskor

Verkar för framtagande,
spridning och implementering
av forskningresultat och
förbättringsarbete

Verkar för utveckling av
ledarskap

Bidra till kompetensutveckling

Utgör forum för vetenskapligt
utbyte

Initierar och medverkar i
tvärprofessionella samarbeten
www.aniva.se

Aktiviteter utifrån verksamhetsplanen 2022
Kvalitet och säkerhet

Utbildning och livslångt
lärande

Forskning och utveckling

Medlemsaktiviteter och kommunikation med medlemmar
AnIva Ventilen, Hemsidan, Sociala medier
Medverka och agera i relevanta sammanhang för att bevaka professionernas intresse
Rf AnIvas enkät till medlemmarna
SFAI & AnIva kongressen
Webbinar

Aktiviteter utifrån verksamhetsplanen 2022
Kvalitet och säkerhet
Verkar för att
säkerställa
specialistkompetens
inom våra
verksamhetsområden

Verkar för säker vård

Verkar för utveckling
av ledarskap

Initierar och
medverkar i
tvärprofessionella
samarbeten

Delaktighet i nätverk
och nationella projekt
Besvara remisser

Nationella riktlinjer

Ledarskapsdag på SFAI
& AnIva veckan

Delaktighet i nätverk
och nationella projekt
Arbete med
samarbetspartners, ex
SFAI, SIS, SIR, SPOR,
NPO
Delta i arbetsgrupper
med myndigheter

Stödja framtagandet,
spridning och
implementering av
förbättringsarbete
Kompetensbeskrivning Utgöra ett forum för
kunskapsutbyte
Debattartiklar

Aktiviteter utifrån verksamhetsplanen 2022
Utbildning och livslångt lärande
Verkar för hög kvalitet i
utbildning för
specialistsjuksköterskor

Verkar för erfarenhets- och
kunskapsutbyte mellan kliniskt
verksamma
specialistsjuksköterskor

Bidra till kompetensutveckling

Handledningsutbildning (filmer)

Utse ”Bästa uppsatser” till SFAI & Utveckla mentorskap nyanställda
AnIva kongressen

Uppdatera Klinisk
slutexamination

Distansutbildning

Nätverk för anestesilärare

Kartlägga omfattning av
postoperativ vård i befintliga
specialistutbildningar och
fristående kurser

Aktiviteter utifrån verksamhetsplanen 2022
Forskning och utveckling
Främjar nationell och
internationell samverkan

Verkar för framtagande,
spridning och implementering
av forskningresultat och
förbättringsarbete

Utgör forum för vetenskapligt
utbyte

Delaktighet i nätverk och
nationella projekt

Sprida information från NPO
aktuella arbeten

Doktorandseminarier

Stödja framtagandet, spridning
och implementering av
förbättringsarbete

Ta fram riktlinjer för publicering
av studier

Stipendium

Delaktighet i internationella
organisationer
Deltagande i nationella och
internationella kongresser
Nätverksmöte med disputerade
IVA ssk
Återuppta perioperativt nätverk

