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Verksamhetsberättelse år 2021 
 

 

Inledning 

 
Arbetet med verksamhetsåret 2021 är avslutat och till våra medlemmar lämnar vi härmed 

verksamhetsberättelsen för period 210101-211231. 

 
Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård (Rf AnIva) verkar inom anestesisjukvård, 

intensivvård och närliggande verksamhetsområden för främjande av kvalitet, säkerhet, 

utbildning och livslångt lärande samt forskning och utveckling, baserat på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Syftet är att stärka specialistsjuksköterskans profession inom 

anestesisjukvårdård, intensivvård och närliggande verksamheter för att säkerställa och 

förbättra vården för patienter och närstående genom ett personcentrerat förhållningssätt. 

Under år 2021 har Rf AnIva verkat inom områdena kvalitet och säkerhet, utbildning och 

livslångt lärande samt forskning och utveckling. Inom dessa områden strävar bland annat Rf 

AnIva efter att kommunicera med medlemmarna via sociala medier såsom Instagram och 

Facebook. Rf AnIva avser att verka för utbildning och livslångt lärande genom att aktivt ta 

ställning till utbildnings och kompetensfrågor samt specialistutbildningens utformning och 

kvalitet. 

 
Rf AnIva har varit delaktig i flera nationella projekt som syftar till förbättrad vårdkvalitet och 

utveckling av vården. Under året har flertalet styrelseledamöter haft återkommande möten 

med externa intressenter för att diskutera kompetens, utbildning och introduktion till 

intensivvård. Rf AnIva verkar för samverkan och utveckling av professionen nationellt liksom 

internationellt genom samarbete och representation i relevanta organisationer, såsom 

WFCCN, EfCCNa, IFNA och NOSAM. Samarbetet med Svensk Förening för Anestesi och 

Intensivvård har fortsatt under året bland annat med arbetet kring den gemensamma 

höstkongressen. Styrelsen har haft styrelsemöten under 11 tillfällen under året. Endast ett av 

dessa tillfällen kunde styrelsen träffas fysiskt vilket var på kongressen i Örebro. 
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Riksföreningen har som mål att stödja forskning samt sprida forskningsresultat. Under 2021 

delades inget forskningsstipendium ut på grund av att ingen ansökan uppfyllde de kriterier 

som finns för tilldelning av stipendiumet. 

 

Antal medlemmar 

Vid årets slut var medlemsantalet 2234 medlemmar. 

Medlemsavgiften har under 2021 varit 350 kronor för fullt betalande medlemmar. Avgiften 

för studenter och pensionärer är reducerad. 

 
Representation 

Under 2021 har Rf AnIva representerats och uppmärksammats bland annat genom 

tidningsintervjuer och tv-program. Axel Wolf intervjuades om att Iva-vård kräver 

specialistkompetens. En debattartikel i Dagens medicin publicerades i mars 2021 där Helén 

Berthelson skrev om ”Det måste finnas tydliga mandat för ledarskap inom omvårdnad”. Rf 

AnIva har även representerats i en hearing angående intensivvård sammankallat av IVO den 14 

april. Ing-Marie Larsson har deltagit i seminarie gällande vården vid Covid-19 arrangerat av 

Svensk sjuksköterskeförening. Seminariet sändes även i samband med Almedalsveckan under 

rubriken “Prioriteringar av omvårdnad inom intensivvården i samband med covid-19”.Ing- 

Marie har deltagit i referensgrupp intensivvård med Socialstyrelsen om covid-19. Catarina 

Tingsvik, Ing-Marie Larsson och Helén Berhelson har skrivit ett brev till socialministern och 

ministern för högre utbildningar angående kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor 

inom intensivvård. Rf AnIva har representerats genom en debattartikel som publicerades i 

Alltinget maj 2021 om “Förödande och oetiskt att sänka kraven inom intensivvården”. 

Representanter från föreningen har deltagit i seminarie angående lärdomar från pandemin 

arrangerad av referensgrupp intensivvård. 

 
Styrelsen har svarat på en enkät avseende genomförd intensivvård under pandemin orsakad av 

Covid-19 vilken var efterfrågad av Coronakommissionen. 
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Rf AnIva har varit representerade vid SFAI &AnIva -veckan i Örebro 22-24 september 2021. 

 
 

Rf AnIva fick i början av december en hedersutmärkelse av Forska Sverige. I 

samband med mottagande av priset deltog Ing-Marie Larsson i SVT:s morgonstudio 

och deltog sedan i en paneldebatt i riksdagen. En tät kontakt har funnits med NPO 

PIVoT där förslag har lämnats till deras verksamhetsplan samt medverkan i 

inledande arbete gällande intermediärvård. Föreningen har även nominerat deltagare 

till nationell arbetsgrupp Intermediärvård. 

 

Utlåtanden från Rf AnIva 

Rf AnIva har skickat synpunkter på remiss av premoria, Utkast till lagrådsremiss: 

Nya regler för organdonation S2021/06598 till Socialdepartementet. 

Rf Aniva bifaller ett gemensamt remissvar tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening 

gällande den sköra äldre patienten vid laparotomi. 

Rf AnIva deltar i debattinlägg som författats av Svensk sjuksköterskeförening gällande 

vårdskador i samband med covid-19 pandemin. 

Rf AnIva har svarat på remisser angående högspecialiserad vård: 

Dnr 36548/291-19 Avancerade endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarna. 

Dnr 36548/2019-20 Tranbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknik. 

Dnr 30111/2020 Extraktion av pacemaker. 

Dnr 35428/2020 Isolerad hyperterm perfusion. 

Dnr 35430/2020 Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan 

för patienter med spridd cancer i bukhinnan. 

 
Kongresser 

AnIvas kongresser har under 2021 blivit SFAI & AnIva-veckan. För första gången 

arrangerades gemensam kongress med SFAI, vilken ägde rum i Örebro i september. Med 

anledning av pandemin kunde ett begränsat antal deltagare vara med på plats och andra fick 

delta digitalt. Många programblock var intressanta för båda professionerna, då flera som 

skickat in programförslag hörsammat uppmaningen att gärna belysa ett ämne så det är 

intressant och givande för både sjuksköterskor och läkare. Då vi arbetar tillsammans kliniskt i 
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vardagen tycks det helt självklart att mötas tillsammans vid kongressen och belysa aktuella 

ämnen från flera perspektiv. 

 
Styrelsen beslutade att tills vidare pausa AnIva´s Vårkongress. Kanske återuppstår det i någon 

annan form framöver, till exempel som studiedagar eller webinarier. 

 

Stipendier och priser 

Under året har följande stipendier delats ut: 

Forskningsstipendium 2021 delades inte ut detta år på grund av att ingen ansökan uppfyllde 

de kriterier som finns för tilldelning av stipendiumet.. 

Rese- och Fortbildning- och utvecklingsstipendium 

Det finns möjlighet för Riksföreningens medlemmar att söka detta stipendium två gånger per 

år. Under hösten 2021 slås detta stipendie ihop tillsammans med medlemsaktivitets-stipendie 

till Rf AnIvas Medlemsstipendie. 

 
Rf AnIvas Medlemsaktivitetsstipendiets delades våren 2021 ut till : 

 
 

Josefin Alm 7200:- 

Ulla Svanström 1000:- 

 
 

Viktoria Karlsson samordnande specialistsjuksköterska vid Akademiska barnsjukhuset, 

Intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Uppsala. 

Erhåller 5000 kr för heldagsseminarium i utvecklingsarbete för 

intraoperativneonatalintensivvård: implementering av rutiner för perioperativ kommunikation. 

 
Rf AnIvas Medlemsstipendie delades hösten 2021 ut till: 

 
 

Johanna Sjöberg Specialistsjuksköterska inom anestesi, Forskningssjuksköterska, KK 

Linköping. Erhåller 3000 kr för språkgranskning av manuskript för hennes masteruppsats vars 

resultat ämnas att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. 
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Susanne Knutsson, specialistsjuksköterska inom intensivvård, Docent, Linnéuniversitetet, 

Växjö. Erhåller 3800 kr för fortbildning och utveckling genom deltagande på kongressen 

Caring in a changing world – The 4th International NCCS & EACS Conference, 2022 på 

Mälardalens Universitet. 

 
Hon ämnar presentera sitt abstract på sin forskning inom området barn som närstående på 

IVA. 

 
Emilia Wedin, specialistsjuksköterska inom intensivvård, Intensivvårdsavdelningen, 

Örnsköldsvik. Erhåller 4000 kr för omkostnader av litteratur och publicering av sin forskning 

kring intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att kommunicera, informera och stödja 

närstående till intensivvårdspatienter under covid-19 pandemin. 

 
Camilla Brodin, avdelningschef, Barnintensivvårdavdelningen, Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. Erhåller 5000 kr för kostnader av föreläsare inom kommunikation i samband med 

utbildning för verksamhetens personal. Syftet är att öka personalens kunskap om föräldrar i 

kris och hur de ska stöttas genom olika vårdprocesser. 

 

 

Rapport från respektive råds arbete 

Utbildningsrådet 
 

Utbildningsrådet har lagt ut handledningsmodeller/pedagogiska modeller ”Handledning och 

Lärande i klinisk miljö” på hemsidan som kan användas för handledning/mentorskap av både 

studenter och nya kollegor inom intensivvård och anestesi. 

Rådet har varit delaktiga i debattartiklar gällande utbildningskrav inom intensivvård. 

Intervjuer med personer som arbetar med ”en lärande miljö i kliniken”, både pedagoger från 

universitet och huvudhandledare från kliniken har genomförts och kommer läggas ut på 

hemsidan. Utbildningsrådet har sökt pedagogiskt stipendium genom Svensk 

sjuksköterskeförening för att utvärdera de kliniska examinationerna som är gjorda. 
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Forsknings- och utvecklingsrådet 
 

Forsknings och utvecklingsrådet har tagit fram rekommendationer angående omvårdnad vid 

Covid-19 som publicerats på Rf AnIvas hemsida. Dessa rekommendationer gäller kring 

omvårdnad av trycksår, delirium och bukläge. Rådet har även hållit ett doktorandseminarie. 

 
Rådet för postoperativ vård 

Postoperativarådet har under året fortsatt sitt arbete med kompetensbeskrivning i 

postoperativvård. 

 

Riksföreningen är representerad och har samarbete med följande 

internationella och nordiska föreningar 

 

Världsfederationen för Anestesisjuksköterskor (IFNA) 

RF AnIva´s representant i IFNA har under 2021 varit Ingrid Bing Andersson, Lund. 

För mer information om IFNA, www.ifna.site.org 

Sibernik, Kroatien kommer att stå värd för nästa världskongress 2022. 

 
 

Världsfederationen för Intensivvårdssjuksköterskor(WFCCN) 

Sverige var representerat genom Eva Barkestad. 

 
 

Europeiska Intensivvårdsföreningen (EfCCNa) 

Rf AnIva representant är Eva Åkerman 

 
 

Nordisk samarbetsorganistion för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor (NOSAM) 

Rf AnIva representant är Lina Bergman. 

 

 
International Cooperation of perianaestesia nurses (ICPAN) 

Rf AnIva representant är Karuna Dahlberg. 

http://www.ifna.site.org/
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Internationellt publiceras nu underlag för bemanning i samband med COVID-19. 

https://www.baccn.org/mediacentre/news/ukccna-position-statement-emergency-nurse- 

staffing-for-covid-19-wave-2-nov-2020/ som riksföreningen har varit med att ta fram. 

 

Årsmöte 

Hölls den 7 maj digitalt 

 

 

Styrelsemöten 2021 

28 Januari 

24 Februari 

18Mars 

22 April 

8 Maj 

16 Juni 

26 Augusti 

25September Örebro 

27 Oktober 

20November 

14 December 

 
 

Planeringskonferens 

Planeringskonferens har inte kunnat hållas detta år på grund av covid-19 pandemin. 

 

 

Revisioner 

Januari i Stockholm 

20 september digitalt 

https://www.baccn.org/mediacentre/news/ukccna-position-statement-emergency-nurse-staffing-for-covid-19-wave-2-nov-2020/
https://www.baccn.org/mediacentre/news/ukccna-position-statement-emergency-nurse-staffing-for-covid-19-wave-2-nov-2020/
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Organisation 

 

Styrelsen 

Ordförande: Ing-Marie Larsson 

Vice ordförande: Catarina Tingsvik 

Sekreterare: Ulrika Månsson 

 

 

Kassör: Martin Jarl 

Ledamot: Elisabeth Winterås 

Ledamot: Therese Åstrand 

Ledamot: Per Enlöf 

Ledamot: Lina Bergman 

 
 

Råd 2021 

 
 
Forskning- och utvecklingsråd 

Rådsledare: Eva Åkerman 

Rådsmedlemmar: Pether Jildenstål, Eva Joelsson-Alm 

Redaktionsråd 

Rådsledare: Helen Berthelson 

Rådsmedlemmar: Lennart Grunnesjö, Johan Meijers, Emelie Andersson, Suzan Hölttä, 

Jeanette Hellström, Helén Berthelson 

Utbildningsråd 

Rådsledare: Susanna Ågren 

Rådsmedlemmar: Ingrid Bing Andersson, Ingrid Gustavsson, Hanna Sundblad, Janet Mattson, 

Ulrika Strömbäck 

Chefsråd 

Rådsledare: Helena Roos 
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Rådsmedlemmar: Helené Berthelson 

Rådet för postoperativ vård 

Rådsledare: Erika Axelsson 

Rådsmedlemmar: Sandra Månsson, Sara Lyckner, Lenita Lindgren, Karuna Dahlberg, 

Magnus Flodberg 

Rådet för ny AnIVa 

Rådet har just nu inga medlemmar så hålls för tillfället vilande. 

 

 
Revisiorer 

Thomas Eriksson 

Lena Swedberg 

 
 

Valberedning 

May-Lena Färnet 

Karin Johansson 

Lotta Johansson 
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Bokslut bifogas årsberättelsen 

Stockholm 2022….. 

 
Ing-Marie Larsson Catarina Tingsvik 

 

 

 
Ulrika Månsson Martin Jarl 

 

 

 
Elisabeth Winterås Therese Åstrand 

 

 

 

 

Per Enlöf Lina Bergman 


