Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

Protokoll nr 3 från styrelsemöte 18-19 mars 2022
Styrelsemöte
Riksföreningen för anestesi och intensivvård
Plats: Sjuksköterskornas hus, Stockholm
Närvarande
Ing-Marie Larsson, Ulrika Månsson, Therese Åstrand, Martin Jarl, Elisabeth Winterås, Catarina Tingsvik, Lina Bergman och Per Enlöf. Ida Skoog saknades.

§ 35. Mötets öppnande
Förklarade mötet öppnat
§ 36. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Ing-Marie Larsson
§ 37. Val av justerare
Till justerare valdes Elisabeth Winterås
§ 38. Val av adjungerad styrelseledamot
Ida Skoog valdes in som adjungerad styrelseledamot fram tills årsmötet.
§ 39. Godkännande av föredragningslista
Godkändes
§ 40. Godkännande av föregående mötesprotokoll/B
Godkänns under nästa styrelsemöte
§ 41. Ekonomi
Uppdatering kring budget.
Revision är genomförd och föreningens ekonomi anses vara i ordning.
Genomgång av Visma
§ 42. Kongress
Avstämning av arbetet med kongressen i Uppsala. Utbildningsrådet kommer att utse en studentuppsats i anestesi och intensivvård som kommer att presenteras under kongressen. Studenterna får delta på kongressen genom Rf AnIva. Ytterligare planeringsmöten kommer att
genomföras under våren.
Diskussion och beslut om riktlinjer för råden att delta i kongressen.
§ 43. Information från råden/B/D alla
Diskussion fördes kring kompetensbeskrivning post-op och dess utformning. Denna ska sedan
skickas ut till externa granskare.
Planering och uppföljning av planeringsdagarna med råden.
§ 44. Medlemsfrågor
Avstämning från medlemsgruppen. Beslut togs att webinarium ska genomföras i samarbete
med MKON. Utbildningsrådet kommer att vara först ut att anordna webinarie.

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 Medlemsgruppen får i uppdrag att sammanställa svar på frågan ”vad vill du att Rf AnIva ska
arbeta med” från medlemsenkäten.
§ 45. Kommunikation hemsidan
Information har tagits fram och har kommunicerats till råden hur de ska gå till väga för att få
ut sin information på hemsidan.
§ 46. Nationellt arbete och internationellt arbete/alla/D/
Digitala möten med socialstyrelsen angående kartläggning av den prehospitala vården har hållits vid två tillfällen.
Rf AnIvas medlemsenkät har en hög svarsfrekvens. Svaren ska nu sammanställas.
Rf AnIva har blivit inbjuden till en mediagrupp tillsammans med SFAI, SIR och SPOR.
Referensgrupp med en representant från styrelsen har haft möte med Socialstyrelsen angående
covid-19.
Krisgrupp har startats av Socialstyrelsen med anledning av kriget i Ukraina.
§ 47. Remisser och yttranden/B/
Svar har lämnats på remissen ”Spinal rörelsebegränsning vid trauma
Prehospitalt och intrahospitalt. Nationella Behandlingsrekommendationer 2022” från Säker
traumavård, LÖF.
Avstämning remisser om högspecialiserad vård.
§ 48. Arbetssätt.
Genomgång och uppdatering av arbetslistan.
Fortsatt arbete med kommunikationsplanen.
§ 49. Stipendier
Granskare till ansökningar om medlemsstipendie är utsedda.
Inkomna ansökningar till Forksningsstipendiet är skickade till forskning- och utvecklingsrådet
för granskning.
§ 49. Kommande kompetensutveckling inkl råden/D/B alla
Beslut tas att styrelsen godkänner ansökan från landsrepresentant för IFNA att delta i möte
och kongress.
§ 51. Nästa AU 30/3
§ 52. Nästa styrelsemöte 6/4
§ 53. Mötets avslutande

Ulrika Månsson
Mötessekreterare
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Justerare

Elektronisk signering av protokoll: https://elektronisksignering.se/signera-flera/
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