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Protokoll nr 3 från styrelsemöte 12-13 maj 2012    
 
Styrelsemöte 
Riksföreningen för anestesi och intensivvård 
Plats 
Scandic Star Hotell, Lund 
Närvarande 
Oili Dahl, Margita Åberg, Ingrid Andersson, Eva Åkerman, Lotti Orvelius, Eva Barkestad, 
Cathrin Madsen Rihlert, May-Lena Färnert 
Anmält förhinder 
Roger Bergebo 
Adjungerad 
Helen Berthelson, AnIva Ventilens redaktion 
 
§ 42 Mötets öppnande 
Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat 
§ 43 Val av mötesordförande 
Till mötesordförande utses Oili Dahl 
§ 44 Val av justerare 
Till justerare utses Cathrin Madsen Rihlert  
 
§ 45  
Beslut att godkänna föregående mötesprotokoll från 17-18 mars 
§ 46 
Beslut att godkänna dagens föredragningslista 
 
§ 47  
Beslut tas att konstituera Riksföreningens styrelse efter årsmötet 10 maj enligt följande: 
Oili Dahl , ordförande 
Eva Åkerman, vice ordförande, forskning och utveckling, NOSAM nordisk 
kontaktperson IVA 
Roger Bergebo, kassör, medlems- och prenumerationsärenden 
Margita Åberg, sekreterare 
Ingrid Andersson, IFNA och NOSAM internationell och nordisk kontaktperson anestesi 
Eva Barkestad, EfCCNa och WFCCN europeisk och internationell kontaktperson IVA, 
utbildningsfrågor IVA 
May-Lena Färnert, kongresser, utbildningsfrågor anestesi 
Cathrin Madsen Rihlert, kongresser 
Maria Henricson, ledamot 
Riksföreningens styrelse är mycket nöjd med valberedningens arbete som har lyckats värva 
nya personer till styrelse, redaktion och revisorer, sammanlagt fyra personer. 
 
§ 48  
Beslut tas att firmatecknare för Riksföreningen för anestesi och intensivvård är 
ordförande Oili Dahl, 66 07 08-2689, och kassör Roger Bergebo, 59 07 31-2457. De äger 
rätt att teckna firma var för sig för Riksföreningen för anestesi och intensivvård. 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
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§ 49  
Beslut tas att firmatecknare för Riksföreningen för anestesi och intensivvård är 
ordförande Oili Dahl, 66 07 08-2689, och kassör Roger Bergebo, 59 07 31-2457. De äger 
rätt att teckna firma var för sig för tidskriften A nIva Ventilen. Punkten förklaras 
omedelbart justerad. 
 
§ 50 Rapporter  
50:1  
NOSAM (Nordisk Samarbetsorganisation) för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor 
Ingrid Andersson informerar från NOSAM-mötet på Island 4-6 maj. Sveriges landsrapport har 
Ingrid skrivit och den läggs in på vår hemsida www.aniva.se  Förslaget att anordna en 
postgraduate utbildning i barnanestesi, med NOSAM som står bakom utbildningen, 
diskuterades. Vår styrelse kan inte ta beslut om detta då viktig information saknas. Nästa 
NOKIAS (Nordisk Kongress för Iva- och Anestesi Sjuksköterskor) kommer att vara i 
Köpenhamn på Tivoli 19-21 september 2013. Temat för kongressen är inte bestämt, så 
programmet är i sin linda. 
 
50:2 EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations) 
Eva Barkestad rapporterar från EfCCNa-mötet i Lugano, Schweiz 28-29 april. EfCCNa 
arbetar med publicering av en e-bok som bland annat handlar om etik, palliativ intensivvård, 
uppföljning av intensivvård (diary.) Eva önskar få förslag på namn som skulle kunna 
medverka till detta från Sverige. Nättidningen Connect fortsätter med publikationer, en artikel 
från varje land är önskvärt. Nästa EfCCNa-kongress äger rum i Belgrad, Serbien 23-25 maj 
2013 www.efccna2013.rs   
 
50:3 WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses) 
Eva Barkestad informerar att nästa WFCCN-kongress är i Durban, Sydafrika 28 augusti-1 
september, Sydkorea 2015, Brasilien 2017. 
 
 50:4 AnIva Ventilen 
Helen Berthelson framför ett förslag om att tidigarelägga publiceringen av AnIva Ventilen på 
hemsidan. Nu gäller ett år efter utgivningen som den publiceras på hemsidan. Frågan kommer 
att tas upp på nästa styrelsemöte i september. 
 
50:5 Hemsidan 
Anne Knorr, vår nya webbmaster, arbetar med den nya hemsidan och kommer att öppna den  
under juni månad. 
 
50:6 Facebook 
Genomgång av Riksföreningens Facebook. Styrelsen behöver göra flera inlägg för att aktivera 
medlemmarna.  
 
§ 51 Avtal med CareFusion 
Ett förslag på ett uppdaterat avtal med vår sponsor CareFusion visades. CareFusion 
återkommer med svar. Sponsringen återkommer med svar. 
 
§ 52 Kongresser 
Vårkongressen i Lund 10-11 maj är avslutad. Efter en snabb titt på utvärderingsenkäten som 
utlämnades till deltagarna var det ett mycket positivt resultat. Ingrid Andersson och Eva 
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Åkerman sammanställer enkäten och rapporterar på nästa styrelsemöte. Inget sjukhus har 
anmält sitt intresse att anordna en vårkongress för 2013. Arbete pågår med att försöka få en 
intressent till vårkongressen. 
Genomgång av det preliminära programmet till jubileumskongressen 22-23 november. Lokal 
för banketten är inte bokad, Eva Barkestad, May-Lena Färnert och Oili Dahl arbetar vidare 
med det.  
 
§ 53 Riksföreningens 50-års jubileum 2012 
Arbete pågår med Riksföreningens 50-års jubileum. 
 
§ 54 Utbildningsgrupp inom Riksföreningen 
Planeringen för Riksföreningen har varit att bilda en utbildningsgrupp och den tanken kom 
upp i samband med Regeringens utredning av våra framtida specialistutbildningar. Det är inte 
längre aktuellt att bilda en utbildningsgrupp, behovet finns inte just nu. 
 
§ 55 Nätverket för disputerade sjuksköterskor inom perioperativ omvårdnad 
Nätverket kommer att få en ”flik” på vår hemsida. Eva Åkerman är kontaktperson mot 
”Nätverket för disputerade sjuksköterskor inom perioperativ omvårdnad”  
 
§ 56 Nationella projekt 
Riksföreningen deltar i projektet Säker Bukkirurgi tillsammans med SFAI, SEORNA och 
Vårdförbundet. Projektet är ett nationellt samverkanprojekt för att minska komplikationer vid 
bukkirurgi. May-Lena Färnert representerar Riksföreningen. Kommande möten är 17 
september 2012 och 18 mars 2013. 
Gruppen för projektet med CVK, ett nationellt säkerhetsprojekt, har haft möte 4 maj. Eva 
Barkestad rapporterade från mötet och minnesanteckningar skriver Eva. Det är ett nationellt 
projekt om CVK hantering inom intensivvård. Syftet är att inventera hur nuvarande riktlinjer 
följs, öka patientsäkerheten och minska infektioner. 
 
§ 57 Kompetensbeskrivning för intensivvårdssjuksköterskor 
Riksföreningens första utgåva av ”kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen  med inriktning mot intensivvård” är tryckt i 1000 exemplar. 
Den kommer även att finnas på hemsidan. 
 
§ 58 Kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor 
Revideringen av ”kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård” är nu färdig och  
kommer att tryckas i 500 exemplar. Den kommer även att finnas på hemsidan. Den första 
utgivningen av kompetensbeskrivningen utkom 2008. 
 
§ 59 Samarbete med SEORNA (Riksföreningen för operationssjukvård) 
De två förslagen på samarbete med SEORNA diskuterades, WHO:s checklista för säkerhet 
vid operationer och den årliga perioperativa sjuksköterskans dag som varje år inträffar 15 
februari. 2012 års tema har varit “Promoting a Positive Environment in the Operating 
Department” 
 
§ 60 Svensk sjuksköterskeförenings styrelse – nomineringar 
Riksföreningen kommer att nominera kandidater till Svensk sjuksköterskeförenings styrelse.  
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§ 61 Svar till arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen har skrivit ett dokument med information om våra yrken och vill ha 
Riksföreningens kommentarer. Ingrid Andersson har granskat dokumentet och gjort en del 
ändringar med hjälp av Eva Barkestad 
 
§ 62 Samarbete med SFAI ( Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård) 
Vår strävan är att ha ett ökat samarbete med SFAI. Diskussion förs om en gemensam 
kongress i framtiden och identifiering av frågor vi borde ta upp gemensamt. Kontaktpersoner 
till SFAI blir Ingrid Andersson och Eva Åkerman. En träff med SFAI är planerad till hösten.  
 
§ 63 Arbetslistan genomgång 
Genomgång av styrelsens arbete som uppdateras vid varje styrelsemöte 
 
§ 64 Nästa AU  
Nästa AU blir 20 eller 21 augusti 
 
§ 65 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir 1- 2 september 
 
§ 66 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Margita Åberg  
Mötessekreterare 
 
 
 
Oili Dahl        /       2012   Cathrin Madsen Rihlert        /       2012    
Mötesordförande   Justerare  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
                      
 
 


