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Protokoll nr 1 från styrelsemöte 25-26 januari 2014    

 
Styrelsemöte 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

Plats 

Adolf Fredriks kyrkogata 11 Stockholm 

Närvarande 

Oili Dahl, Göran Sehlin, Margita Åberg, Eva Åkerman, Ingrid Andersson, May-Lena Färnert, 

Catarina Tingsvik, Adam Juting, Eva Barkestad 

Adjungerad 

Pia Andersson, redaktör AnIva Ventilen 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat 

§ 2 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande utses Oili Dahl  

§ 3 Val av justerare 

Till justerare utses May-Lena Färnert  

 

§4   

Beslut tas att godkänna föregående mötesprotokoll från 23-24 november 2013 

§ 5  

Beslut tas att godkänna dagens föredragningslista 

§ 6  

Beslut tas att godkänna Riksföreningens verksamhetsberättelse för år 2013 

§ 7  

Beslut tas att godkänna bokslutet för år 2013 

Helårsrevision för året 2013 genomfördes 24/1 2014. Närvarande på mötet var Göran Sehlin, 

kassör och Oili Dahl, ordförande och revisor Ulf Söderström.  

 

§ 8 Ekonomi 

Genomgång av kongressvinsterna, vår- och höstkongresserna, under åren 2008-2013.  

Höstens kongressvinst för 2013 är under uträkning och preliminärt blir det en bra 

kongressvinst. 

 

§ 9 

Beslut tas att godkänna budgeten för år 2014  

 

§ 10 Riksföreningens presentation under 2014 

Diskussion och genomgång av olika kongresser, nationella och internationella, som äger rum 

under 2014 och Riksföreningens representation på kongresserna. Beslut om vilka kongresser 
som ska representeras tas på nästa styrelsemöte.  

 

§ 11 Riksföreningens framtida organisation 

Oili Dahl gjorde en presentation om den framtida organisationen av Riksföreningen. 

Förslaget innebär att råd kommer att bildas inom olika områden, såsom exempelvis inom 

utbildning, ledarskap och forskning. Dessa råd kommer att vara knutna till Riksföreningen  
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och vara Riksföreningen behjälplig. Planeringen är att råden ska bestå av medlemmar med 

intresse inom aktuellt område. Det långsiktiga planerandet för att delvis omorganisera 

Riksföreningens interna arbete är planerad att fastställas 2016 

 

§ 12 Nätverk för lärare inom anestesi och intensivvård 

Tankar finns att bilda ett nätverk med jämn representation från anestesi och intensivvård i 

samarbete med högskola och klinik. 

 

§ 13  

Beslut tas att ekonomisk ersättning på vardera 1500 kronor ska utbetalas till vinnarna 

av bästa Poster och bästa abstrakt för Fria föredrag.  

Härigenom upphävs tidigare beslut från protokoll nr 2 2013 §31 Föreläsare på kongresserna 

får även fortsättningsvis ingen ekonomisk ersättning. 

 

§ 14 Rapporter 

14:1  

NOSAM (Nordisk Samarbetsorganisation) för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor 

Ingrid Andersson informerar att nästa nordiska kongress för anestesi- och 

intensivvårdssjuksköterskor (NOKIAS) är i Finland 2016. På nästa NOSAM-möte 4-5 april i 

Helsingfors kommer det att börja planeras för kongressen. 

 

14:2 IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists) 

Ingrid Andersson informer att kongressen i Hammamet, Tunisien i maj är inställd. Nästa 

IFNA-kongress blir därför först 2016 i Glasgow, Skottland. EU har godkänt att en 

högskoleutbildning på 12 år är likvärdig med en yrkesutbildning på 10 år. Förslaget 

genomfördes trots stark lobbying till Europaparlamentet att sjuksköterskeutbildningar ska ha 

antagningskrav på 12 års utbildning. 

 

14:3 EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations) 

Eva Barkestad är projektledare för nästa kongress 2015 i Valencia, Spanien. Namnförslag är 

inlämnade för val av ordförande, kassör och styrelsemedlem till valet som kommer att äga 

rum i vår. EfCCNa:s hemsida kommer att uppdateras och förbättras. 

 

14:4 AnIva Ventilen 

Pia Andersson informerar att redaktionsarbetet flyter på bra och att det finns gott om material 

till kommande utgivning av AnIva Ventilen.  

 

14:5 Forskning och utveckling 

Eva Åkerman rapporterar om SIR och arbetet med Patient reported Outcome Measures 

(PROM) och Patient Reported Experience Measures (PREM). SIR är intresserad av att göra 

en rekommendation om postoperativ uppföljning och att även Riksföreningen deltar i 
processen. 

 

§ 15 Program till höstkongressen 2014 

De kongressansvariga, lade fram förslag på föreläsningar till höstkongressen i november. 

Förslagen godkändes och ska sammanställas. 

 

§ 16 Säker bukkirurgi –projektgrupp 
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May-Lena Färnert som deltar i projektgruppen om Säker bukkirurgi kommer att skriva en 

artikel i AnIva Ventilen om ämnet. Ett tvärprofessionellt arbete har påbörjats med att skapa ett 

underlag för ett kvalitetsregister för Centrala venösa accesser. 

 

§ 17 

Beslut tas att byta kongresslokal till höstkongressen 20-21 november. 

Avtal ska skrivas och är under bearbetning. 

 

§ 18 Donationsnätverket 

Hans Lindblom, regional DonationsAnsvarig Sjuksköterska, rDAS i Stockholms läns 

landsting var inbjuden till styrelsemötet för att prata om donationsfrågor. Donatorer vårdas på 

iva och både anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor kommer i kontakt med denna 

vårdprocess. Sammanfattningsvis ska donationsfrågorna integreras i Riksföreningens frågor.  

 

§ 19 Verksamhetsplan för 2014 

Genomgång av verksamhetsplanen för 2014 och viktiga områden som ska prioriteras. 

 

§ 20 Styrelsens arbetslista 

Genomgång och uppdatering av styrelsens arbetslista 

 

§ 21 Styrelsemöten 2014  

Riksföreningens alla styrelsemöten för 2014 är fatställda: 

25-26/1, 9/3, 10-11/5, 30-31/8, 5/10, 22-23/11. Två styrelsemöten är via Skype, 9/3 och 5/10. 

Planeringsdag för arbetsåret 2015 är 30/8.  

 

 § 22 Nästa AU 

Nästa AU blir 24 februari   

 

§ 23 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir 9 mars  

 

§ 24 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

Vid protokollet 

 

Margita Åberg 

Mötessekreterare 

 

 
 

Oili Dahl         /       2014   May-Lena Färnert       /      2014   

Mötesordförande   Justerare 


