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Protokoll nr 5 från styrelsemöte 20 oktober 2013    

 
Styrelsemöte 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

Plats 

Telefonmöte via Skype 

Närvarande 

Oili Dahl, Göran Sehlin, Margita Åberg, Eva Åkerman, Eva Barkestad, Ingrid Andersson, 

Adam Juting 

Anmält förhinder 

May-Lena Färnert, Catarina Tingsvik 

Adjungerad 

Anna Schandl, AnIva Ventilens redaktion 

 

§ 83 Mötets öppnande 

Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat 

§ 84 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande utses Oili Dahl  

§ 85 Val av justerare 

Till justerare utses Eva Åkerman 

  
§ 86   

Beslut att godkänna föregående mötesprotokoll från 1 september 

§ 87  

Beslut att godkänna dagens föredragningslista 

 

§ 88 Höstkongress 

Diskussion och genomgång av styrelsens arbetsuppgifter inför höstkongressen i november. 

 

§ 89  

Beslut tas att godkänna programmet till vårkongressen i Falun 8-9 maj 2014 

 

§ 90 Remissvar till Svensk sjuksköterskeförening 
Bestämdes att Riksföreningen stödjer Svensk sjuksköterskeförenings remissvar om  
Ansvarsfull hälso- och sjukvård. Slutbetänkande av Patientmaktutredningen. SOU 2013:44. 
Utredningens innehåll är bland annat att patientens ställning ska stärkas och att det 
ska vara likvärdiga villkor. 
                      
§ 91 Hemsidan 

Diskussion om hemsidan. Ska vi ha reklam på hemsidan och hur ska den i så fall vara 

utformad? Detta behandlas vid nästa styrelsemöte i november. 

 

§ 92 Ekonomi 

Göran Sehlin informerar att ekonomin är i balans. Antalet medlemmar är 2867.  
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§ 93 Riksföreningens forskningsstipendium  

Vinnaren av årets forskningsstipendium är utsedd, priset på 25 000 kronor kommer att utdelas 

på höstkongressen. 

 

§ 94 Ekonomiska riktlinjer  

Diskussion om de ekonomiska riktlinjerna och de eventuella ändringar som kommer att 

föreslås till årsmötet 2014. Oili Dahl skickar ut mer underlag inför nästa styrelsemöte. 

 

§ 95 Rapporter 
95:1 NOSAM (Nordisk Samarbetsorganisation) för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor) 

Ingrid Andersson informerar att i AnIva Ventilen nr 4 kommer en artikel från kongressen 

NOKIAS (Nordisk Kongress för Intensivvårds- och Anestesisjuksköterskor). NOKIAS, som 

för övrigt äger rum vart tredje år, hölls detta år i Köpenhamn 19-21/9. 

Ett NOSAM-möte anordnades också i samband med NOKIAS. Där reviderades riktlinjerna 

och den nya NOSAM flaggan presenterades. En mall för hur utbildningarna ser ut i respektive 

land har tagits fram. Det ska tas fram en ny bemanningsstandard för intensivvård som ska ha 

mer fokus på omvårdnad (Norge). Nästa NOSAM-möte blir i Helsingfors 4-5 april 2014. 

 

95:2 IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists) 

Ingrid Andersson informerar att tre personer från IFNA ska åka ner till Tunisien för att 

inspektera kongresslokal och hotell inför IFNA-kongressen som 28-31 maj 2014 äger rum i 

Hammamet, Tunisien. Riksföreningen har bistått med fyra presentationer till kongressen.  

 

 95:3 AnIva Ventilen 
Redaktionen föreslår att tidningen nästa år ska ha temanummer.  

 

§ 96 Arbetslistan  

Genomgång av styrelsens arbetslista som uppdateras vid varje styrelsemöte.  

 

§ 97 SFAI-dagar 

SFAI-dagarna genomfördes i Åre 18-20 september. En rapport från kongressdagarna kommer 

i AnIva Ventilen nr 4.  

 

§ 98 Styrelsemöten 2014 

Förslag och genomgång av datum inför 2014 års styrelsemöten. 

 

§ 99 Nästa AU 

Nästa AU blir 12 november  

 

§ 100 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir 23-24 november  

 

§ 101 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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Vid protokollet 

 

Margita Åberg 

Mötessekreterare 

 

 

 

Oili Dahl         /       2013   Eva Åkerman       /      2013   

Mötesordförande   Justerare 


