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Protokoll nr 6 från styrelsemöte 24-25 november 2012    
 
Styrelsemöte 
Riksföreningen för anestesi och intensivvård 
Plats 
Adolf Fredriks kyrkogata 11 Stockholm 
Närvarande 
Oili Dahl, Roger Bergebo, Margita Åberg, Ingrid Andersson, , Eva Åkerman, Eva Barkestad, 
Cathrin Madsen Rihlert, May-Lena Färnert, Maria Henricson 
Adjungerad  
Pia Andersson, Göran Sehlin 
 
§ 113 Mötets öppnande 
Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat 
§ 114 Val av mötesordförande 
Till mötesordförande utses Oili Dahl  
§ 115 Val av justerare 
Till justerare utses May-Lena Färnert 
  
§ 116   
Beslut att godkänna föregående mötesprotokoll från 12 oktober 
§ 117   
Beslut att godkänna dagens föredragningslista 
 
§ 118 Rapporter  
118:1 NOSAM (Nordisk Samarbetsorganisation) för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor 
Ingrid Andersson informerar att arbete pågår med NOKIAS (nordisk kongress för iva- och 
anestesisjuksköterskor) i Köpenhamn 19-21 september 2013. Nästkommande NOKIAS kommer 
att äga rum i Finland 2015, istället för som planerat 2016. Riksföreningens önskan är att det sedan 
återgår till det normala, med NOKIAS vart tredje år. Detta får Ingrid ta upp på nästa NOSAM-
möte. I de nordiska gemensamma riktlinjerna står att NOKIAS ska hållas vart tredje år. 
 
118:2 IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists) 
Ingrid Andersson informerar att på IFNA-mötet i Lund i november diskuterades IFNA-
kongresserna i Tunisien 2014 och Glasgow 2016. ICN (International Council of Nurses) har 
återkommit med synpunkter på revideringen av IFNA Standards och de kommer nu att 
granskas. Riksföreningen föreslår att det skrivs in i IFNA Standards i vilket sammanhang 
Propofol ska användas och vilken kompetens som krävs vid användandet av Propofol. 
 
118:3 EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations)  
Eva Barkestad  informerar att EfCCNa har fokus på den kommande kongressen i Belgrad i 
maj. Inlämning av abstrakt pågår till 1 december. Styrelsen inom EfCCNa undersöker 
möjligheten att ha en " egen" personlig kongressplanerare som kan samarbeta med lokala 
kongressplanerare. 
 
118:4 AnIva Ventilen 
”Nyfiken på” har inte funnits i de senaste numren av AnIva Ventilen. Pia Andersson 
undersöker detta. Det efterfrågas att någon/några i redaktionen kan bli ansvariga för 
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tidningens kalendarium och sidan med styrelse, redaktion och valberedning. Därmed 
underlättas uppdateringen av sidorna. Artiklar från kongressen, Riksföreningens 50-
årsfirande, kommer i nummer 1 2013. 
 
118:5 Utbildning 
Cathrin Madsen Rihlert informerar att Högskoleverket kommer att granska 
specialistutbildningarna mot Högskoleverkets mål. Det beräknas bli klart våren 2013. 
Mia Henricson informerar att Högskolan i Jönköping planerar att starta anestesi och iva 
specialistutbildningar januari 2014.  
Oili Dahl har, i egenskap av medlem i vetenskapliga rådet, den 18 oktober varit på Svensk 
sjuksköterskeförenings workshop om utbildning till Avancerad specialistsjuksköterska. 
Kravet på förkunskaper är specialistutbildning och det framtida behovet av masterutbildning 
för specialistsjuksköterskor diskuterades. 
  
118:6 Kvalitet och utveckling 
Roland Nilsson är Riksföreningens representant i SPOR (Svenskt PeriOperativt Register). 
”Nätverket för disputerade sjuksköterskor inom perioperativ omvårdnad” kommer att 
tillfrågas om någon av dem vill vara Riksföreningens representant (en till) i SPOR. Kontakt 
med SFAI får tas för godkännande av ytterligare en representant i SPOR.  
Eva Åkerman berättade om sitt arbete i SIR (Svenska Intensivvårdsregistret) 
  
118:7 Hemsidan 
Den nya hemsidan är under uppbyggnad. Genomgång och förslag på ändringar av hemsidan 
framfördes av Eva Barkestad som har haft möte med vår nya webbmaster. Hemsidan kommer 
att uppdateras kontinuerligt av styrelsen i samarbete med vår webbmaster. 
 
118:8 Twitter 
Riksföreningen finns nu på Twitter. Maria Henricson har lagt in det. Sök på Twitter efter  
Riksföreningen ANIVA eller @Riksfor_ANIVA 
 
§ 119 
Beslut tas att godkänna budgeten för år 2013 
Bokslutet för år 2012 kommer att gå med underskott och får täckas av fonderade medel. En 
orsak till underskottet är jubileumsnumret AnIva Ventilen nummer 4 som blev dyrare än 
planerat. Det blev ett uppskattat nummer som kom medlemmarna till gagn. 
 
§ 120  
Beslut tas att godkänna avtalet med Via Media. Avtalet är på två år 
Avtalet gäller för produktion och utgivning av tidskriften AnIva Ventilen. 
 
§ 121 Kongresser 
Höstens AnIva-kongress, Riksföreningens 50-års jubileum, är genomförd. I det stora hela har 
det fungerat bra. Diskussion och genomgång av vad som har varit bra och vad som måste 
förbättras. Inför nästa höstkongress 2013 har tema och struktur diskuterats. 
 
§ 122  
Beslut tas att kassör Roger Bergebo får mandat att skriva avtal med ny huvudsponsor 
för år 2013 
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§ 123 Seminariedag  tillsammans med SFAI och Riksföreningens årsmöte 2013 
May-Lena Färnert och Eva Åkerman tar kontakt med SFAI för vidare planering av den  
gemensamma seminariedagen 2 maj 2013 i Stockholm. Riksföreningens årsmöte är också 
planerad till denna dag.  
 
§ 124 Gemensamma projekt med SFAI 
1) SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har mottagit brevet Nationellt upprop ”Nationell 
elektronisk journal för perioperativ vårdprocess (anestesi, operation och postoperativ vård) 
och intensivvård”.   
2) Den ansökan som tillsammans med SFAI inlämnades till Nationella Kvalitetsregister för 
utveckling av kvalitetsregistren för CVK och ökning av användbarhet och användning av 
registerdata avslogs. 
 
§ 125 Nationellt nätverk för intensivvården 
Riksföreningen planerar att bilda ett nationellt intensivvårdsnätverk för disputerade 
intensivvårdssjuksköterskor i Sverige. Eva Åkerman, Mia Henricson och Lotti Orvelius 
kommer att göra ett förslag till ett nationellt nätverk inför styrelsemötet  26-27 januari 2013. 
 
§ 126  
Beslut tas att ingen ny landsrepresentant för EfCCNa kommer att utses år 2013 
Eva Barkestad är nuvarande landsrepresentant och avslutar sitt uppdrag i Riksföreningen 2014. 
Förslaget var att 2013 skulle vara inskolningstid och att den nya landsrepresentanten skulle 
vara med på EfCCNa-möten. Den nya landsrepresentanten kommer att utses i samband med att 
Eva slutar 2014. Deltagare från AnIva Ventilen och Riksföreningens styrelse kommer dock att 
vara observatörer under delegatmötet i Belgrad, Serbien, som äger rum i samband med 
EfCCNa-kongressen 23-25 maj 2013. 
 
§ 127 
Beslut tas att godkänna Riksföreningens representation för år 2013 
EfCCNa, 23-25 maj i Belgrad, Serbien, Maria Henricson och Pia Andersson. 
NOKIAS, 19-21 september i Köpenhamn, Eva Barkestad och May-Lena Färnert. 
SFAI, 18-20 september i Åre, Margita Åberg och Lennart Grunnesjö. 
 
§ 128 Verksamhetsplan år 2013 
Verksamhetsplanen för 2013 diskuterades och vilka av områdena som är viktigast att arbeta 
med under det kommande året. 
 
§ 129 Nästa AU 
Nästa AU blir 15 januari 2013 
 
§ 130 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir 26-27 januari 2013 
  
§ 131 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
Vid protokollet 
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Margita Åberg 
Mötessekreterare 
 
 
 
Oili Dahl        /       2012   May-Lena Färnert       /      2012    
Mötesordförande   Justerare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
                      
 
 
 
 


