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Vision

Riksföreningens vision är att utveckla professionen

Mål

Riksföreningens mål är att främja utbildning, forskning och utveckling 

inom vårt yrkesområde

Profilering

Riksföreningens profilering är att vara en nationell och internationell 

plattform för utveckling av professionen 



Perspektiv Medlemmar Utbildning Kongresser Forskning/utveckling

Aktuell 

situation

•Riksföreningen är den enda 

intresseföreningen för anestesi- och 

intensivvårdsjuksköterskor i Sverige

•Riksföreningen är inte tillräckligt aktiv i 

sociala medier

•Hemsidan behöver förbättras för att 

vara en aktuell  informationskälla till 

medlemmarna

•Riksföreningen har ökande 

medlemsantal 

•Medlemmarnas delaktighet i 

Riksföreningen behöver ökas

•Nationell statistik om verksamma 

specialistsjuksköterskor, kompetens 

och arbetsvillkoren saknas 

•Specialistsjuksköterskeexamen 

utreds  av 

Universitetskanslerämbetet (UKÄ)

•Riktlinjer för kompetensutveckling 

för speccialistsjuksköterskor 

saknas

•Nationell samordning om framtida 

behov och kompetens saknas

•Riksföreningen arrangerar vår- och 

höstkongressen i egen regi

•Kongresser är en viktig plattform 

för kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte och behöver  

kontinuerligt utvecklas

•Patientperspektiv och 

patientsäkerhet behövs lyftas 

tydligare på kongresserna

•Medlemstidningen AnIva Ventilen 

görs av och för medlemmarna. 

Utveckling, utbildning och forskning 

är det centrala i tidningen.

•Samarbete med andra aktörer , 

föreningar och nätverk  behöves 

utvecklas

•Riksförening har nationell 

forskarnätverk för 

specialistsjuksköterskor inom 

perioperativ omvårdnad och 

intensivvård 

•Riksföreningen är aktiv i flera 

nationella projekt inom 

professionsområde

•Nationella riktlinjer , 

rekommendationer och 

kvalitetsindikatorer för flera av 

professionens områden saknas

Viktigaste

målen 2014

• Öka antalet medlemmar till 3 000

• Utveckla  och öka användning av sociala media 

• Aktivera medlemmar i Riksföreningens arbete, tillvarata kompetens

• Verka för en nationell kompetensplan för specialistsjuksköterskor

• Tydliggöra internationellt arbete 

• Stärka rapportering om utveckling och forskning 

• Aktivera Riksföreningens roll i skapande av nationella riktlinjer  

Aktiviter •Skapa flera sätt att presentera

Riksföreningens arbete, via olika

media

•Säkerställa en aktuella hemsida

•Förändra  Riksföreningens 

organisation så att medlemmarnas 

medverkan möjliggörs och ökar

•Driva samarbetsprojekt med 

Vårdförbundet om antalet verksamma 

specialistsjuksköterkor, kompetens och 

framtida behov

•Bevaka , rapportera och agera 

efter utredning av UKÄ

•Utarbeta rekommendationer för 

progress av kompetens

för anestesi och intensivvårds-

sjuksköterskor

• Arbeta aktivt med andra 

föreningar för att skapa nationell 

samordning av 

specialistsjuksköteskans framtida 

kompetens och behov

•Säkerställa plan för vårkongresser 

2015, 2016

•Genomföra höstkongress enligt 

nya koncept med utökat 

kunskapsutbyte 

•Aktivera nätverkens medverkan på 

kongresser 

• Säkerställa utvecklingen av AnIva

Ventilen

•Kontinuerlig samarbete med 

nätverk/forum som bevakar 

forskning och utveckling nationellt 

och internationellt 

•Förstärka samarbete och 

rapportering i olika nätverk och 

expertgrupper

•Initiera och driva arbete med 

evidesbaserade 

riktlinjer/rekommendationer inom 

vår kunskapsområde



Att inom 5 år stärka 

specialistsjuksköterskans profession genom ett aktivt arbete 

med utbildning, forskning och utveckling inom yrket

Att skapa långsikt nationell komptensplan för anestesi och 

intensivvårdssjuksköterskor

Långsiktigt mål för Riksföreningen för anestesi och intensivvård


