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Planeringsdag 
Tid: 28 augusti 2016      
Plats: Svensk sjuksköterskeförening (SSF) Baldersgatan 1 Stockholm.  
 
Närvarande:  
Styrelse: Helen Berthelson, Catarina Tingsvik, Ann-Charlotte Falk, Henrik Ramcke, Elisabeth 
Winterås (förmiddag),  Ing-Marie Larsson 
Redaktionsrådet: Helen Conte, Lennart Gunnesjö, Johan Meijers 
Utbildningsrådet: Eva Barkestad, Ingrid Andersson, Petra Hyllienmark, Lena Stevens, Ingrid 
Gustavsson, Annsofie Wiegert 
Forskning- utvecklingsrådet: Eva Åkerman, Pether Jildenstål, Eva Joelsson Alm 
Ung i AnIva: Åsa Hällström, Lina Bergman, Tobias Gustafsson, Malin Ekman (eftermiddag) 
 
Förmiddagens program bestod av en inledning av ordförande Helen Berthelson följt av en 
presentation av deltagarna, där några var nya.  
Därefter följde en diskussion om kommunikation inom råden och mellan råden och styrelsen. 
Henrik Ramcke hade en genomgång av Storegate som är den plattform  Riksföreningen AnIva 
använder för att spara och dela dokument. 
 
En punkt som diskuterades under förmiddagen var Socialstyrelsens förslg på nya 
läkemedelshanteringsföreskrifter. Det beslutades att Riksföreningen AnIva ska inkomma 
med svar på förslaget. Styrelsen sammanställer svaret. Samtliga deltagare var överens om att 
förslaget i de nya läkemedelsföreskrifterna gällande delegering skulle öka risken för 
läkemedelsrelaterad vårdskador och att Riksföreningen starkt motsätter sig förslaget att 
läkemedelshantering ska kunna delegeras till undersköterskor inom specialiteterna anestesi 
och intensivvård. 
 
En annan punkt som diskuterades var Stockholmsläns landstings planerar att bedriva en 
verksamhetsförlagd specialistutbildning för sjuksköterskor i egen regi. Riksföreningen har 
skrivit ett uttalande som skickats till ansvarig politiker där Riksföreningen AnIva anser att 
förslaget ska förkastas. Svar har inkommit och kommer läggas ut i Storegate. Riksföreningen 
kommer bemöta svaret från politiker i Stockholmsläns landsting samt skriva till UKÄ. 
 
Deltagande i kongresser diskuterades. För att hålla ner kostnader är det viktigt att resor och 
hotell bokas i god tid. 
AnIva Ventilen och kongresserna som ordnas av Riksföreningens är det som medlemmarna 
mest förknippar med Riksföreningen AnIva. För att fortsätta hålla en hög nivå på 
höstkongressen vill styrelsen få förslag på programpunkter från råden i januari. 
 
Lunch intogs på Östar station. 
 
Under eftermiddagen arbetade respektive råd med en verksamhetsplan för år 2016-2017. 
Varje råd hade även ett möte med styrelsen för att berätta om sin verksamhet senaste året och 
plner för kommande år. Det som framkom under respektive möte var: 
Redaktionsrådet: Målet är att synliggöra Riksföreningens och medlemmarnas arbete. AnIva 
Ventilen har genomgått utveckling de senaste åren och målet är att upprätthålla det arbete som 
gjorts men även att inte stanna till utan fortsätta processen. Fortsätta utvecklas gällande 
innehåll och former. Satsa på kortare inslag av intresse ”kort och gott”. Kommande nummer 
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utgår från verksamhetsmålen, och blr neurologi, ledarskap, donation och framtidens AnIva. 
Ettt mål är att skapa debatt kring aktuella ämnen och synas mer i debatten som rör våra 
verksamheter. Förslaget är att råden bidrar med debattartiklar inom sina områden men även 
debattartiklar från medlemmarna. Det diskuterades hur en framtida digitaliserng kan ske. Ett 
första steg kan vara att ledaren läggs ut på hemsidan samt kortare version av intressanta 
artiklar och innehållsförteckningen för senaste numret av Ventilen. Redaktionen kommer ha 
en nära kontakt med styrelsen genom deltagande på (delar av) styrelsemöten. 
Utbildningsrådet: Rådet har arbetat med nationell klinisk examination för både 
specialistsjuksköterskeutbildningen inom anestesi och intensivvård. De kommer presenteras 
under hösten 2016 på möten och konferenser och våren 2017 pilottest på några 
utbildningsorter. Rådet har även gjort en inventering av utbildningsplatser, antal studenter och 
hur många som examineras. Fördjupad inventering kommer att utföras. Därefter vidtog en 
diskussion kring budget och möjligheten för rådet att ha en egen budget. 
Forsknings- och utvecklingsrådet: Rådet har haft två möten under året. Två medlemmar har 
lämnat rådet som nu kommer rekrytera nya medlemmar och har i dagsläget några personer 
som kommer kontaktas. Under våren anordnades ett forskningsseminarium för doktorander 
som var mycket uppskattat. Seminariet kommer fortsätta en gång/år i samband med vår eller 
höst kongressen. Rådet har som mål att samarbeta med andra nätverk, ex NOFI. Rådet 
önskade även fler remisser från styrelsen som de kan ge utlåtande på. Forsknings- och 
utvecklingsrådet har nära kontakt med nätverket för disputerade intensivvårdssjuksköterskor. 
Där har nationella riktlinjer för post-IVA mottagning tagits fram och är snart klara. Det se 
även en möjlighet att samarbeta med SFAI för framtagande av nationella riktlinjer. Rådet vill 
få till en spridning av aktuell forskning via hemsidan, där det även ska vara möjligt att 
diskutera resultaten. Rådet kommer uppdatera riktlinjer för forskningsstipendiet och lämnar 
förslag i november. 
Ung i AnIva: Rådet byter namn från Ung i RF till Ung i AnIva. Att vara ung innebär att man 
är ung i yrkesrollen. Rådet är i startgroparna och har diskuterat sina förväntningar och mål 
med rådet. De vill presentera sig för medlemmarna via facebook, hemsidan, Ventilen och 
montern på höstkongressen. I samband med kongressen planeras för frågor till medlemmarna 
om vad de hade vaelat veta som ny i professionen och vilka frågor som är viktiga. Rådet 
kommer ta kontakt med studenter för att ta del av deras frågor. Vidare kommer rådet titta på 
mentorskap. Till höstkongressen 2017 kommer de ansvara för det sociala programmet. 
 
Eftermidddagens program avslutades med en gemensam sammanfattning där de olika råden 
beskrev sina planer för det kommande året.  
 
Planeringsdagen avslutades med en mycket god middagsbuffé. 
 
 
För anteckningarna: Ing-Marie Larsson 
 
 
      
 
 
 
 
                      


