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Protokoll nr 6 från styrelsemöte 21-22 november 2014    

 
Styrelsemöte 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

Plats 

Adolf Fredriks kyrkogata 11 Stockholm 

Närvarande 

Oili Dahl, Göran Sehlin, Margita Åberg, Eva Åkerman, Ingrid Andersson, Catarina Tingsvik, 

Louise Lamberthz, Ann-Charlotte Falk. 

Anmält förhinder 

Ninni Wallfelt har lämnat sitt uppdrag i styrelsen under pågående valperiod. För tillfället finns 

ingen ny person som ersätter henne.  

Adjungerad 

Helén Berthelson, Chefredaktör för AnIva Ventilen 

 

§ 110 Mötets öppnande 

Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat 

§ 111 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande utses Oili Dahl  

§ 112 Val av justerare 

Till justerare utses Catarina Tingsvik 

  
§ 113   

Beslut att godkänna föregående mötesprotokoll från 4-5 oktober 

§ 114 

Beslut att godkänna dagens föredragningslista 

 

§ 115 Höstkongressen 20-21 november 

Höstens AnIva-kongress är genomförd. I år arrangerades kongressen på Scandic Infra City i 

Upplands Väsby med positivt resultat, efter att i många år ha varit på Stockholmsmässan i 

Älvsjö. Höstkongressen kommer också nästa år att arrangeras i Upplands Väsby. Diskussion 

och genomgång av vad som har varit bra och vad som måste förbättras till nästa års 

höstkongress. Genomgång av skriftlig utvärdering från utställare. 

 

§ 116 Riksföreningens organisation 

Vid årsmötet 21/11 godkändes styrelsen förslag om ändringar av styrelsens sammansättning 

från och med maj 2015 samt inrättande av verkställande råd. 

Tre styrelsemedlemmar kommer att avsluta sina uppdrag vid årsmötet i maj 2015. Diskussion 

förs om styrelsens olika uppdrag och vilka arbetsuppgifter det innebär för respektive uppdrag. 

 

§ 117 Bästa abstrakt för Fria föredrag och bästa Poster 

Beslut tas att vid fördelning av priser för bästa abstrakt för Fria föredrag och bästa 

Poster ska det vara minst fem inlämnade Fria föredrag respektive fem inlämnade Poster 

för att priset ska utdelas. 

Som tidigare beslutats ska 1500 kronor utdelas till vinnarna av Fria Föredrag respektive 

Poster. 
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§ 118 Ekonomi 

Kassör Göran Sehlin informerar att Riksföreningens ekonomi är god inför verksamhetsåret 

2015. Medlemsantalet är 2800 och antalet prenumeranter är 176. 

 

§ 119 Kongresspecialisten avtal 

Avtalet med vår researrangör Kongresspecialisten 2015-2016 behöver kompletteras innan det 

kan undertecknas. Göran Sehlin ordnar det. 

                                                                                                                                                    
§ 120 Vårkongress 

Arbete pågår med vårkongressen 2015 som äger rum 7-8 maj i Uppsala och det preliminära 

programmet finns i AnIva Ventilen nr 4. Vårkongressen 2016 kommer att äga rum i Kalmar 

och arbetet med kongressen är påbörjad där. 

 

§ 121 Verksamhetsplan 2015 

På styrelsemötet utarbetades de fem viktigaste målen för verksamhetsåret 2015. Aktiviteterna, 

som vi grupparbetade med, ska vara inlämnade till Oili Dahl senast 15 december. En 

verksamhetsplan för 2015 kommer därefter att göras. 

 

§ 122 Rapporter 

122:1 IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists) 

Ingrid Andersson presenterade IFNAs organisation och arbetsområde samt informerade från 

IFNA mötet i Budapest. Planering inför väldskongressen i Glasgow 2016 fortskrider. 

Information om kongressen finns på hemsidan www.wcna2016.com. Manda Dunne, 

kongressansvarig, kommer till AnIva 2015 för att marknadsföra kongressen. 

Det finns planer på att förlägga höstens IFNA möte i Stockholm i samband med AnIva 

dagarna. 

IFNAs standards och policy manual är reviderade. En ny hemsida är under planering. Två 

anbud, Budapest och Indonesien, Bali, har inkommit beträffande arrangemang av 

världskongressen 2018. Site visit gjordes i samband med IFNA mötet i Budapest och site visit 

i Indonesien planeras. Beslut var kongressen kommer att äga rum tas i samband med 

landsrepresentantmötet i Glasgow 2016.   

 

122:2 EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations) 

Eva Barkestad, tidigare styrelsemedlem, deltog på styrelsemötet och rapporterade om 

aktiviteter i EfCCNa samt redogjorde EfCCNa:s organisation.  

       

122:3 WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses) 

Eva Barkestad redogjorde också WFCCN:s organisation. 

 

122:4 AnIva Ventilen 

Helén Berthelson informerade att AnIva Ventilen har 50 års jubileum 2015. En artikel med 
inslag från gamla tider kommer i AnIva Ventilen nästa år. Riksföreningen bildades 1962 och 

AnIva Ventilen utgavs första gången 1965. 

 

122:5 Utbildning 

Universitetskanslerämbetet, UKÄ har utkommit med “Specialistsjuksköterskor och vårdens 

behov”, Rapport 2014:8. Resultatet av rapporten kommer i AnIva Ventilen nr 1. 

 

http://www.wcna2016.com/
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122:6 Forskning och utveckling 

Eva Åkerman deltog den19 november på mötet för “Nätverk för disputerade sjuksköterskor 

inom intensivvård”.Ett förslag som togs upp var att eventuellt bilda ett nätverk för barn/neo 

intensivvård. 

 

§ 123 Styrelsens arbetslista 

Genomgång av styrelsens arbetslista som uppdateras vid varje styrelsemöte. 

 

§ 124 Nästa AU 

Nästa AU blir 8 januari 2015 

 

 

§ 125 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir 24-25 januari 2015  

 

§ 126 Mötets avslutande 

 

Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 

Vid protokollet 

 

Margita Åberg 

Mötessekreterare 

 

 

Oili Dahl         /       2014                       Catarina Tingsvik       /      2014   

Mötesordförande                       Justerare 


