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Protokoll nr 3 från styrelsemöte 9-10 Maj 2015    
 
Styrelsemöte 
Riksföreningen för anestesi och intensivvård 
Plats 
Vårdförbundet, Stockhom 
Närvarande 
Oili Dahl, Helén Berthelson, Göran Sehlin, Henrik Ramcke, Catarina Tingsvik, Louise 
Lambertz, Ann-Charlotte (Lotta) Falk 
 
 
 
§ 43 Mötets öppnande 
Ordförande Oili Dahl förklarar mötet öppnat 
 
§ 44 Val av mötesordförande 
Till mötesordförande utses Oili Dahl 
 
§ 45 Val av justerare 
Till justerare utses Helén Berthelson 
 
§46 Genomgång av föregående mötesprotokoll  
 
§ 47 Godkännande av föredragningslistan  
 
§48 Konstituering av styrelsen 2015 (B) 
Ordförande: Oili Dahl 
Vice Orförande & Kongressansvarig: Catarina Tingsvik 
Kassör: Göran Sehlin 
Sekreterare & Kontaktperson NOSAM: Lotta Falk 
Kongressansvarig: Louise Lamberthz 
Ledamot: Henrik Ramcke 
Redaktör & medlemsansvarig: Helén Berthelson 
 
§ 49 Beslut om firmatecknare för Riksföreningen (B) 
Oili Dahl och Göran Sehlin 
 
§ 50 Beslut om firmatecknare för ANIVA ventilen (B) 
Oili Dahl och Göran Sehlin 
 
§51 Genomgång av ekonomi 
Ekonomin i föreningen är god. Till höstkongressen kommer fem kongressbiljetter delas ut till  
en region för öka intresset för RF.   
 
§ 52 Kongress rapport 
Höstens kongress  i Upplands Väsby den 19-20 november är i slutfasen av planeringen. 
Kalmar ansvarar för vårkongressen 2016 (12-13 maj). 
Rapport från årets vårkongress (7-8 maj) i Uppsala kommer vid nästa styrelsemöte.  
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§ 53 Avtal mellan Kongressspecialisten och ANIVA föreningen 
Godkändes av styrelsen (B)  
 
§ 54 Avtal annonsering i medlemstidningen ANIVA ventilen (B)  
Godkändes av styrelsen  
 
§ 55 Huvudsponsoravtal med B Braun Medical (B) 
Godkändes av Styrelsen  
 
 § 56 Rese- och fortbildningsstipendium våren 2015 (B). 
Beslut att Elisabeth Olosson, anestesisjuksköterska Sahlgrenska erhåller 5000 kronor för att 
delta på ICPAN i Köpenhamn. 
Beslut att Isabell Fridh, högskolan i Borås erhåller 5000 kronor för att delta  på Congress för 
Complex interventions in health.  
 
§ 57 Verkställande råd 
Diskussion och genomgång av rådens sammansättning i dagsläget.  
Forskningrådet:  Eva Åkerman (Rådsledare) 
Redaktionsrådet: Anna Schandl (Rådsledare) 
Utbildningsråd: under arbete 
Chefsråd: under arbete 
Ung i rf: under arbete 
 
Bildande av råden är en av föreningens prioriterade aktiviteter i år. Status med verkställande 
råd blir en fast punkt i alla styrelsenmöten i år.  
Målet är att tre av råden delta i föreningens planeringskonferens 29/8.  
 
§ 58 ANIVA ventilen 
Diskussion gällande fördelning mellan anestesi- och intensivvårdsrapporter där styreslen och 
redaktionen ska stimulera till en jämn fördelning av inslag mellan anestesi och intensivvård.   
 
§ 59 Hemsidan 
Uppbyggnad av hemsidan pågår och alla i styrelsen ska utbildas för att kunna skapa inlägg.  
 
§ 60 Planeringskonferens den 29 augusti 2015 
Beslutas att alla råd tillfrågas om att delta. Schema skickas ut snarast.  
 
§ 61 Rapporter 
61:1 Vid sektionernas dag som arrangeras av Svensk sjuksköterskeförening (SSF) den 8 mars 
deltog Lotta Falk. Mötets titel var ”För vilka metoder och åtgärder saknas sammanställd 
kunskap inom omvårdnad”. Efterföreläsningar och diskussioner framkom gemensamma 
problemområden som rör patienten. Vidare arbete kommer genomföras av SSF.  
Rekommenderad läsning om evidens: http://www.sbu.se/sv/ 
Där alla kan ställa frågor och få hjälp med utvärderingsmetoder: 
http://www.sbu.se/sv/var_metod/Utvarderingsforslag/ 
  
61:2 NOSAM möte den 24-26 april deltog Eva Åkerman och Ingrid Andersson.  
Sammanfattning av Landsrapporter kommer finnas på hemsidan (http://www.aniva.se/).  
NOKIAS möte 2016 är den 15-17 september i ÅBO 
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61:3 Svenskt perioperativt register (SPOR) rapport från Anders Johansson. Rf ANIVA 
anmäler  för att bli medlem (500 kronor/år). Kommande projekt inom SPOR är blandannat 
utveckling av avvikelser/komplikationsvaribler per- och postoperativt samt ökad 
patientmedverkan i SPOR. För vidare information: www.ucr.uu.se/spor/index.php 
 
§ 62 Enkätundersökning Vårdförbundet /RF ANIVA 
En populärvetenskapig artikel är publiserad i den Finländska Anestesisjukskötersketidningen 
(Spirium) med delar av resultatet från undersökningen. Hela materialet ska analyseras och 
sammanställas vilket sköts av Vårdförbundet.  
 
§ 63 Övriga frågor 
63.1 Nationella projekt 
Kontaktpersoner i styrelsen för de nationella projekten är: 
Henrik Ramcke: LÖF, säker bukkirugi, utfallsmått, May-Lena Färnet;  LÖF, säker bukkrirugi,  
preop.riskbedömning, Elisabeth Olsson,  
Louise Lambertz: LÖF, säker traumavård, Lena Jansson  
Helen Berthelson: PRISS, Lisbeth Sjöstedt 
Lotta Falk: SPOR, Svenska perioperativ register, Anders Johansson, SPOR, postoperativ 
grupp, Sara Lyckner, SPOR, CVK; Eva Barkestad 
Catharina Tingsvik: Regering, utredning donation, Anne Floden 
 
63.2 Inkomna frågor från medlemmar  
Frågor som inkommit till styrelsen under året diskuteras i de olika råden är:  
Sjuksköterskor som utbildats  i andra länder inom Intensivvård eller anestesi, hur kan de få 
arbeta i Sverige?  
Vilken kompetens bör finnas på post-operativa avdelningar? 
Hur planeras inskolningar och kompetensutveckling av ny personal på avdelningar i Sverige? 
 
§ 64 Nästa AU  
Nästa AU blir 10 augusti 
 
§ 65 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är den 30 augusti 
 
§ 66 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Lotta Falk  
Mötessekreterare 
 
 
 
Oili Dahl        /       2015   Helén Berthelson /      2015   
Mötesordförande   Justerare    


