Riksföreningen för anestesi och intensivvård
- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 -

Protokoll nr 5 från styrelsemöte 10 oktober 2017
Styrelsemöte
Riksföreningen för anestesi och intensivvård
Plats
Skype
Närvarande
Helené Berthelsen, Catarina Tingsvik, Henrik Ramcke, Axel Wolf, Elisabeth Winterås, IngMarie Larsson
§ 95 Mötets öppnande
Ordförande Helén Berthelsen förklarar mötet öppnat
§ 96 Val av mötesordförande
Till mötesordförande utses Helén Berthelsen
§ 97 Val av justerare
Till justerare utses Catarina Tingsvik
§ 98. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns
§ 99. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslista godkänns
§ 100. Ekonomi/B/Henrik
Ekonomin i föreningen är god. Det har kommit in något mindre antal annons intäkter.
Kvartalsrapport inte färdig ännu.
§ 101. Utredning om specialistsjuksköterskors utbildning/D/Helén
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över specialistutbildningarna för sjuksköterskor,
barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Utbildningsdepartementet har gett uppdraget till
Kenth Nauclér. Utredningen kommer bevakas av Rf AnIva.
§102. Rapport från projektet Stark för livet – stark för kirurgi./D/Axel/Helén
Projektet är igång. May-Lena Färnert är representant från Rf AnIva.
§ 103. Information från råden/D/alla
Forskning, arbetar med doktoranddag och att doktorander inom anestesi och intensivvård ska
presenteras på hemsidan
Ung i AnIva: studeranderepresentanter är rekryterade. Deltar på höstkongressen med
synliggörande av rådet och Rf AnIva.
Utbildningsrådet; Arbetar med uppdatering av kompetensbeskrivning. Besluta om ny ledare i
nov som ska slussas in i rådet.
Chefsrådet: Helén Berthelsen har kontakt med rådet.
Redaktionsrådet, har fått in mycket material till kommande nummer av Ventilen.
§ 104. Nordisk forskning om anestesisjuksköterskors kompetens/D/ Helén

Riksföreningen för anestesi och intensivvård
- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 Förfrågan om tillgång till medlemsregistret från RfAnIva. Helén Berthelsen återkopplar att
RfAnIva inte kan lämna ut medlemsregistret.
§ 105. Policy samt underlag för rådsmedlemmar att delta i kunskapsutbyte/B/Catarina
Beslut bordläggs till styrelsemöte i november 2017.
§ 106. Kommunikationsplan/D/Helén
Kommunikations dag i SSF regi i december. Rf AnIva kommer representeras.
§ 107. Höstkongress 2017/R/Catarina
Arbetet framskrider enligt planerna
§ 108.Vårkongress 2018, 2019/D/ Catarina
2018: Planeringen framskrider enligt plan.
2019: Trollhättan tackat ja till att arrangera vårkongressen. Kontakter etableras.
§ 109. Hemsidan/R/Catarina
Problem med uppdatering av hemsidan. Kontakt har tagits upprepade gånger med webbredaktör.
§ 110. Internationellt/D/Lotta
NOSAM: Bordlägga till nästa möte
§ 111. Rese/fortbildningsstipendium, 2017/B/Catarina
Carina Sjöberg och Eva Joelsson-Alm beviljas 10 000kr vardera, Fredrika Sundberg 7000kr.
§ 112. Rapport från Ordföranderåd/D/Helén
SSF intresserade av samarbete och kommer bjuda in till diskussion kring samarbete.
§ 113. Organisationsutveckling/D/Lotta, Helén
Bordlägger till styrelsemöte november 2017.
§ 114. Nätverk för postoperativ vård/D/ Helén
Flera personer har anmält intresse för deltagande i rådet. Helen Berthelsen kontaktar dem.
Eventuellt kan ett första möte ske i januari 2018. Rådsledare och representant till ICPAN ska
utse.
§ 115. Nätverk inom thorax och kärl/D/Ing-Marie & Henrik
Bordlägger till styrelsemöte november 2017.
§ 116. Internat Vision 8-9 februari i Göteborg/B/D
Bokat internat den 8 (från 10.00) -9 februari (till 16.00) 2018 i Göteborg för styrelsen.
Kommunikationsgruppen, Malin Ekman och Erica Englund samt redaktör Helen Conte bjuds
in att delta.
§ 117. Nätverksträff för utbildningsansvariga anOpIva nov 2017./B/alla
Beslut att Rf AnIva bidrar med ca 3000kr.

Riksföreningen för anestesi och intensivvård
- intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan 1962 § 118. Kommande kompetensutveckling inom riksföreningen/B/alla
Kommande kompetensutveckling gås igenom.
§ 119. Genomgång av arbetslistan och kalendarium/R/Helen
Arbetslistan och kalendarium gås igenom.
§ 120. Nästa AU
Tisdag 7/11
§ 121. Nästa styrelsemöte
25-26/11 i Stockholm
§ 122. Mötets avslutande
Mötet avslutas
Övriga frågor:
Inköp av tröjor till Höstkongressen.
Beslut tas att Rf AnIva inte ska köpa in tröjor.
Medlemsregistret februarimötet, vem gör vad i framtiden
Diskussion kommer tas i samband med Vision internatet februari 2018.
Vårdhandboken: kontaktpersoner från Rf AnIva är Eva Åkerman, Peter Jidenståhl, Ing-Marie
Larsson.
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