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Verksamhetsberättelse år 2018 
 
 
Inledning  
Arbetet med verksamhetsåret 2018 är avslutat och till våra medlemmar lämnar vi härmed 
verksamhetsberättelsen för period 180101-181231.  
 
Riksföreningens viktigaste mål är att verka för främjande av kvalitet och säkerhet, utbildning 
och livslångt lärande samt forskning och utveckling, baserat på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Syftet är att stärka specialistsjuksköterskans profession inom 
anestesisjukvård, intensivvård och närliggande verksamheter för att säkerställa och förbättra 
vården för patienter och närstående. Ett stort fokus har under året varit att skapa en hållbar 
kommunikationsplan som inkluderar en plan hur kommunikationen till våra medlemmar ska 
utvecklas både via tidningen Ventilen och digitalt. Riksföreningen har lagt grunden för en ny 
hemsida och tagit en aktiv roll i sociala medier.   
 
Under år 2018 har Riksföreningen inom verkat områdena kvalitet och säkerhet, utbildning och 
livslångt lärande samt forskning och utveckling bidragit enligt följande:  
 
Kvalitet och säkerhet  
Riksföreningen har varit delaktig i flera nationella projekt som syftar till förbättrad 
vårdkvalitet och utveckling av vården, såsom Säker sepsis- och DCD-projekten. Vidare har 
framtagande och spridning av utvecklings- och förbättringsarbete stimulerats har skapats 
genom stipendier, anordnande av kongresser, samt via tidskriften AnIva Ventilen.  
Riksföreningen verkar för samverkan och utveckling av professionen nationellt liksom 
internationellt genom samarbete och representation i relevanta organisationer, såsom 
WFCCN, EfCCNa, IFNA och NOSAM. Ökat samarbetet med Svensk Förening för Anestesi 
och Intensivvård och Riksföreningen för Operationssjukvård eftersträvas.  
 
Utbildning och livslångt lärande 
Under året har Riksföreningen bidragit till utbildning och fortsatt lärande genom anordnande 
av kongresser, samt bidragit till att medlemmar kunnat delta på nationella och internationella 
kongresser. Riksföreningen har även tagit ställning och verkat i frågor som rör 
specialistutbildningens kvalitet och innehåll. Vidare har Riksföreningen bidragit till 
kunskapsutbyte på utbildningsdagar för utbildnings- och utvecklingsansvariga sjuksköterskor 
inom anestesi, intensiv- och operationssjukvård, samt genom kongresser och via AnIva 
Ventilen. Möjligheter till kunskapsutveckling har stimulerats genom det nyinrättade stipendiet 
för aktivitet på arbetsplatser. Utbildningsrådet har fortsatt arbetet kring framtagande av 
nationella riktlinjer för klinisk examination.  
 
 
Forskning och utveckling 
Riksföreningen har som mål att stödja forskning samt sprida forskningsresultet. Under år 
2018 delades ett forskningsstipendium ut. Doktorandseminarium anordnades för doktorander 
och deras handledare. Under året har Riksföreningen även verkat för att fler medlemmar 
medverkar med presentationer vid kongresser, vilket åstadkommits med ett utökat 
resestipendium.  
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Antal medlemmar 
Vid årets slut var medlemsantalet 2519 medlemmar. Antalet medlemmar har varit stabilt i 
föreningen sedan flera år tillbaka.  
Medlemsavgiften har under 2018 varit 350 kronor för fullt betalande medlemmar, reducerad 
avgift för studenter och pensionnärer.  
 
 
Rapport från respektive råds arbete  
 
Utbildningsrådet 
Rådet har arbetat med Nationell klinisk examination för Anestesi och 
Intensivvårdssjuksköterskor. Ett bedömningsunderlag för slutexamination av studenter i slutet 
av sin utbildning som uppnått den kliniska och teoretiska kompetens som krävs av en 
nyutexaminerad specialistsjuksköterska inom anestesi eller intensivvård. Den nationella 
kliniska bedömningsförslaget  presenterades på VFU konferensen hösten 2018 av medlemmar 
i rådet och har publicerats i Ventilen nummer 4 under innevarande år. Flera av 
Utbildningsrådets medlemmar har representerat riksföreningen i olika sammanhang under året 
både nationellt och internationellt.  
Under året har också arbetet med revidering av kompetensbeskrivningar inom anestesi och 
intensivvård fortsatt. Revideringen beräknas vara färdig till sommaren 2019 och kommer att  
presenteras under höstkongressen 2019. 
 
 
Forsknings- och utvecklingsrådet 
Under året har Maria Randmaa valt att avgå. Arbete pågår med att rekrytera en ny medlem.   
Arbetet i rådet har huvudsakligen skett via mail och telefonmöte. Fysisk träff har skett i 
samband med vårens och höstens ANIVA kongress där rådsmedlemmarna deltagit som 
föreläsare och moderatorer.  
Planeringen och annonsering inför 2019 års forskningsseminarium för doktorander är 
genomförd. Seminariet kommer att äga rum i Stockholm den 7 februari. Tidigare seminarium 
har varit uppskattade, vissa förändringar i innehåll är gjorda inför nästa seminarium.  
Forskningsstipendiet hade i år sex ansökningar. Rådet har granskat ansökningarna och 
stipendiet tilldelas anestesisjuksköterska Ingrid Gustafsson Linnéuniversitetet för projektet 
”Värmebevarande insatser under den perioperativa perioden utifrån patientens och 
operationsteamets perspektiv”. Ingrid mottog stipendiet i samband med höstens ANIVA 
kongress.    
Under året har rådet gett ut tre nyhetsbrev med aktuell information inom Forskning och 
Utveckling. Forskning och utvecklingsrådet arbetar aktivt för att sprida information om 
aktuella studier för att öka antal enheter i Sverige som deltager. DecubICUS, trycksår hos 
intensivvårdspatienter och DICE dysfagi hos intensivvårdspatienter är två studier där rådet 
medverkat till att sprida information till Intensivårdsavdelningar i Sverige.  
Rådsmedlemmarna har deltagit i arbetet med att uppdatera kompetensbeskrivningarna för 
anestesi och intensivvårdssjuksköterskor. Nätverket för disputerade 
intensivvårdssjuksköterskor har haft möte vid två tillfällen. Under mötena har bla. 
specialistsjuksköterskeutredningen, utvecklingen av professionen, integrering av disputerade 
sjuksköterskor i klinik, samt omvårdnadsronder diskuterats.  
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Redaktionsrådet 
Under verksamhetsåret 2018 har medlemstidningen Anlva Ventilen utkommit med fyra 
nummer. Varje nummer har innehållit ett tema som under 2018 var nutrition, thorax, 
hygien och utbildning.  
Mål för 2018 har även varit att erbjuda läsarna material med barnperspektiv och från den 
postoperativa omvårdnaden. Båda dessa mål uppnåddes När det gäller innehållet i 
tidsskriften har fokus varit att försätta att ha en balans mellan forskning, utbildning, 
utvecklingsprojekt samt reportage från resor eller arbetsplatser. Resultat från forskning 
inom specialistområdet har fått ännu en starkare position under 2018.  Varje nummer 
hade artiklar som beskriver slutsatser från relevanta avhandlingar inom specialistområdet. 
Tre nummer har innehållit frågor från studenter och alla nummer har haft recensioner av 
nyutkomna böcker av intresse för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor. Ett utökat 
fokus har lagts på att vidga vårt informations- och utbildningsarbete till aktuella 
websidor, podd:ar, filmer med både skönlitterärt eller hälsocentrerat innehåll. Ett 
ytterligare inslag i varje nummer är de kröniker som har skrivits av Lennart Grunnesjö. 
Även har fallbeskrivningar införts. Publikationer från tidigare nummer av AnIva Ventilen 
har re-publiceras inom aktuellt tema för att ge en historisk återblick och drivs av Lennart 
Grunnesjö. 
 
Arbetet med AnIva Ventilen har redaktionell karaktär  och har bestått i att identifiera 
aktuella temaområden, att hitta och kontakta tänkbara författare, vara behjälplig i 
skrivprocessen samt korrekturläsning. Redaktionen har aktivt arbetat med att hitta nya 
vinklar, t.ex. att lära sig av dem som har lyckats eller som är förebilder. Personliga 
kontakter och ökad samverkan sker med den holländska systertidningen. Arbetet med att 
planera Anlva Ventilens digitalisering har fortsatt och Helen Conte har deltagit i 
digitaliseringsgruppens arbete. 
 
Redaktionsmöten har skett genom fysiska träffar under vår och höst. Redaktionsmöten 
sker förövrigt via Skype.  Under våren 2018 förlades mötet till Gotland där samtliga 
dåvarande redaktörer deltog i planeringsarbetet och preliminära tema för 2019 
identifierades. Studiebesök på intensiv- och anestesiavdelning gjordes för att öka 
kontakten mellan medlemmar, verksamheter och redaktionen. Höstens möte förlades till 
Stockholm och tre av redaktörerna kunde därmed delta Riksföreningens höstkongress.  

 
En ytterligare redaktionsmedlem med anestesinriktning har identifierats under slutet av 
2018 och kommer påbörja sitt arbete under 2019. Under 2019 kommer arbetet fortsätta 
att för att hitta ytterligare en redaktör som arbetar inom postoperativ omvårdnad eller har 
ett special intresse för bilder och foto.   
 
Ny i AnIva 
Rådet har under 2018 bytt namn till Ny i AnIva med syfte att tydliggöra vem rådets arbete 
vänder sig till. Rådets syfte är att arbeta med frågor som rör medlemmar som är nya i sin 
profession. Vi har under året haft som ambition att fortsätta synliggöra rådet och våra 
aktiviteter gentemot unga i yrket. Målet att rådet ska finnas presenterat under samtliga 
nummer av Ventilen under året har uppnåtts.  
Vi har påbörjat en inventering kring vilka arbeten kring mentorskap som pågår runtomkring i 
Sverige och bearbetning pågår. För att förbättra samarbetet med studenterna ute i 
verksamheterna beslutades att rådet från detta år nu antar en helt ny strategi och därmed 
verksamhetsplan, nämligen att årligen rekrytera studentmedlemmar. Under höstkongressen 
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har rådet som önskat fått en egen plats vid Riksföreningens monter, ansvarat för egna 
aktiviteter, varit moderatorer för fria föredrag samt varit ansvariga för kongressens sociala 
arrangemang. 
 
 
 
Chefsrådet  
Chefsrådet arbetar utifrån verksamhetsplanen och har som mål att stärka och inspirera 
verksamma chefer och ledare inom anestesi och Intensivvård.  
Chefsrådet har under 2018 främst planerat chefspåret på höstkongressen utifrån följande 
områden. Ledarskap utifrån olika generationen, även generation Y. Ledarskap i komplexa 
organisationer, en utmaning för dagens och morgondagens ledare. En tredje inspirations 
föreläsning handlade om hur leda med mod. 
Chefrådet ser vikten av samarbete med RF Operationssjukvård för att stärka ledarskap inom 
professionsområdet och även för att arbeta strategiskt. Ett exempel är att försöka etablera ett 
nationellt chefsnätverk inom anestesi, intensivvård och operation. Rådet planerar att inleda 
dialog om gemensam nätverksdag framöver.   
Andra områden som har diskuterats av chefsrådet är hållbarhet och hur hantera stress, med 
tanke på ökad psykisk ohälsa.  
Glädje nog har flera chefer kontaktat chefsrådet. Ny deltagare har börjat under hösten 2018. 
 
Nätverk för Postoperativ Vård  
Under 2018 har arbetet med att bilda ett nätverk för postoperativ vård inom Riksföreningen 
inletts. Nätverket har haft två fysiska träffar för att diskutera arbetsformer och fortsatt fokus är 
att utarbeta riktlinje för postoperativ vård. Till ledare för nätverket har Magnus Flodberg 
(Vårdsenhetschef Postoperativ vård, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna) utsetts. 
Nätverket består av cirka 7 intresserade medlemmar från olika delar av Sverige.     
 
 
Kongresser 
Vårkongress, Visby  
Värd för vårens kongress var Visby och den hölls på Wisby Strand under två dagar i maj. Det 
var ANOPIVAkliniken vid Visby Lasarett som var lokal arrangör. Deltagarantalet var 252 
och 36 utställare. Det bjöds på två dagar med ett varierat och innehållsrikt program där även 
möjlighet till studiebesök på kliniken erbjöds. 
 
Höstkongress, Upplands Väsby 
Höstens kongress arrangerades i november och hölls på Scandic Infra City i Upplands Väsby. 
Anläggningen möjliggör kongresslokaler, utställningshall och boende på samma plats vilket 
upplevs positivt då det ger stora möjligheter att träffas och knyta kontakter för deltagare. 
Antalet deltagare var i år 331 och antalet utställare var 45.  
 
Kongressen innehöll tre programspår förutom fyra gemensamma föreläsningar. Två av 
programspårens innehåll hade fokus på anestesi, intensivvård och postoperativ vård. Det 
tredje spåret innehöll under torsdagen fria föredrag vilka presenterades i en föreläsningssal 
nere i utställningshallen. Det är glädjande att många delatagre bidrar med abstract för fria 
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föredrag och i år kunde sjutton fria föredrag hållas. Under fredagen var detta tredje 
programspår inriktat på chef- och ledarskap inom anestesi- och intensivvård.  

Kongressen inleddes med en gemensam föreläsning där Ann-Charlott Falk, 
specialistsjuksköterska, docent, presenterade under ämnet ”Professionen i framtiden”. Dagen 
avslutades även med en gemensam föreläsning där Christian Unge, läkare och författare, 
föreläste om ”Misstag att lära sig av”. På torsdagens kväll var det mingel i utställningshallen 
där vinnare av bästa abstract fick pris och prisutdelning till tipsrundan korades. Den 
gemensamma middagen följde sedan och innehöll både mat och skratt. Fredagens 
föreläsningar inleddes av Lars Sandman, professor i Hälso- och sjukvårdsetik som föreläste 
om prioriteringar i vården. Under eftermiddagen avslutades sedan kongressen av Kristina 
Lundberg, präst och filosofie doktor, som föreläste om etiksa problem bland personal som 
tjänstgör i stridsmiljö. 

Som ett tack till medverkande föreläsare skänkte Riksföreningen AnIVA pengar till BRIS. 

STIPENDIER OCH PRISER: 

Under året har följande stipendier och priser delats ut:  

Forskningsstipendium 2018 

Riksföreningens forskningstipendium á 40 000 kr har delats ut till följande person: Ingrid 
Gustafsson, Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård,  Doktorand vid instutionen för 
hälso- och vårdvetenskap. Linné universitetet, Växsjö. Forskningsprojekt: Värmebevarande 
insatser under den perioperativa perioden utifrån patientens och operationsteamets perspektiv. 
 
Pris 1500 kr för bästa abstract med muntlig presentation vid höstens AnIVA-kongress 2018 
utdelades till Gunnel Johansson ”Weaningansvarig sjuksköterska på REMEO” 

Rese- och Fortbildningsstipendium 

Det finns möjlighet för Riksföreningens medlemmar att söka detta stipendium två gånger per 
år. Totalt har Riksföreningen delat ut 70 000 kronor under 2018.  

Våren 2018 stipendiater: Carina Surell (WCNA kongress), Elisabeth Liljeroth (WCNA 
kongress) och Rebecca Kronström (Edinburgh anaestesia)  
Hösten 2018 stipendiater: Lisa Grape (difficult airway meeting), Oili Dahl (Magnet 
Conference), Maria Isaksson (EfCCNa 2019), Caroline Lagerhäll(EfCCNa 2019) och Cecilia 
Liljeberg (Kommunikation med barn inför anestesi).   
 
Stipendie för medlemsaktivitet  
Beviljat ett stipendie á 10 000 kronor till Mora Lasarett för att anordna en utbildningsdag 
inom intensivvvård 
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Riksföreningen är representerad och har samarbete med följande 
internationella och nordiska föreningar  
 
Världsfederationen för Anestesisjuksköterskor (IFNA)  
RF AnIva´s representant i IFNA har under 2018 varit Ingrid Bing Andersson, Lund. 
IFNA inledde år 2018 med den trettonde världskongressen i Budapest, Ungern, med 
representanter för  53 olika länder. Sverige var representerat genom Ingrid Bing Andersson 
och Ingrid Gustafsson. 
IFNA är den första omvårdnadsorganisationen som anslutit sig till G4 alliansen (Globala 
alliansen för kirurgi, obstetrik, trauma och anestesi omvårdnad). Representanter för IFNA och 
ESA/EBA ( European Society of Anaestehesiology/European Board of Aneasthesiology) 
möttes i Köpenhamn i samband med ESA kongressen för att bland annat diskutera 
anestesisjuksköterskans roll i anestesiteamet. För mer information om IFNA, 
www.ifna.site.org 
 
Världsfederationen för Intensivvårdssjuksköterskor(WFCCN) 
Sverige var representerat genom Eva Barkestad och Helen Berthelson på årets WFCCN 
kongress i Belgrad, Serbien. På kongressen presenterade Eva Barkestad resultaten från MICE-
ICU www.mice.icu.org , ett Erasmus+projekt som handlar om kulturell kompetens inom 
intensivvård. 
WFCCN har fortsatt sitt arbete med att förena nationella organisationer för 
intensivvårdssjuksköterskor till federationer där de olika världsdelarna finns representerade. 
Tid och arbete har också lagts på att revidera ”position statements” inom arbete och 
organisation, utbildning och intensivvårdssjuksköterskans patientnära arbete. De kommer att 
publiceras på hemsidan inom kort. Arbete har också lags på att skapa ett ökat samarbete 
mellan olika nyckelorganisationer som EfCCNA  (European federation of Critical Care 
Nurses association), ESICIM ( European Society of Intensive Care Medicine). 
Sverige har tillsvidare valt att vara en associerad medlem i WFCCN vilket betyder att 
Riksföreningen inte har rösträtt men yttrande- och diskussionsrättigheter och fullständig insyn 
i organisationen. 
 
Europeiska Intensivvårdsföreningen (EfCCNa) 
I samband med EfCCNa kongressen 2019 i Ljubljana firas EfCCNas 20-årsjubileum. EfCCNa 
arbetar med olika projekt både internt och i samarbete med andra organisationer. MICE ICU 
är ett projekt med syfte att förbättra medvetenhet, kunskap och skicklighet för patienter med 
annan etisk kulturell bakgrund som vårdas inom intensivvård. EfCCNa har tillsammans med 
bla Polen och Tjeckien utvecklat ett e-lärande program som nu finns tillgängligt för alla. 
(https://lms.mice-icu.eu) I samband med EfCCNa mötet i Amsterdam hölls ett symposium om 
projektet.  
Inom projektet ”Patient och närstående supportgrupper” kommer ett frågeformulär sändas ut 
till länderna för att undersöka om och vilka supportgrupper som finns. Resultatet kommer att 
publiceras på hemsidan. Guidelines om intensivvårdssjuksköterskans ansvar i samband med 
enteral nutrition publiceras dels i tidningen Connect men även på EfCCNas hemsida.  
En förfrågan har kommit till EfCCNa från ESNO att vara delaktig i ett arbete med att utveckla 
gemensamma kompetensbeskrivningar för specialistsjuksköterskor. Arbetet inleddes i 
samband med mötet i Amsterdam 2018.  
 
Nordisk samarbetsorganistion för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor (NOSAM) 
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NOSAM möte hölls i Reykavik där medlemmar från Norge, Danmark, Färöarna, Island, 
Finland och Danmark samlades för att diskutera gemensamma frågor i vår profession. De 
nordiska länderna har olika förutsättningar i utbildning och i professionsfrågor men 
gemensamt är en brist på specialistsjuksköterskor inom våra båda inriktningar. 
Riksföreningen deltar i planeringen för nästa NOKIAS kongress 30 maj-1 juni 2019 i 
Reykavik, Island pågår.  
 
International Cooperation of perianaestesia nurses  (ICPAN)  
Riksföreningen har under året inlett ett internationellt samarbete för att stärka kompetens och 
utveckling inom den perioperativa vården. Riksföreningen deltar i planering för den 
kommande ICPAN kongressen 5-8 november i Cancun, Mexico, pågår.     
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Övrig representation  

- Riksföreningen har varit representerad vid Nationella Donationsmötet som hölls i 
Uppsala i januari.  

- Riksföreningen har varit respresenterade vid SFAI-veckan i Linköping 
- Riksföreningen har varit representerad vid IFNA-kongressen i Budapest 
- Riksföreningen har varit representerad vid VFU-konferensen som hölls i Karlstad 
- Riksföreningen har varit representerad vid WfCCN världskongress i Belgrad 

 
 
Riksföreningen är representerad i följande nationella projekt och utredningar:  

• DCD-projektet, styrgrupp. Hemsida http://vavnad.se/dcd-projektet/ 
• Riksföreningen har varit respresenterad vid utveckling av Nationella programområde 

för perioperativ medicin och intensivvård inom ramen för systemet för 
kunskapsstyrning inom landsting och regioner  

• Riksföreningen har varit representerad i Svensk sjuksköterskeförenings 
organisationsutredning vars syfte är att stärka professionen samt 
kommunikationsutredning inom SSF 

• Riksföreningen varit representerade vid möte med utredningen om 
Specialistsjuksköterskeutredningen 

• Riksföreningen har varit representerad vid möte med 2018 års Donationsutredning  
• Nationella lärarnätverket för lärare inom anestesi och intensivvård  
• Svenska intensivvårdsregister (SIR), kvalitetsindikatorer för omvårdnad 
• SPOR, utvärdring och utveckling av uppföljning gällande postoperativ vård  
• Svensk sjuksköterskeförening: Stark för kirurgi stark för livet 
• Nationellt projekt genom LÖF (Landstingens gemensamma försäkringsbolag) 

o Säker bukkirurgi 
o Riskbedömning, optimal operationsmiljö PRISS 
o Säkert Traumavård 
o Säker Sepsis 

        Läs mer: http://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/ 
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Utlåtanden från Riksföreningen   

• Deltagit i utarbetande av förslag till riktlinje till regeringen för förbättrade 
forskningsmöjligheter på medvetslösa patienter i enlighet med EU-direktiv. 

• Besvarat utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och 
sjukvårdsutbildningar (U 2017:08)  
 

Årsmöte  
Hölls den 17 maj i Visby  
 
Styrelsemöten 2018 
13-14 Januari  
8-9 Februari Visionsmöte  
17-18 Mars  
19 Maj  
1-2 September  
9 Oktober 
17-18 November  
 
Planeringskonferens  
Planeringskonferens 17-18 Mars  
 
Revisioner  
16 mars (avseende verksamhetsår 2017), Stockholm  
31 augusti, (avseende 1.1-30.6 2018), Stockholm 
 
Organisation 
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