Transplantation

En dag i veckan är Matilda
Proos jourhavande trans
plantationskoordinator i
Göteborg. På sidan 24 får vi
läsa om vad hon gör under
det dygnet.

13 Donation ökar

Varje år transplanteras svårt sjuka
patienter i Sverige.
Via en ny donationsform kan många fler
personer komma att
bli hjälpta.
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Tema: Nutrition

Varje person vi möter
perioperativt har individuella
näringsbehov. Har vi
instrument att mäta detta och
hur blir patienten stark inför
operation?

19 Boktips

Vill du fördjupa din
kunskap om hjärtkärlsjukdomar? Två
böcker med olika
vinklar på temat 
finns recenserade i
detta nummer.
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ICPAN-kongress i Sidney

Ingrid Gustafsson berättar
om sin resa till ICPAN. ”Det
framkom på ett positivt sätt vad
vi gör och kan i Sverige, vi som
land stack ut mest under hela
konferensen och det är roligt.”

34 Utbildning

Under hösten 2017
har KUAmbulans
testats för första
gången i Stockholm.
En utbildningssatsning somär unik i
sitt slag.

6 Stark för kirurgi

2011 fick socialstyrel
sen i uppdrag att genomföra insatser för
att förbättra vården
för p
 ersoner med
kroniska sjukdomar.
Vad hände sen?

Annonsera i AnIva Ventilen

AnIva Ventilen är en uppskattad tidning som når ut till föreningens cirka 3 000 medlemmar
inom och utom Sverige. Även alla sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom anestesi
och intensivvård får ett exemplar av tidningen. AnIva Ventilen distribueras till prenumeranter
och till de nordiska anestesi- och intensivvårdsföreningarna.

Vill du veta mer om hur du bokar en annonsplats, gå in på:
www.aniva.se/aniva-ventilen/annonsfakta/
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