Ilsket på uppvak

Barn som varit sövda kan vara
både ilskna och förtvivlade när
de vaknar. Hur kan vi hjälpa
barnen till ett lugnare uppvak?
Jenny Ringblom har
forskat i saken.

39 Magnetmodell

Hur ska vården få erfarna specialistsjuksköterskor att trivas
och stanna? Kanske
är magnetmodellen
en del av lösningen?

N
V EN T IL E
2 2016

a
AnIv

rt
Preliminä
för
program
ngress
AnIva-ko ar
i Kalm
12–13 maj

or om
Fem fråg
ADOR
HJÄRNSK

Tema
ET
SÄKERH
PATIENT
er
lemsländ
Nya med
I EfCCNa

har
Aderstedt
Anna-Lena

R HAR H

i 43 år
anestesi
jobbat inom

M ASSO

ÄNT

6
Tema: Ledarskap
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Innehåll

26

I numrets tema tas ledarskap
upp på flera olika sätt, från
arbete inom Läkare utan
gränser till rapport från
Chefsträff. Hur kan ett bra
ledarskap se ut eller utvecklas?

33 Boktips

Hur jag dog och
Ibland mår jag
inte så bra är två
omtalade böcker om
psykisk ohälsa som
recenseras av Helen
Conte.

39
Steg-för-steg-guide

”Här kommer en steg-för-stegguide med mina bästa tips för
att just du ska få åka iväg på
nästa spännande kongress”.
Lina Bergmans fem tips hjälper
dig på vägen.

22 Krönika

Lennart Grunnesjö funderar över
ledarskap och lyfter
också fram en något
oväntad filosofisk
tänkare – Nalle Puh.

31 Examen

Klinisk slutexamination är ett kvitto på
specialistkompetens.
Standarder för den
kommer att testas
och prövas under
2017.

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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