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bland blir det inte som jag tror, det vill säga resultatet blir helt an-
norlunda än vad jag antog från processens början. Årets första num-
mer av AnIva Ventilen med temat nutrition är ett exempel där varken 
innehåll eller författare speglar det och de som jag trodde skulle vara 
fokuset i årets första tidskrift. Är jag fortfarande nöjd? Absolut! Bara 

för en vecka sedan så trodde jag nästan att temat skulle ändras till perio-
perativ omvårdnad, ibland har processen ett eget liv och är full av roliga 
utmaningar, tack till er alla medlemmar för att ni överraskar mig! 

Det numret av AnIva Ventilen som du har i dina händer är resultatet av 
ett arbete som har tagit månader för redaktörer, författare till artiklarna 
och för mig som chefredaktörer och vår grafiker. Vi gör det samtidigt med 
vårt arbete som specialistsjuksköterskor inom anestesi-och intensivvård, 
pedagoger, forskare och som ledare. Vi gör det för att vi tycker att med-
lemmarnas arbete är viktigt, spännande och för att vi kan lära oss av var-
andras idéer, visioner och verklighet. Numret är med vårt mått mätt om-
fattande och inkluderar forskning, utveckling, utbildning och spännande 
rese reportage. 

Först ut på sidorna 6–8 är Kristina Lockner och hennes grupps arbete 
som fokuserar på att patienter ska vara starka inför kirurgi. Johan Mei-
jers ställer frågan på sidan 10 till både dig, mig och även i viss mån till sig 
själv, vad vet du om barn och nutrition? På sidan 24 delar Mathilda Proos 
med sig om sin dag som transplantationskoordinator och på sidan 13 de-
lar DCD-gruppen med sig om vad som pågår i vårt land just nu. På sidan 
28 skriver Ann-Sofie Sundqvist om anestesisjuksköterskans perioperativa 
patientföreträdarskap och på sidan 32 berättar Kalle Stoorhök om CIVA i 
Uppsala och deras återträffar för patienter och deras närstående. I Stock-
holm finns det just nu en ambulans som sysslar med interprofessionell ut-
bildning, hur detta kommer sig kan du läsa mer om på sidan 34. 

Era berättelser behövs som en motvikt till all rapportering om vårdkri-
ser, nätverk som kraschar, brist på specialistsjuksköterskor, stängda vård-
platser och patienter som skadas för att teknik inte fungerar. 

Mitt mantra för året är, njut av att bli överraskad, njut av det som är 
roligt, gläds åt allt fantastiskt som upplevs och blir resultatet av dagliga 
vårdmöten med personer som behöver vår expertis inom anestesi och in-
tensivvård! Till oss alla, var förberedd på det oförbedda och gläds åt det 
fantastiska som vi åstadkommer, eftersom omgivningen som vi verkar i 
är i gungning, milt sagt! Glöm aldrig att vården är ingenting utan er om-
vårdnad! 
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