
15 Ventilen 50 år!
Det ska så klart 
firas. Vad är då mer 
lämpligt än att 
återge en bråkdel 
av allt som skrivits 
 under Riksfören in
gens unga år?

20 Buller
Svårt sjuka på IVA 
omges av ljud och 
buller motsvarande 
en trafikerad 
väg. Det visar 
Lotta Johanssons 
avhandling.

24 Sjuksköterske- 
dagarna
Tema: Ansvar för 
utveckling av omvård-
nad – en fråga om 
professionsetik.
Många tankar  väcktes 
under dessa dagar.

18 Program
Vårens AnIva 
kongress hålls  
7–8 maj, 2015 i 
Uppsala. Två dagar 
med föreläsningar, 
mingel och 
workshops.

Var med och forma Ventilen! Så här gör du:

36 8 30

Resereportage
Vi får ta del av upplevelser och 
sammandrag av föreläsningar 

från tre olika kongresser 
världen över. Följ med till USA, 

Spanien och vårt grannland 
Norge.

Säker bukkirurgi
Med ambitionen att minska 

patientskador initierades 
projektet Säker bukkirurgi.

Nu får vi ta del av resultatet 
och utvärderingsgruppens 

rekommendationer.

Innehåll

Glöm inte skriva bildtext till dina 
bilder. Och namn i rätt ordning,  
om det är personer på bilden.
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• Skriv kortfattat, om möjligt   
 bör artikeln innehålla max 
 7 500 tecken med blanksteg. 
• Använd inte förkortningar så   
 som t.ex, etc, % eller s.k utan 
 skriv istället ut hela orden. 
•  Vid vetenskapliga arbeten    
 beskriv gärna bakgrund och   
 metod kortfattat medan 
 resultat och kliniska impli   
 kationer kan få större utrymme. 
• Skriv ett kort rubrikförslag. 
•  Skriv även en kort ingress   
 (max tre rader), en samman  

 fattning som lockar läsaren att  
 läsa artikeln. Om du tycker att  
 det är svårt hjälper någon i 
 redaktionen dig gärna. 
• Skriv mellanrubriker. Det   
 underlättar läsningen. 
• Illustrera ditt bidrag med   
 till exempel foton, teck 
 ningar och diagram. Skicka   
 original illustrationer och  
 bifoga gärna bildtexter. 
 Skicka bildfiler som JPEG 
 eller TIFF. Bilder inbäddade i   
 en wordfil går inte att använda.

  
  
  

• Ange generiska namn  
 på  läkemedel.
• Bifoga referenslista.
• Ange författarens namn,   
 adress, telefonnummer, epost 
 adress, yrke, titel och tjänste  
 ställe. I artikeln kommer namn,  
 titel, tjänsteställe och mail   
 adress att anges enligt överens  
 kommelse med författaren.
• Skicka manus via epost till   
 någon i redaktionen.

Tema transporter
Vi träffar bland annat Nina 

Akree, anestesisjuksköterska 
i Kalmar och Pär Sternbrink 
från helikopterteamet på 

Akademiska sjukhuset   
i Uppsala. 
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