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Välkomna!

22 Ventilen 1/2019

Kongressprogram

Välkomna att möta våren hos oss i Trollhättan
Vi stolta att kunna husera i de gamla lokalerna som en gång i tiden tillhörde stadens viktigaste
industri NOHAB. Det som en gång var knutpunkten i det gamla industrisamhället är idag knutpunkten
för An-IVA-kongressen, där vi tillsammans utbyter våra gamla kunskaper och utvecklar nya.
Vi kommer bland annat prata om hur vi på NÄL och Trollhättans Stad hanterade händelsen på K
 ronan,
prata om vårt egna utvecklade elektroniska journalsystem, ha en Anestesiologisk q
 uizkamp och ni
kommer att få möta en före detta IVA-patient, vars berättelse är tänkvärd, gripande och lockar fram
både skratt och tårar.

Torsdag
7:30–8:30
8:30– 8:45
8:45 – 10:00

Kaffe och registrering
Inledning
När det ofattbara inträffar – dramat på skolan Kronan
Trollhättan stads dåvarande informationschef Peter Asp, anestesiläkare Fredrik de Pauli,
NU-sjukvårdens kommunikationschef Niklas Claesson och Anette Johansson, deltagare i PKL
10:00 – 10:30 Utställningsbesök
10:30 – 11:45 När det ofattbara inträffar – dramat på skolan Kronan forts...
11:45 – 12:45 Lunch
12:45–13:45 Det senaste inom organdonation  –  Donation after circulatory death, DCD
Hans Lindblom, IVA-sjuksköterska, Södersjukhuset, donationsspecialiserad sjuksköterska,
DOSS samt N
 ationella projektet för DCD
13:45 – 14:45 Stora blödningar – att undvika komplikationer med rätt omhändertagande
Ove Karlsson, anestesiläkare, NU-sjukvården
14:45 – 15:15 Kaffe och utställningsbesök
15:15 – 16:15 Sepsis – Hur kan man bli så sjuk av något så litet?
Jenny Gustavsson, anestesiläkare, NU-sjukvården
16:30
Avslut

Fredag
8:00 – 8:30
8:15–9.15
9:15 – 10:00

Registrering
Årsmöte
Kollegial handledning på IVA/UVA  –  Unikt i Sverige?
Peter Brink, processhandledare och specialistsjuksköterska, IVA, NU-sjukvården
10:00 – 10:30 Fika och utställningsbesök
10:30 – 12:00 Parallella föreläsningar anestesi och intensivvård
IVA: 25 års erfarenhet av datoriserad journalföring på IVA
Göran Anderzon, anestesiläkare, NU-sjukvården
IVA: Hygienarbetet på IVA, NÄL  –  Vinnare av svenska hygienpriset 2017
Anna Blackwell, undersköterska och Lotta Johansson IVA-sjuksköterska, NU-sjukvården
AN: Anestesiologisk quizkamp
Paul Pålsson, anestesiläkare, Krister Lindell, anestesisjuksköterska NU-sjukvården
AN: Säker extubering samtalar man inte lika ofta om så som säker intubering
Josefin Carlander, ST-läkare anestesi, NU-sjukvården
12:00 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:45 Att vårdas tillbaka till livet med hjälp av det goda bemötandet  –  en patientupplevelse
Camilla Ström
14:45 – 15:00 Avslut
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