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Inledning

ÅRETS KONGRESSPROGRAM innehåller många bra före-
läsningar med stor variation, så vi hoppas att det finns något 
för alla. Programmet består av några gemensamma föreläs-
ningar och där emellan tre parallella spår. 

Båda dagarna inleds med gemensamma föreläsningar. 
Tors dagen kommer även avslutas gemensamt då vi på efter-
middagen får lyssna till Christian Unge. Ni kanske har läst 
Christians bok ”Om jag har en dålig dag kanske någon dör” 
eller lyssnat till hans pod? Denna eftermiddag ser vi fram 
emot hans föreläsning med titeln ”Misstag att lära sig av”. 

Fredagen börjar riktigt bra. Efter att Vårkongressen pre-
senterats får vi höra Lars Sandman tala om prioriteringar i 
vården, ett alltid lika aktuellt ämne! 

Under kongressdagarna har vi som vanligt ett spår mer 
inriktat mot anestesi och ett annat mot intensivvård, och på 
båda dessa finns inslag med postoperativ vård! 

På torsdagen består det tredje spåret av Fria föredrag. Vi 
är mycket glada över det stora intresset för att presentera olika 
projekt som bedrivs på olika kliniker – missa inte att ägna en 
stund åt detta programspår nere i utställningshallen! 

Fredagens tredje programspår handlar om chef- och 
ledar skap inom anestesi och intensivvård. Ett programspår 
som nu för tredje året vänder sig till chefer och ledare inom 
anestesi- och intensivvård. Vi hoppas att även årets program 
kommer att bjuda på intressanta föreläsningar och diskus-
sioner. 

Kongressen avslutas fredag eftermiddag med Kristina Lund-
berg. Hon arbetar som präst och har forskat och disputerat på 
etiska problem för hälso-och sjukvårdspersonal som tjänstgör i 
krigsområden. En spännande avslutning på kongressen.  

Mingel och prisutdelning
Direkt efter föreläsningarna på torsdagen blir det mingel i 
utställningshallen då det också blir prisutdelningar. Passa 
på att ha trevligt med vänner och knyta kontakter med nya 
kollegor. Vi hoppas också att det är många som vill fortsätta 
kvällen tillsammans på Scandic Infra City med middag, un-
derhållning och dans för de som orkar.

Välkomna till AnIvas 
höstkongress i Upplands Väsby
Nu är det dags igen för specialistsjuk-
sköterskor inom anestesi och intensiv-
vård att samlas för höstens kongress. 

Uppdukat för kongress.

Vi i styrelsen och de verkställande råden, (redaktionsråd, 
utbildningsråd, forskningsråd, Ny i AnIva och chefsrådet) ser 
fram emot att träffa dig! Om du har funderingar på hur du kan 
medverka i Riksföreningen, framföra dina synpunkter eller 
har idéer om hur föreningen och tidningen AnIva Ventilen 
kan utvecklas, så tveka inte att ta kontakt med någon av oss. 
Under kaffe- och lunchpauserna hittar du oss i Riksförening-
ens monter. 

Nu ser vi fram emot två inspirerande dagar. Ta chansen att 
nätverka, knyta kontakter, utbyta erfarenheter samt kunska-
per med kollegor från andra delar av landet. 

Med dessa ord önskar vi alla två givande kongressdagar!

Riksföreningens styrelse och råd genom

Catarina Tingsvik, vice ordförande
Ing-Marie Larsson , styrelseledamot
Elisabeth Winterås, styrelseledamot



08.45–09.15 
Välkomna till kongressen samt utdelning av forskningsstipendium Helen Berthelson, ordförande Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

09.15–09.45
Professionen i framtiden Ann-Charlotte Falk, specialistsjuksköterska, docent, styrelsen Riksföreningen för anestesi och intensivvård

09.45–10.20 
FIKA och utställningsbesök

10.20–11.20 
A new Frontier in Critical Care: Saving 
the Injured Brain 
E. Wesley Ely, MD, MPH 
Professor of medicine
Vanderbilt University, USA

11.20–11.40
Behandlingsstrategi och beslut om 
behandlingsbegränsningar  –  hur kan vi 
förbättra delaktighet för patienten och 
närstående?
Eva Joelsson-Alm, specilaistsjuksköter-
ska, PhD. Södersjukhuset Stockholm

11.50–12.20
Rekommendationer för postoperativ vård 
Magnus Iversen, narkosläkare  
och ordförande i SPOV

12.20–13.20
LUNCH och utställningsbesök

13.30–14.30
Helt allvarligt, ska det vara såhär?
Stina Karlsson, Erica Svensson, 
 specialistsjuksköterska intensivvård,   
Pär Lindgren, överläkare intensivvård, 
Växjö

14.40–15.10
De skrivna orden som 
omvårdnads handling  –  
med fokus på IVA- dagboken
Åsa Engström, professor,  
specialistsjuksköterska, Luleå 

15.20–15.50 
FIKA och utställningsbesök 

10.20–10.50
Perioperativ vårdkvalitet
Åsa Engström, professor,  
specialistsjuksköterska, Luleå                                      

11.00–11.30 
Postoperativt illamående  
och  kräkning, PONV  –  hur 
hanterar vi det? 
Jakob Wallden, överläkare, 
universitets lektor, Sundsvalls  
sjukhus

11.40–12.10 
En metod som förkortar upp-
vakningstiden under narkos 
Katarina Hallen, överläkare, PhD. 
Göteborg

12.10–13.10 
LUNCH och utställningsbesök

13.20–13.50
Hemodynamisk övervakning  
vid anestesi.
Staffan Lutz

14.00–14.30
Anestesi vid ärftliga neuro -
muskulära sjukdomar
Gunilla Islander, överläkare, 
docent, Lund

14.40–15.10 
Postoperativ smärta  
och smärtskattning  
Kerstin Erikson, Lotta Vikström, 
smärtsjuksköterskor, PhD, 
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

15.20–15.50 
FIKA och utställningsbesök  

Fria föredrag pågår hela dagen

Fria föredrag pågår hela dagen

Fria föredrag pågår hela dagen

12.05–13.00  
LUNCH och utställningsbesök

Fria föredrag pågår hela dagen

Fria föredrag pågår hela dagen

Fria föredrag pågår hela dagen

15.20–15.50 
FIKA och utställningsbesök

= CONGRESS HALL = ALFA = FRIA FÖREDRAG

Upplands Väsby, torsdag 15 november
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16.00–16.50 
Misstag att lära sig av Christian Unge, överläkare, Karolinska 

09.45–10.20 
FIKA och utställningsbesök 

09.45–10.20 
FIKA och utställningsbesök 
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08.45–09.00
Vårkongressen Trollhättan presenteras 

09.00–09.45
Vem ska få vård i första hand? Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik

09.45–10.20 
FIKA och utställningsbesök 

10.20–11.00 
Critical Illness  –  A patient’s journey 
from care recipient to care provider
Peter Gibb, Chief Executive, ICUsteps, 
Storbritannien

11.10–11.40
Den vårdande beröringens betydelse 
inom intensivvård
Carina Elmqvist, docent vårdvetenskap
Johanna Lundqvist och Liza Karlsson, 
specialistsjuksköterskor, intensivvård

11.50–12.20 
DCD-projektet  –  hur har det gått? 
Stefan Ström, intensivvårdsläkare, 
Västerås

12.20–13.20 
LUNCH och utställningsbesök

13.30–14.00
Två aktuella ämnen:
•  Ny version av NEWS
•  Trycksår på IVA
Eva Joelsson-Alm,  
specialistsjuksköterska, PhD,
Södersjukhuset

14.00–14.30
Säker sepsisvård
Martin Spångfors, intensivvårds-
sjuksköterska, Kristianstad,  
doktorand, Lund

09.45–10.20 
FIKA och utställningsbesök

10.20–10.50
Perioperativt patientföreträdarskap 
–  vad innebär det? 
Ann-Sofie Sundqvist, med dr. 
anestesisjuk sköterska, Örebro 

11.00–11.30 
”Den som aldrig glömt något  
kastar första checklistan”
Anders Salomonsson, fd. flygkapten, 
numera procedur- och säkerhets-
rådgivare, Per Svensson, överläkare 
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

11.40–12.10 
Svälter barn i onödan?  
Erfarenheter av noll timmars fasta 
Hanna Anderssson, läkare, doktorand, 
Uppsala Universitet

12.10–13.10 
LUNCH och utställningsbesök

13.20–13.50
Är vi laddade att möta barn  
med speciella behov?
Ingalill Gimbler-Berglund, 
 specialistsjuksköterska anestesi,  
PhD,  Jönköping University

14.00–14.30
Certified Registred Nurse Anesthes-
tist  –  Anestesisjuksköterska i USA
Katarina Almskog, Göteborg

09.45–10.20 
FIKA och utställningsbesök

10.20–10.30 
Välkomna alla chefer och ledare!
Helen Berthelson ordförande i Riks-
föreningen för anestesi och intensivvård

10.30–12.40
Generation Y  –  bortom stereotyper
Nadja Sörgärdes, lektor, Lunds Universitet

12.40–13.40  
LUNCH och utställningsbesök

13.40–14.40 
Ledarskap i komplexa organisationer; en 
utmaning för dagens och framtidens ledare
Ann-Christine Andersson, barnsjuksköterska, 
PhD, lektor, Jönköping University

14.50–15.50 
Ledarskap är en teamaktivitet
Ida Texell, förbundsdirektör/räddningschef 
Brandkåren, Attunda

Upplands Väsby, fredag 16 november
= CONGRESS HALL = ALFA = PROGRAMSPÅR FÖR CHEFER OCH LEDARE

14.40–15.40
Etiska problem bland sjukvårdspersonalsom tjänstgör i stridsmiljö Kristina Lundberg, PhD, präst
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In situations, where you need 100 % reliable performance

HEINE EasyClean LED Laryngoscope Handle
Easy reprocessing to ensure patient safety – whatever national standards require

✔  First and only 
complete waterproof 
LED handle compatible 
with STERRAD® / STERIS®

✔  Easy-to-wipe “wave design”

✔  Signifi cant life cycle 
and environmental 
cost savings

TRUST 
HEINE 

QUALITY!

NEW!

VÄLKOMMEN TILL VÅR MONTER!
Andrea berättar gärna mer om våra utbildningar, 
service och hela Heines sortiment.



COCOON
PATIENTVÄRMESYSTEM

Cocoon system för 
konvektiv patientvärme är 
en mikroprocessorstyrd 
CWS 5000-värmare och ett 
komplett utbud av Cocoon 
värmetäcke som är lämpliga 
för olika applikationer 
för att skydda patientens 
temperaturkontroll. 

Utvecklingen av mikropore 
täcken för leverans av luft ger 
ett konstant luftflöde och jämn 
fördelning av hetfiltrerad luft 
runt patienten.

Universell ingång på täcket 
ger en säker anslutning för att 
ge en varm lugnande effekt till 
patienten.

Cocoon CWS 5000 är både 
lätt och kompakt samtidigt 
som den är utformad för 
att vara användarvänlig 
för både vårdpersonal och 
medicintekniker. 

System för temperaturreglering
Konvektiv värmare

• Tyst och mikroprocessorstyrd
• Filterstatus indikator
• Digital temperaturgivare
• Tvättbart skydd på luftslangen
• Inbyggt säkerhetssystem
• Insugningsbara krokar för att hänga på sängen.
• IV-ställfäste.

Avalon Medical AS
Tlf  +4723036370
Epost: info@avalon-medical.no
www.avalon-medical.no



Fria föredrag/E-poster

10.05 
Presentation av SFAIs nya luftvägsalgoritm 
Katarina Hallén 

10.20
Peer-learning, ny handledningsmodell i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för specialistsjuksköterskor   
inom anestesisjukvård Carina Surell 

10.35
Safe Hands at the Sharp End-decreased infection rates linked to improved aseptic techniques in the operating room. 
Maria Frödin

10.50
Perifer venkateter-hur kan vi optimera omvårdnaden?
Susanne Östman

11.05
Dags att vi gör något för våra svårstuckna patienter
Josefine Lewén

11.20
Kartläggning av postoperativt förlopp hos högriskpatienter efter gynekologisk malignitetskirurgi
Sandra Månsson

11.35
Omvårdnadens väg in i Svenska Intensivvårdsregistret
Anna Eriksson och Eva Åkerman

11.50
Vad ska vi ha kvalitetsregister till?
Anna Eriksson och Eva Åkerman

12.05–13.00 
LUNCH

13.05
Regeringsutredning om specialistsjuksköterskans utbildning  –  vad händer?
Oili Dahl

Presentationer av Fria föredrag pågår hela torsdagen den 15 november i föreläsningssalen i utställningshallen. Syftet med Fria föredrag/E-poster  
är att Riksföreningen AnIvas medlemmar ska dela med sig av projekt från sina kliniker. Vi är mycket glada över det stora intresset för att presentera 
projekt och vi vill rekommendera att komma och lyssna, ställa frågor och inspireras av de arbeten som bedrivs på olika kliniker i landet. 

Under torsdag-kvällens mingel kommer bästa abstrakt för fria föredrag/e-poster att belönas!
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13.20
Effekt av uppföljningsbesök och dagbok på patienternas återhämtning efter intensivvård 
Eva Åkerman

13.35
Weaningansvarig sjuksköterska på REMEO 
Gunnel Johansson

13.50
Paus

14.05
Utveckling av ett verktyg för prognostisk bedömning av den individuella patientens vårdbehov på IVA 
Jörgen Köllner

14.20
Lots-sjuksköterska. Ett nytt sätt att följa upp patienter som vårdats på IVA
Yvonne Bergqvist och Pia Zetterqvist

14.35
Samvårdssjuksköterska  –  en länk för trygg och säker överflyttning från IVA till vårdavdelning
Eva Åkerman

14.50
Utskrivning från IVA  –  en angelägenhet som berör många
Maria Isaksson

15.05
En ovanlig dag på jobbet  –  Medicinsk ubåtsräddning
Jakob Pansell och Johan Thermaenius
 
15.25–16.00
FIKA
 
16.00 
Gemensam föreläsning, se program på sidan 4
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Praktisk information
Bär alltid namnbricka
Vi vill inte att obehöriga ska vistas i konferenslokaler 
eller i utställningshallen.
Namnbricka legitimerar din närvaro och bidrar till 
att öka säkerheten och trivseln.
Din namnbricka gäller som biljett vid fika och lunch.
Glöm inte din namnbricka till dag 2 på kongressen.

Mobiltelefoner
Alla mobiltelefoner ska vara tysta under föreläsningar 
och under middagen.

Öppettider registrering
Torsdag: kl. 08.00–16.00
Fredag:   kl. 07.30–14.00

Kontaktuppgifter 
Kongresspecialisten
Kenneth Forsberg  
tel: 090-208 02 05

MENY
Förmiddag torsdag & fredag
Kaffe/te och fralla

Lunch Torsdag 23/11
Salladsbuffé med dressing, bröd & smör
Morotssoppa med curry & cocos
Kyckling & Grönsakswok
Marinerade fiskspett med aioli
Basmatiris
Potatis och Paprikatortilla
”Bread and Butter Pudding” med vaniljsås

Lunch fredag 24 /11
Salladsbuffé med dressing, bröd & smör
Sellerisoppa med vitt vin
Beouf Bourgingion
Laxroulad fylld med spenat & feta & örtsås
Potatismos
Vegetarisk Quiche Lorraine med ört-crème fraiche
Choklad Pannacotta

Eftermiddag torsdag
Kaffe/te med kaka 

Mingel och middag, torsdag
Mingel med fördrink i utställningshallen kl.17.00

Middag kl. 19.00 (föranmälan)
Middagen är en Sydamerikansk buffé som serveras 
i Ballroom
Två glas vin/öl eller alkoholfritt ingår samt kaffe 
efter maten.

Om ni vill köpa ytterligare dryck går det bra att göra med både 
kort och kontanter.
Baren och dansgolvet med DJ är öppet till kl.01.00
Observera att garderoben stänger kl. 22.
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Kongresser
Riksföreningen anordnar kongresser två gånger per år. Dessa dagar innehåller föreläsningar 
och diskussioner om aktuella ämnen samt möjligheter till att träffa kollegor från hela landet.

Stipendium
Riksföreningens forskningsstipendium delas ut en gång per år och rese- och fortbildningsstipendium 
samt för medlemsaktivitet delas ut två gånger per år.

Nordiskt och internationellt samarbete 
Genom ditt medlemskap i Riksföreningen får du även möjlighet att delta på kongresser 
arrangerade av NOSAM, IFNA och EfCCNA.

Ventilen 
Riksföreningens tidskrift AnIva Ventilen ges ut fyra gånger per år. Tidningen  bevakar 
aktuella frågor och utveckling inom områdena anestesi och intensivvård.

Läs mer och bli medlem på www.aniva.se

bevakar yrkesfrågor för specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård

BLI MEDLEM
 Riksföreningen för anestesi och intensivvård 
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Trollhättan 16-17 maj 2019AN/IVA
-kongre

ss

Ett urval av programpunkterna
• När det ofattbara inträffar

Dramat på Kronanskolan i Trollhättan. Hur upplevde och 
hanterade vi detta i Trollhättans stad och på NÄL? 

• Att vårdas tillbaka till livet med hjälp av det goda
bemötandet 
En stark patientupplevelse om att vara fånge i sin egen kropp 
och helt utlämnad till andras vård och omsorg. 

• Säker extubering – en spännande kartläggning
med mentometerknappar

• Sepsis, blödning och datoriserad journalföring.

Instagramkonto: anivatrollhattan

Trollhättan 

16-17 maj 

2019


