
     

 
NOSAM - Det nordiska 
samarbetet arrangera i år 
NOKIAS kongressen den 31 maj 
– 1 juni på Island. Är du 
intresserad hittar du mer 
information på www.nokias2019. 

 
“Save the date” 

 

Spännande 
programpunkter: 
● Anestesidjupets påverkan på 
postoperativ kognitiv dysfunktion 

● Ny pediatrisk luftvägsalgoritm 
 
● Syrgasbehandling under IVA-vård 
  

När 
11-13 september 2019 

Plats 
Svenska Mässan och Gothia Towers, 
Göteborg 

 

 

 

Doktorandseminarium   
Doktorander och handledare träffades för 
presentation och reflektion inom aktuella 
forskningsprojekt i perioperativ vård och 
intensivård. Är smarta glasögon ett 
hjälpmedel, patientens förmåga att hantera 
den kritiska sjukdomen, hypotermi under den 
perioperativ fasen, barncentrerad perioperativ 
vård och återhämtning hos 
intensivvårdspatienten var aktuella ämnen.    
Seminariet gav också möjlighet att knyta 
kontakt med andra som har samma 
ämnesområde. Vi ser fram emot att ta del av 
kommande studie resultat.    

FORSKNINGSRÅDETS NYHETSBREV APRIL 2019 

 
 

En vårdande ljusmiljö inom 
intensivvård 

 
Marie Engwall har i sin avhandling från 2017 
beskrivit intensivvårdspatienters upplevelser och 
effekter av en belysningsintervention i ett 
experimentrum med cykliskt ljus som skiftade över 
dygnet i fjorton olika ljusscener. De patienter som 
vårdades i experimentrummet uppvisade en 
signifikant bättre självskattad återhämtning efter 12 
månader jämför med en kontrollgrupp som vårdats i 
en ”vanlig” IVA-miljö.  

Läs mer i avhandlingen: : 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/50859 

 



     

 

 

  

EfCCNa firade 20 års-jubileum i samband med den 8:e kongressen. Aktuell forskning 
och utveckling presenterades i form av presentationer, postrar och workshops. 
Familjens medverkan i vården, var är vi idag? Evidens inom tidig mobilisering. Back 
to the basic of Critical Care Nursing och mycket mer. Läs mer om kongressen i 
Ventilen.   

Back to basic, Kathleen Vollman  
Kathleen Vollman var en av huvudföreläsarna på EfCCNa kongressen i Ljubljana. 
Hon utgick ifrån hur Florence Nightingale beskrev att kravet på vården på ett 
sjukhus är att inte patienten inte ska skadas. Grunden för evidensbaserade 
sjusköterskeinterventioner är att förhindra vårdskador och påverka 
patientsäkerheten. Trycksår och sjukhusrelaterade infektioner är vanligt 
förekommande inom vården, Varför? Faktorer som påverkar förmågan att uppnå 
kvalitativa omvårdnadsresultat är; skicklighet och kunskap, resurser och systemet, 
attityder och ansvar. Kathleen betonade vikten av att sjuksköterskan tar ansvar för 
att förebygga infektioner och sår. Inom dessa område pågår forskning och 
utvecklingsprojekt på intensivvård.  

  


