
 

 

Minnesanteckning från möte disputerade 
intensivvårdssjuksköterskor 20 september 2019 
Medverkande: Isabell Fridh, Karin Skoglund, Catharina Lindberg, Eva Joelsson-Alm, Ing-Marie Larsson, 
Ewa Wallin, Petronella Bjurling, Lotti Orwelius, Ann-Charlotte Falk, Lena Svedberg, Eva Åkerman 

• Många sjukhus bygger nytt eller bygger om så även på Södertälje sjukhus. 
Innovationskoordinator Peter Rodmalm presenterade hur de med hjälp av ett digitalt bord 
genomfört simulering inför flytt av avdelningar. Alla aktuella avdelningar erbjöds att deltaga i 
simuleringsprogrammet. Utvärderingen från deltagarna var positiv. Lena och xx ska nu 
presentera arbetet på en simuleringskongress i Frankrike.   
 

• Lena Svedlund presenterade ett forskningsprojekt som Liza Bergström logoped på Remeo 
startat. Forskningsprojektet undersöker tidig användning av talventil till tracheotomerad 
ventilatorbehandlade patienter och rehabilitering av svalg- och andningsfunktion. I projektet 
ingår flera studier, första studien är en elektronisk enkät där syftet är att kartlägga rutinerna 
på IVA idag. Personalen ska därefter utbildas i användning av talventilen ”Pasy-Muir valve”, 
användning av talventil ska sedan utvärderas. Sista delen är att sprida kunskapen för att 
förbättra för patienterna.  
 

• Fanny Airosa verksamhetsutvecklare inom Humanistisk medicin, Södertälje presenterade 
resultatet från sina studier om Taktil beröring/mjukmassage. Studierna är genomförda på 
akut enheten Karolinska. https://www.avhandlingar.se/avhandling/c47c7d7e8c/  
Fanny har nu startat en studie med syfte att undersöka hur patienter på IVA upplever att få 
mjukmassage. Studien genomförs i Växjö, Jönköping och Södertälje.  
 

• Rundvisning på Södertäljes nya IVA och IMA.  
 

• Eva Joelsson-Alm berättade att det är tagit ett beslut att inrätta ett Nationellt 
programområde för perioperativ vård, intensivvård och transplantation. Nominering av 
ledamöter till NPO kommer nu att ske. Viktigt att specialistsjuksköterskor blir nominerade. 
 

• Uppföljande diskussion om ev arbete med omvårdnadsrond. Nätverket skulle kunna vara ett 
forum för att utarbeta rutiner och omvårdnadsindikatorer. Intressant föreläsare på EfCCNa 
kongressen Kathleen Vollman som presenterade ”Back to basics” inom område som 
munvård, hygien mfl.  Mycket av hennes material och studier finns på nätet. 
(Vollman.com>pdf>CCNBa..) 
 

• Diskussion om hur nätverket kan vara delaktiga i arbete med kvalitetsindikatorer. Eva 
Joelsson-Alm och Eva Åkerman skriver en förfrågan till SIRs styrelse om delaktighet i arbete 
med kvalitetsindikatorer. 
 

• Information om revidering av kompetensbeskrivning för anestesi och 
intensivvårdssjuksköterskor, kongresser och Rf:s visionsmöte  



• Nästa möte är den 19 mars 2020 i Stockholm. 

 

Eva Åkerman 

Nätverket för disputerade intensivvårdssjuksköterskor 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård  

 

 

 

 

 


