
PROGRAM FRIA FÖREDRAG 
 
Presentationer av Fria föredrag pågår hela torsdagen den 21 november i Föreläsningssalen i 
utställningshallen. 
 
Syftet med Fria föredrag är att Rf AnIva´s 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 och bästa presentation för Fria 
föredrag att belönas med vardera 1500kr! 
 

10:00 
 

Kompetensbeskrivning Anestesisjuksvård 

Elisabeth Liljeroth 

10:20 
 

Samarbete mellan inhyrda och ordinarie anställda intensivvårdssjuksköterskor  

Åsa Engström 

10:40 
 

IVAPP ett stöd för Närstående och Patient före-under-efter Intensivvård 

Eva Åkerman 

11:00 
 

Nationellt Respirationscentrums utbildningsmaterial ”Praktisk vägledning vid 
trakeostomi och hemventilatorvård – Utbildningsmaterial för personliga 
assistenter” 

Katarina Fridh 

11:20 
 

Att förlora sin identitet som professionell hockeyspelare-innebörden av att ha 
drabbats av hjärnskakningar 

Åsa Engström 

11:40 
 

Att avsluta ventilatorbehandling för personer med Amyotrofisk lateralskelros 

Katarina Fridh 

12:00 
 

Rehabilitering efter att ha drabbats av en andra hjärtinfarkt ur ett patient och ett 
personal perspektiv 

Ulrica Strömbäck 

12:20 LUNCH 
 

13:30 Förhöjd postoperativ vårdnivå för högriskpatienter efter ovarialcancerkirurgi 
Sandra Månsson 

13:50 
 

Luftflöden på Nya Centraloperation, Danderyds Sjukhus - En Rökstudie 
Gunnar Fors 

14:10 
 

Livskvalitet vid kronisk invasivt andningsstöd 

Katarina Fridh 

14:30 
 

Att drabbas av en andra hjärtinfarkt: en känd men annorlunda upplevelse 

Ulrica Strömbäck  

14:50 FIKA 

15:30 Gemensam föreläsning, se övriga programmet 

 
 
 
 
 
 



Fredag kl 10.10-10.50 Är det skillnad på att handleda en student och en ny kollega? 
 
Utbildningsrådet håller en workshop om studentcentrerad och personcentrerad klinisk handledning.  
En interaktiv workshop där den kliniska handledningens utmaningar sätts i fokus. I workshopen 
kommer pedagogiskt drama att användas, du kommer att få prova olika, korta, scenarios som kan 
utspela sig i den kliniska miljön. Förhoppningsvis känner du dig stärkt i din handledande roll efter 
workshopen. 


