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Riksföreningen för operationssjukvård inbjuder till 
Höstkongress i Stockholm 1 - 2 december 2022.

Varje år sedan 1964, med ett uppehåll under 
pandemiåret 2020, har RFop arrangerat en Höst-
kongress i år blir den 57e. 

Kongressen vänder sig till operationssjuksköterskor 
och har som syfte att presentera föreläsningar inom 
olika ämnesområden så att alla såväl nyutbildade som 
erfarna, oavsett om du jobbar på ett mindre sjuk-
hus eller ett Universitetssjukhusen ska få ett utbyte. 
Operationssjukvården är bred fast samtidigt ett smalt 
område. Intentionen är att det ska fi nnas nåt för alla 
och du får möjligheten till nätverkande och det profes-
sionella utbytet med kollegor från hela Sverige.

En viktig del i vårt program är den medicintekniska 
industrins utställning, där du trä� ar produktspecia-
lister och ges möjlighet att få information, ta del av 
nyheter, prova och ställa frågor. 

Varmt välkomna!

Tid och plats
Torsdag och fredag den 1 - 2 december 2022 
på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Registreringen är öppen
Torsdag den 1 december 
kl. 08.30 – 09.30 och kl. 11.30 – 12.15

Fredag den 2 december 
kl. 07.45 – 08.15

Anmälan
Sista anmälningsdag för garanterad plats är 14 
oktober därefter i mån av plats. Bekräftelse om 
deltagande skickas direkt till den e-postadress som 
anges i anmälan - viktigt att korrekt e-postadress 
anges. Anmälan är bindande under förutsättning att 
kongressen genomförs. Platserna kan efter överens-
kommelse överlåtas åt annan person.  

Medlem
Är du medlem deltar du till det lägre priset, medlems-
avgiften är 350 kr/kalenderår. Du som ännu inte be-
talat in medlemsavgiften kan göra detta på postgiro 
708008–8 senast den 14 oktober 2022.

Frågor
Angående anmälning och betalning kontakta:
r� ongress@mittkompetens.se
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Deltagaravgift
Avgiften inkluderar ka� e, lunch och enklare 
förtäring i samband med sista utställningspasset 
på torsdag eftermiddag.

Medlem två dagar
4 975 kr exkl. moms

Medlem en dag
3 250 kr exkl. moms

Icke medlem två dagar
5 975 kr exkl. moms

Icke medlem en dag
4 250 exkl. moms

Posterutställare
3 500 kr exkl. moms

Föreläsare
Deltar endast under sin föreläsningsdag 0 Kr
Deltar båda dagarna 1 950 kr exkl moms.

Studerandemedlem
1 900 kr inkl. moms 

Pensionärer
1 500 kr inkl. moms

Var noga med att ange korrekt fakturaadress 
samt kostnadsställe i Din anmälan. 
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Höstkongress 2022
Föreläsningar torsdag 1 december

Agera för säker vård – ur ett nationellt och internationellt perspektiv 
Agera för säker vård, som lanserades i början av 2020 det är ett nationellt arbete för en god och säker 
vård och särskilt om den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Presentationen handlar 
om  det svenska och internationella patientsäkerhetsarbetet och en lägesbild var vi står idag och 
betydelsen av god omvårdnad, kompetensens betydelse och på vilket sätt den bidrar till att förebygga 
vårdskador. 
Charlotta George, sakkunnig patientsäkerhet och Chief Nurse O�  cer Sverige

Operationssjuksköterskors upplevelser om patientsäkerhet under ledprotesoperationer 
Förutsättningarna för att stödja patientsäkerheten, eller för att begränsa risken för komplikationer, 
fortsätter att variera vid ledprotesoperationer. För att lösa problem där det finns uppenbara risker för 
patientkomplikationer gör operationssjuksköterskor olika korrigerande åtgärder, åtgärder som organi-
sationen förlitar sig på att görs.  
Anette Nyberg, operationssjuksköterska, doktorand  vid Umeå universitet

REPO - vetenskapligt kafé 
Implementering av studiecirkel med reflektion, evidens och personcentrering i omvårdnaden i en 
akutorganisation. Föredraget handlar om att starta upp och genomföra studiecirkel med reflektion över 
evidens och personcentrering i omvårdnaden som sjuksköterskor inom den perioperativa omvårdnaden 
tillämpar. Studiecirkelns deltagare granskade kritiskt sin egen verksamhet för att upptäcka vilka resur-
ser och brister som finns för att sedan på ett evidensbaserat sätt undersöka vad som kan vara bäst för 
patientens omvårdnad.
Annika Sandelin, Med.Lic., adjunkt, operationssjuksköterska, KI 
May-Lena Färnert, MSc., utbildningsledare, anestesisjuksköterska, KS

Den äldre patienten på operation – vad ska vi tänka på? 
Hög ålder är oftast förknippat med ett ökat sjukvårdsbehov och många gånger även operation. 
Den äldre och i synnerhet den sköra patienten har mindre marginaler fysiologiskt vilket påverkar det post-
operativa förloppet. Under operation är, det som för alla patienter, viktigt att reducera den traumainducerade 
stressen, att optimera cirkulation och ventilation, och att förebygga tryckskador.  
Folke Hammarqvist, docent, adjungerad professor, akutkirurgi, Akut och Traumasektionen, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Komplexitet inom operationssjukvård - säkerhetsklimat och arbetsprocesser 
Komplexa system, där operationsmiljön ofta beskrivs som en komplex högriskmiljö, bidrar till både möjlig-
heter och utmaningar. Inom operationssjukvård förekommer avbrott och multitasking är att förvänta, vilket 
kan påverka arbetsfl öde och möjligheter att skapa säker vård. Trots dessa utmaningar går det oftast bra då 
operationsteamet anpassar sig och kompenserar för olika hinder i det dagliga arbetet.
Camilla Göras, adjungerad lektor, Högskolan Dalarna, verksamhetsutvecklare, 
anestesisjuksköterska   

Varningssignaler under kirurgisk träning
Omkring 15% av alla kirurgiska patienter drabbas av vårdskador. Vem vi väljer att utbilda till kirurger, dvs 
selektion av ST-läkare har föreslagits vara en ”missing link” i sjukvårdens patientsäkerhetsarbete jämfört med 
andra högriskbranscher. Genom forskningsstudier har problemområden och varningstecken på olämpliga 
beteenden hos kirurger identifi erats.
Kristine Hagelsteen, MD, PhD, överläkare, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus

Blodet i moderkakan - behandlar anemi, främjar utveckling, räddar liv 
Via moderkakan försörjer navelsträngen fostret under graviditeten. Ny forskning har visat om barnet föds 
livlöst kan den fortsätta göra det även minuterna efter födelsen. Nu planerar vi svensk multicenter-studie för 
att undersöka om vi kan hjälpa barn även efter kejsarsnitt – SUCCECS-studien.
Ola Andersson, Överläkare, Docent, Skånes universitetssjukhus

Film i lärandet - ett pedagogiskt verktyg för våra operationssjuksköterskestudenter
I en verksamhet i ständig utveckling som operationssjukvården är behöver vi ge våra studenter bästa möjliga 
förutsättningarna för en god inlärning.  Med fi lmer kan de förbereda sig inför kommande operationer, de kan 
själva välja när de vill se dem, få en snabb inblick och på så sätt känna sig tryggare när de kommer in på 
operationssalen.
Mathilda Liljenhag, operationssjuksköterska, Mora lasarett

MYORCO, My Operating Room Nurse Coach - Ett Erasmus projekt
Det övergripande målet med detta Ersamusprojekt är att en digital lärplattform och utbildningsmodell 
utvecklas och kan i förlängningen vara stödjande inom perioperativ omvårdnad i operation- och anestesisjuk-
vård. I detta arbete ingår att skapa ett hundratal pedagogiska videor inom fl ertalet av kirurgiska specialiteter 
samt anestesisjukvård så att operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor kan utbildas i de basala 
grundkunskaperna inom yrket i Europa och övriga världen.
Irini Antoniadou, biträdande universitetssjuksköterska, operationssjuksköterska, 
Barnoperation/BarnPMI på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och doktorand vid KTH
Sofi a Jonsson, utbildningsledare, biträdande universitetssjuksköterska, operationssjuksköterska, 
Barnoperation/BarnPMI på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Aktuellt från RFop - Kvalitetsrådet, Vetenskapliga rådet och SPOR

Föreläsningar fredag 2 december

Leadless pacing, när är det ett alternativ och hur går det till
Världens första pacemakersystem opererades in vid Karolinska universitetssjukhuset 1958 sedan har det varit 
en enorm utveckling av elektroniska komponenter fram till dagens pacemaker och idag fi nns en elektrodlös 
pacemaker. En pacemaker som endast väger 2 gram och implementeras via en ven i ljumsken, eliminerar 
komplikationer relaterade till dosfi cka och elektroder. Fast när är det ett alternativ och hur går det till.
Fredrik Gadler, docent och överläkare i kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

ECMO - när vanlig intensivvård inte räcker till 
Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) innebär att man leder blodet ut från patienten och syresätter 
det i en artifi ciell lunga innan det pumpas tillbaka. Behandlingen köper tid för de sjukaste intensivvårds pa-
tienterna som inte överlever trots maximala insatser från intensivvården. ECMO vården är tekniskt avancerad 
och kräver goda ECMO kunskaper av hela teamet som vårdar patienten. 
Anna Lindberg, intensivvårdssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Peneterande våld mot hjärtat; Fallgropar och lärdomar från verkligheten
I nutidens samhälle rubriceras det i media regelbundet om personer som blivit utsatta för övergrepp med 
penetrerande vapen. Dessa skador kräver omedelbar och avancerad resuscitering med kirurgiska tekniker 
som de fl esta Svenska kirurgiska lag är ovana vid. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg granskas dessa fall 
i efterhand och genom ett kritiskt öga har vi kunnat identifi era diverse fallgropar och lärdomar som blivit 
underlag till förbättring av just omhändertagandet av penetrerande våld mot bröstkorgen.
Ragnar Agn, vårdenehhetsöverläkare, traumavårdsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Forensisk omvårdnad från akutrummet till operationssalen
Inom alla typer av sjukvård kan våldso� er påträ� as, men det är inte bara brottso� er som söker sjukvård utan 
även närstående och gärningsmän. Bemötande och omhändertagande av dessa patientgrupper kallas foren-
sisk omvårdnad. Ibland är det helt uppenbart att en person blivit utsatt för våld medan det i andra fall inte är 
lika tydligt. Kan forensisk omvårdnad bidra till högre andel uppklarade brott? Vad bör sjukvårdspersonalen 
tänka på för att underlätta för rättsväsendet vid utredningar?
Anna Olsson, operationssjuksköterska, Torsby sjukhus
Carina Karlsson, sjuksköterska, akutmottagningen, Torsby sjukhus

Polisens och sjukvårdens gemensamma arbete vid grova brott 
Hur kan  polisen och sjukvården på bästa sätt tillsammans kan skapa bra förutsättningar för att hantera 
ordningsstörningar på akutmottagningar och säkra bevis till förundersökningen.
Anna Ahlberg, gruppchef och yttre befäl i Lpo Solna
Gustaf Silfverstolpe, förundersökningsledare och gruppchef på Grova brott

Dämpa smärta efter operation, kan jag som operationssjuksköterska hjälpa till? 
Vad är smärta? Vad påverkar smärtupplevelsen? Vad fi nns det för olika smärtlindringsmetoder/tekniker? 
Hur kan jag som operationssjuksköterska påverka? En föreläsningen som ska leda till en ökad kunskap om 
smärta och smärtlindring, mekanismer bakom smärtupplevelsen, olika smärtlindringstekniker, vad använder 
vi idag och hur tänker man framåt.
AnneMarie Olsson, anestesi-och smärtsjuksköterska, Visby lasarett

Livet som amputerad. Vändningen efter 15 år av smärta 
Året är 1997 och Johan är 17 år. Karriären inom idrotten skall just ta sin form. Han tränar, och umgås med 
vänner dagligen. Han får frågan om att vara med i en fotbollsmatch, men just den matchen skulle bli en del 
av hans liv. 15 år av smärta har just börjat!
Johan Holst

Torsdag 1 december 2022

Tid Föreläsning

08.30  Registrering och ka� ebu� é

09.30 Agera för säker vård – 
 ur ett nationellt och internationellt perspektiv
 Charlotta George

 Operationssjuksköterskors upplevelser om 
 patientsäkerhet under ledprotesoperationer
 Anette Nyberg

 REPO-vetenskapligt kafé 
 Annika Sandelin och May-Lena Färnert 

Den äldre patienten på operation – 
 vad ska vi tänka på? 
 Folke Hammarqvist  

11.30 Utställning och Lunch

13.00 Komplexitet inom operationssjukvård - 
 säkerhetsklimat och arbetsprocesser 
 Camilla Göras

 Varningssignaler under kirurgisk träning
 Kristine Hagelsteen 

 Blodet i moderkakan - 
 behandlar anemi, främjar utveckling, räddar liv 
 Ola Andersson 

14.30 Utställning och ka� e 

15.15 Film i lärandet - ett pedagogiskt verktyg 
 för våra operationssjuksköterskestudenter
 Mathilda Liljenhag 

 MYORCO, My Operating Room Nurse Coach 
 - Ett Erasmus project
 Irini Antoniadou och Sofi a Jonsson  

 Aktuellt från RFop
- Kvalitetsrådet

 - Vetenskapliga rådet
 - SPOR

17.15 Utställning med mingel, tilltugg och dryck

19.00  Dag 1 slut

Fredag 2 december 2022

Tid Föreläsning

07.45  Registrering

08.15 Leadless pacing, 
 när är det ett alternativ och hur går det till
 Fredrik Gadler 

 ECMO - när vanlig intensivvård inte räcker till 
 Anna Lindberg 

09.25 Utställning och ka� e

10.15 Peneterande våld mot hjärtat; 
 Fallgropar och lärdomar från verkligheten
 Ragnar Agn 

 Forensisk omvårdnad från akutrummet 
 till operationssalen
 Anna Olsson och Carina Karlsson 

 Polisens och sjukvårdens gemensamma 
 arbete vid grova brott 
 Anna Ahlberg och Gustaf Silverstolpe

12.15 Utställning och Lunch

13.30 Dämpa smärta efter operation, 
 kan jag som operationssjuksköterska hjälpa till? 
 AnneMarie Olsson

14.00 Livet som amputerad
 Vändningen efter 15 år av smärta
 Johan Holst 

14.45 Ka� e i anslutning till föreläsningslokalen

15.00 Fortsättning, Livet som amputerad  
 Johan Holst

15.45 Avslutning
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