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Sedan starten 1964 har föreningen arrangerat Höst-

kongress varje år och i år skulle det blivit den 56:e 

gången. Så blir det tyvärr inte. Vi har utifrån bedöm-

ningen av rådande situation beslutat att fl ytta kongres-

sen till 4 - 5 februari 2021.

Tillsammans med Stockholm Waterfront Congress 

Centre och Svenska Mässkonsult har vi genomfört 

en riskanalys och utifrån den planerat och vidtagit 

åtgärder för att kunna genomföra en säker kongress. 

Möbleringen kommer vara med korrekt avstånd och 

hantering vid förtäringen följer alla säkerhetsåtgärder.  

Välkomna!

Tid och plats
Torsdag och fredag den 4 – 5 februari 2021, 

på Stockholm Waterfront Congress Center.

Registrering
Registreringen är öppen torsdag den 4 februari 

kl. 08.30 – 09.30 och kl. 11.45 – 12.15 samt 

fredag den 5 februari kl. 08.00 – 08.30.

Anmälan
Anmälan görs på www.rfop.se under Utbildning och 

evenemang.

Bekräftelse om deltagande skickas direkt till den 

e-postadress som anges i anmälan. Viktigt att korrekt 

e-postadress anges.

Anmälan är bindande. Platserna kan efter överens-

kommelse överlåtas åt annan person. Sista anmäl-

ningsdag för garanterad plats är 24 december 2020 

därefter i mån av plats.

Observera att kongressavgiften kan betalas in 
under 2020! Sista anmälningsdag, för dig som önskar 

faktura och betala under 2020, är 15 november 2020. 

Deltagaravgifter
Avgiften inkluderar lunch, kaffe samt enklare förtäring 

i samband med sista utställningspasset på torsdag 

eftermiddag.

Medlem två dagar
4 750 kr

Medlem en dag
2 950 kr 

Icke medlem två dagar
5 750 kr 

Icke medlem en dag
3 950 kr 

Posterutställare 
3 500 kr 

Alla priser är exklusive moms

Studerandemedlem
1 500 kr inkl. moms 

Pensionärer
1 500 kr inkl. moms 

Var noga med att ange korrekt fakturaadress samt 

kostnadsställe i Din anmälan.

Medlem
Är du medlem eller blir medlem under 2020 deltar 

du i kongressen till det lägre medlemspriset. Med-

lemsavgiften är 350 kr/kalenderår. Som medlem 

och pensionär betalar du 150 kr. Du som ännu inte 

betalat in medlemsavgiften kan göra detta på postgiro 

708008–8 senast den 31 oktober 2020.

Frågor
Angående anmälning och betalning kontakta:

rfkongress@mittkompetens.se
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Höstkongressen 2020
Föreläsningar torsdag 4 februari

Teamarbete på hybridsal
Möjligheter och utmaningar med att arbeta och vårda i team i en hybridsal!
Föreläsningen belyser resultaten från ett avhandlingsarbete som syftat till att studera arbetsprocessen och 
vårdandet i en hybridsal då personal från anestesi, operation och röntgen samverkar. Resultaten kommer från 
avhandlingens fyra delstudier där data har samlats in med hjälp av fi lmning av endovaskulära aortabehand-
lingar (EVAR) samt intervjuer med personal och patienter.

May Bazzi, röntgensjuksköterska 

Teamträning på operation 
Hösten 2019 genomfördes på operation under 2 utbildningsdagar en interprofessionell teamträning för ca 400 
medarbetare. Syftet var att i nya operationslokaler träna teamet utifrån en handlingsplan vem som gör vad i en 
akutsituation. Teamträning utfördes i samarbete med utbildningscenter på Södersjukhuset.

Charlotta Olivecrona, sjuksköterska, Enhetsledare, Utbildnings- och Innovationscenter

Emma Stenman, operationssjuksköterska, vårdenhetschef, Södersjukhuset

OpLeanAn - en modell för klinisk utbildning
OpLeanAn är en klinisk utbildningsmodell för att utveckla ett interprofessionellt lärande i den perioperativa 
processen. Detta utbildningstillfälle är integrerat i verksamheten en dag i veckan och studenter/nya kollegor får 
tillfälle att arbeta i sina kommande professioner under handledning.

Christine Bohagen, operationssjuksköterska, Danderyds sjukhus

Carina Wallingstam, anestesisjuksköterska, Danderyds sjukhus

Black Box på operationssalen för säkrare kirurgi 
Kirurgkliniken i Mora har infört rutinmässigt ljud och videoupptagning vid laparoskopisk kirurgi för att öka 
patientsäkerheten vid dessa ingrepp. Vid föreläsningen kommer projektet presenteras med bl.a videosekvenser 
som demonstrerar vilka fördelar man når med denna rutin ur ett patientsäkerhets- och utbildningsperspektiv.

Lars-Göran Larsson, kirurg, Mora Lasarett

Operationsklädselns påverkan på operationsmiljön
Catinka Ullman, Contamination control consulting

Provets väg till patologilabb
Josefi ne Persson kommer att ta upp vad som är viktigt för oss när prover skickas till patologen. Vad gör de med 
provet? Vem ställer diagnos?

Josefi n Persson, enhetschef, patologilaboratorium i Lund

Amputation hos patienter med benartärsjukdom 
För vissa patienter med benartärsjukdom är amputation den bästa behandlingen. Föreläsningen belyser hur pa-
tienter ser på beslutet om en amputation samt hur en amputation och en eventuell protesanvändning påverkar 
deras livskvalitet.

Eva Torbjörnsson, operationssjuksköterska PhD, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, 
Södersjukhuset, Karolinska Institutet 

Information från RFop:s Kvalitetsråd 
Anna Ekepil, kvalitetsrådet

Information från RFop:s Vetenskapliga råd 
Ann-Christin von Vogelsang, vetenskapliga rådet

Operationssjuksköterskans profession och kompetens i Svenskt perioperativt register (SPOR)
Ett föredrag om hur riksföreningens nätverk arbetar för att stärka och visualisera operationssjuksköterskans 
profession och kompetens i SPOR. Vad kan registret användas till och vilken information fi nns i registret idag 
att utvärdera operationssjuksköterskans omvårdnad med.   

Jenny Persson, utredare, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, enheten för 
Högspecialiserad vård, Socialstyrelsen

Ja, jag vet hur det känns att hamna under en buss
Anki Bromert

Föreläsningar fredag 5 februari

Forensisk omvårdnad
Våldsbrott i vården – att upptäcka, identifi era och dokumentera. 

Maria Larsson, sjuksköterska, Nursenow Norbotten AB

Operationssjuksköterskans vårdande och kompetens inom perioperativ vård
Genom att operationssjuksköterskor ges tid och möjlighet att vara mer delaktiga i patientens perioperativa vård, 
bidrar till att deras vårdande, ansvar och kliniska kompetens tydliggörs. När deras kliniska kompetens neglige-
ras uppstår etiska problem som i förlängningen kan leda till samvetsstress.

Ann-Catrin Blomberg, universitetslektor, Karlstads Universitet 

Övertäckning av sterila instrument i väntan på kirurgi 
En föreläsning som beskriver resultat från en studie där forskargruppen testat skillnaden i enkel och dubbel över-
täckning av kirurgiska instrument. Vilken nytta kan vi dra av studiens resultat i det dagliga arbetet på operationssal 
och hur kan vi jobba patientsäkert för att undvika kontamination av sterila instrument i väntan på kirurgi.

Maria Qvistgaard, operationssjuksköterska, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Upplevelser och erfarenheter av utveckling av och arbete i hybridsal med intraoperativ MR
Föreläsningen kommer att belysa arbetet med att bygga upp vår verksamhet i hybridsal med intraoperativ 
MR, från planeringsstadiet till första patientfall. Jag kommer också att berätta om funktionen safety nurse, det 
tvärprofessionella samarbetet och mina upplevelser av att arbeta som operationssjuksköterska i MR-miljö.

Hanna Grimberg, operationssjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Transoral robotkirurgi
Robotkirurgiska ingrepp via munnen är en ny teknik både internationellt och i Sverige. Denna föreläsning kom-
mer att ge en överblick över området.

Johan Nilsson, läkare, ÖNH kliniken, Universitetssjukhuset Lund 

Endovaskulära operationsmetoder för trauma och blödningschock
Trauma är globalt sett en av de ledande orsakerna till död och bestående skador. Blödning står för 40 % av all 
traumarelaterad död. I samband med trauma kan skador på kärl och organ ger upphov till större blödningar. 
Endovaskulära metoder är användbara för att kontrollera blödning och används alltmer i omhändertagandet.

Carl-Magnus Wahlgren, överläkare, verksamhetschef och Adj professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Senaste nytt om hälsosam livsstil på vetenskaplig grund
En föreläsning om folkhälsa, fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor baserad på vetenskap och aktuella 
riktlinjer. Också mycket praktiska råd från gällande hälsosamtalet och även hälsosamma val vi står inför dagligen.

Matthias Lidin, universitetssjuksköterska, Med DR, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Skratt – Inget man skojar bort
En del anser att humor bara är på skoj. Men kliniska studier visar att skratt ökar energiförbränningen, minskar 
risken för högt blodtryck och hjärtsjukdom, förbättrar immunförsvaret och kan förebygga utbrändhet. Och 
dessutom är det ju roligt att skratta!

Henrik Widegren, ÖNH-läkare och foniater, Skånes Universitetssjukhus

Torsdag 4 februari 2021

Tid Föreläsning

08.30 Registrering och kaffebuffé

09.30 Välkomna!

09.40 Kommunikation på operationssal

 Teamarbete på hybridsal 
 May Bazzi

 Teamträning på operation 
 Charlotta Olivecrona och Emma Stenman

 OpLeanAn - en modell för klinisk utbildning
 Christine Bohagen och Carina Wallingstam

 Black Box på operationssalen för 
 säkrare kirurgi 
 Lars-Göran Larsson

11.30 Lunch

11.45 Utställning

13.00 Svensk forskning och utveckling

Operationsklädselns påverkan på   
 operationsmiljön 
 Catinka Ullman

 Provets väg till patologilabb 
 Josefi n Persson

 Amputation hos patienter med 
 benartärsjukdom
 Eva Torbjörnsson

14.30 Utställning och kaffe

15.15 Aktuellt från RFop

 Information från RFop:s Kvalitetsråd
 Anna Ekepil

 Information från RFop:s Vetenskapliga råd 
 Ann-Christin von Vogelsang

Operationssjuksköterskans profession och  
 kompetens i Svenskt perioperativt register 
 (SPOR)
 Jenny Persson

 Avslutningsföreläsning dag 1

Ja, jag vet hur det känns att hamna under  
 en buss
                       Anki Bromert

17.15 Utställning med mingel, tilltugg och dryck

19.00   Dag 1 slut

Fredag 5 februari 2021

Tid Föreläsning

07.30  Registrering

08.15 Omvårdnad i samband med operation

 Forensisk omvårdnad 
 Maria Larsson 

Operationssjuksköterskans vårdande och 
 kompetens inom perioperativ vård
 Ann-Catrin Blomberg

Övertäckning av sterila instrument i väntan  
 på kirurgi 
                       Maria Qvistgaard

09.40 Utställning och kaffe

10.30 Innovationer inom kirurgin  

Upplevelser och erfarenheter av utveckling  
 av och arbete i hybridsal med intraoperativ MR
 Hanna Grimberg

 Transoral robotkirurgi
 Johan Nilsson

Endovaskulära operationsmetoder för   
 trauma och blödningschock
 Carl-Magnus Wahlgren

12.20 Lunch

12.45 Utställning

13.45 Vår hälsa

Senaste nytt om hälsosam livsstil på 
 vetenskaplig grund
                        Matthias Lidin

14.45 Kaffe i anslutning till föreläsningslokalen

15.00  Skratt – Inget man skojar bort
 Henrik Widegren

16.00 Avslutning
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Kommunikation på operationssal
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Aktuellt från RFop

Omvårdnad i samband med operation

Innovationer inom kirurgin  

Vår hälsa

Avslutningsföreläsning, dag 1


