
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Välkomna till 2022 den Dagkirurgiska konferensen 2022! 

 

Registrering 

Registreringen öppnar kl. 8.00 5 maj. Du som deltar båda dagarna behöver 

enbart registrera dig på torsdagen. Vi vill be dig att du bär namnskylten du får 

vid registreringen under hela konferensen. 

Mat och dryck 

Vi serverar lunch och fika på plan 2 (entréplan) och 3, och hoppas att ni 

passar på att besöka utställarna under rasterna.  

Observera att ingen mat eller dryck får medtas i själva föreläsningssalen.  

Du som föranmält specialkost/ allergi får din mat serverad på plan 3.  

 

Utställning 

Vi har återigen fått möjlighet att ha en utställning med många intressanta 

företag. Utställningen öppnar under första fikarasten på torsdagen. Vi hoppas 

att ni besöker montrarna och får svar på era frågor, klämmer på deras 

produkter och kanske åker hem med någon ny idé. 

 

Mingel 

Vi erbjuder ett litet ”after- conference”- mingel 5/5 direkt efter avslutat 

program. Det blir en lätt förtäring i utställningshallen. Under minglet finns det 

även möjlighet att besöka utställningen så passa på!  

Föreläsarnas presentationer 

I den mån som föreläsarna tillåter så kommer vi efter konferensen att dela 

deras presentationer på hemsidan www.dagkir.nu. 

Program 

Under konferensen kommer vi att använda appen K Möten där det finns 

tillgång till program och information: https://welcome.ventla.io/k-

moten?eventid=202748 

Wi-Fi 

Wi-Fi: KI-guest har lösenord Campus22 

Avslutning 

Vi har nöjet att presentera en alldeles särskild avslutningsföreläsare i år.  

Hasse Carlsson är inspiratör och pratar om hur vi fungerar och varför vi gör 

som vi gör. Han är författare till boken ”Jobbar vi ihop eller bara samtidigt?”  

Sociala medier 

Det är alltid kul att dela med sig när en får åka på konferens. Använd gärna 

#dagkirurgi2022 i era sociala medier för att tagga bilder.  

Välkomna! 

Organisationskommittén 

https://welcome.ventla.io/k-moten?eventid=202748
https://welcome.ventla.io/k-moten?eventid=202748


 

 

8.00-9.00 Registrering med kaffe och frukt 

9.00 Välkomna! Information och inspiration inför konferensen 

9.15-10.30 Session 1 Att skapa goda förutsättningar för återhämtning  

Moderator: Anil Gupta  

 

Återhämtning efter kirurgi: vad, hur och varför ? Maria Jaensson 

Att göra information begripligt- hälsolitteracitet Charlotta Josefsson Berggren 

Optimering av fysisk funktion inför och efter kirurgi Anna Svensson-Raskh 

 

10.30-11.15 Fika och utställningsbesök  

 

11.15-12.30 Session 2 Klara, färdiga, gå- preoperativa förberedelser och vård  

Moderator: Jakob Walldén 

 

Preoperativ fasta: nya riktlinjer Hanna Andersson 

Information och förberedelse av barn och ungdomar inför operation och sjukhusvård 

Gunilla Lööf 

Preoperativ medicinering till barn Åsa Bromfalk 

 

12.30-13.30 Lunch och utställningsbesök  

 

13.30-14.45 Session 3 Det intraoperativa teamet och säker vård  

Moderator: Sandra Månsson  

 

Utmaningar och möjligheter inom operationssjukvård: säkerhetskultur och komplexa 

arbetsprocesser Camilla Göras  

Operationssjuksköterskans del i teamet och betydelse för säker vård Ann-Christin von 

Vogelsang 

Betydelsen av psykologisk trygghet och ledarskap för säker vård Jessica Schiött 

14.45-15.30 Fika och utställningsbesök  

15.30- 16.45 Session 4 Postoperativ vård  

Moderator: Jan Jakobsson 

 

Illamående och kräkning efter dagkirurgi och i hemmet – nya rön Jakob Walldén  

Kognitiv återhämtning Ulrica Nilsson  

Agiterat uppvaknande hos barn efter anestesi Jenny Ringblom 

16.45- 18.30: Mingel med lättare förtäring i Aula Medica (ingår i konferensavgiften)  
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8.00 Registrering för de som enbart deltar under fredagen 

8.30-9.45 Session 1 Nya behandlingsregimer och patientflöden 

Moderator: Jonas Landström 

Höftprotesoperation som dagkirurgi Ronnie Ulvenhag Johan Karlsson 

Robotassisterad prostatektomi  i dagkirurgi Stina Hallengren 

Lagom mycket tack! 20 minuter om den patientstyrda sederingsmetoden  

Andreas Nilsson 

9.45- 10.30 Fika och utställningsbesök  

10.30-11-30 Session 2 Dagkirurgiska enheten i Köping: så gör vi  

Moderator: Gun-Inger Mattson  

Dagkirurgiska enheten i Köping berättar om sin verksamhet utifrån olika professioners 

perspektiv 

Susann Berre, Emma Englund, Monica Bekk och Annika Arvidsson  

 

11.30-12.10 Session 3 Paneldiskussion 

Paneldiskussion om heta och omdiskuterade ämnen inom dagkirurgi 

Moderator: Anil Gupta 

Gabriella Lindvall ,Carin Viklund, Andreas Wiklund Charlotta Josefsson Berggren och 

Karin Kronogård 

12.10-13.10 Lunch och utställningsbesök  

13.10- 14.00 Session 4 Att möta den unika patientens behov   

Moderator: Sandra Månsson 

Den äldre patienten: handle with care! Andreas Wiklund 

Att möta den unika patienten: praktiska exempel från Centralsjukhuset i Kristianstad 

Annika Jansson Ulrika Palmgren 

 

Avslutning 14.00-15.00  

Inspirationsföreläsning av Hasse Carlsson, inspiratör och författare till boken ”Jobbar vi 

ihop, eller bara samtidigt?”. Han tar oss med på en resa in i våra huvuden, där vi tittar 

på hur vi fungerar och varför vi gör som vi gör. Ta del av denna motivationsboost  och 

inspirerande upplevelse! 

 

Styrelsen Dagkirurgisk förening avslutar konferensen 

 

Ta-med-kaffe 
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