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Den Periopererativa Sjuksköterskans
Dag!
Den 11 februari firar vi den perioperativa sjuksköterskans
dag i hela Europa. Vi hoppas ni vill komma och fira denna
dag med oss! Dagen är ett tillfälle att uppmärksamma de
sjuksköterskor som vårdar patienten perioperativt, d.v.s.
före, under och efter operation.
 
Välkommen att träffa oss som jobbar perioperativt och vi
berättar mer om vårt arbete.
 

Foto: Riksföreningen för operationssjukvård 

Mer information om dagen
Drygt 1,5 miljoner människor genomgår operationer i Sverige varje år, vilket innebär
att det finns ett stort behov av sjuksköterskor inom den perioperativa vården. En
perioperativ vård av god kvalitet optimerar möjligheterna för patientens
återhämtning och minskar risken för komplikationer och död.
 
Den högspecialiserade vården i samband med en operation ställer krav på såväl
vårdkvalitet som en bibehållen mänsklig dimension i möten med den unika
patienten i en tekniktät miljö. Sjuksköterskor i den perioperativa vården har en
fördjupad kunskap, denna specialisering sker genom högskoleutbildning, erfarenhet
och undervisning inom de olika verksamheterna.
 
Det perioperativa vårdförloppet är ofta dynamiskt vilket kräver särskild kompetens
och handlingsberedskap hos vårdteamet, som består av flera olika professioner.
Genom att samarbeta och komplettera varandra ger vi våra patienter en god och
säker vård.
 
Vi vårdar människor när de befinner sig i en mycket skör och ulämnad situation, i
olika skeenden av livet och under skiftande omständigheter. Denna varitation ställer
höga krav på sjuksköterskans empatiska förmåga och etiska reflektion.

Praktisk information

Dagen är upplagd som ett drop in där du kan delta och mingla när det passar dig
bäst tisdagen den 11 februari mellan klockan 10 - 14. Alla är välkomna, ingen
föranmälan krävs och det är kostnadsfritt att delta.
 
Plats: Vårdforum i huvudentrén på Eugeiavägen 3 i Solna

http://karolinska.se/


Ansvarig utgivare
Susanne Öhman
 

Karolinska Universitetssjukhuset
Solna
171 76 Stockholm
Huddinge
141 86 Stockholm

 

Vårdforum är en mötesplats för patienter, närstående och personal. Här kan du få
vägledning i olika frågor som rör hälso- och sjukvård samt tips på annat stöd som
finns i samhället eller kontakt med patientföreningar. Läs mer om Vårdforum och
aktuella aktiviteter på karolinska.se/vardforum
 

Vårdforum är en del av Stab Vårdstöd och Service.
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