SFAI:s
forskningsforum
– klar succé
av Jan Wernerman. Jan.Wernerman@karolinska.se
1 – 2 februari 2007 samlades 30 forskningsintresserade SFAI-medlemmar på
Sigtunahöjden Konferenshotell. På programmet stod 17 fria presentationer samt
ett föredrag över ”How to get your manuscripts published in ACTA” av chefredaktören Sven-Erik Gisvold. Bland de
diskussionssugna närvarande kunde räknas inalles åtta ämnesföreträdare, vilket är fler, än det varit i mannaminne
på någon session av fria presentationer
vid SFAI-mötet. Deltagare fanns från
samtliga universitetsorter i landet. Bland
de presenterade ämnena märktes största
antalet inriktat mot intensivvård, men
anestesi och akut smärta fanns också
representerade.
Samtliga deltagare uttryckte stor tillfredsställelse med arrangemanget, och
man upplevde sina intellektuella batterier
väl laddade. Formatet för presentationerna var totalt 25 minuter, varav 10 för
själva föredraget och 15 för diskussion.
Trots denna väl tilltagna tid fick diskussionsledaren bryta efter varje föredrag för
att ge utrymme för nästa.
Mötets format, 30 personer, är säkerligen det alldeles riktiga. Ett mindre,
eller större, deltagande skulle möjligen
ha varit hämmande. Här kunde samtliga
deltagare aktivt bidra i den oftast mycket
livliga diskussionen.
I programmet fanns även sociala aktiviteter med en trevlig middag på kvällen.
Mötets logistik, nära flygplats och över-
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nattning för samkväm och nätverksbyggande, fungerade också väl. Det finns
definitivt anledning att göra om detta
arrangemang flera gånger! Håll utkik i
SFAI-tidningen och på SFAI:s hemsida
efter information inför nästa års forskningsforum!!

Vi fem

Eddie Weitzberg, professor, Solna: ”Det
roligaste som hänt på flera år.”
Lars Wiklund, professor, Uppsala: ”Nästa gång
kommer Uppsala med en
manstark delegation.”

Sofie Paues, doktorand,
Danderyd: ”Fantastiskt att
få så mycket frågor och
synpunkter vid ett enda
tillfälle.”

Ingrid Berkestedt, doktorand, Lund: ”Lärorikt
och mycket trevligt.”

Tore Persson, doktorand,
Huddinge: ”Ett stort privilegium att få komma.”

Ett 30-tal diskussionssugna på SFAI:s
Forskningsforum, Sigtunahöjden 1 – 2
februari 2007.
ACTA:s chefredaktör
Sven-Erik Gisvold var
en uppskattad gäst, som
gav goda råd om, hur
man blir publicerad i vår
internationella tidskrift.

Föredragshållare under SFAI:s första forskningsforum
Johanna Albert

Danderyd

Erfarenhet från ett svensk-polskt forskningssamarbete

Sofie Paues

Danderyd

Kan iNO o lågdoscortison minska omfattningen av multiorgansvikt vid sepsis?

Agneta Berg

Huddinge

Glutamin till skallskadepatienter

Tore Persson

Huddinge

On-line glukosmonitorering

Lars Engborg

Linköping

Finns neurogent lungödem?

Tomas Goscinski

Linköping

Pulsoximetern - mycket mer än en syresättningsmonitor?

Lotti Orwelius

Linköping

Longitudinell uppföljn av hälsorelaterad livskvalitet (Hrqol) efter iva-vård

Anders Samuelsson

Linköping

Metabol monitorering av brännskadad hud m mikrodialys.

Ingrid Berkestedt

Lund

Den antimikrobiella peptiden LL-37 dilaterar kärl

Mikael Bodelsson

Lund

Glykosaminoglykaner vid sepsis

Marcus Broman

Lund

Mutationer som kan göra en narkos livsfarlig finns i svenska släkter

Hans Friberg

Lund

Prognostisering efter hjärtstopp och kylbehandling

Thorgerdur Sigurdardottir

Lund

Datorstödd design av antimikrobiella peptider för sepsisbehandling

Lars Wiklund

Uppsala

Betydelsen av NO vid hjärtstillestånd och hjärtlungräddning

Jonas Claesson

Umeå

Intestinal ischemic preconditioning and long recruitment maneuvers

Per Strandén

Umeå

Ischemisk prekonditionering (hjärta)

ORIGINALET FORTFARANDE BÄST
– OCH NU ÄVEN BILLIGARE!!
• Systemlösning med totalansvar – använd alltid samma fabrikat till värmare
och täcke (MDD-Juni 1998).

• Stort sortiment av olika täckestyper.
• Unik möjlighet till integrerad vätskevärmning (241-spiralen).
• Engångstäcken har hygieniska och hanterbarhetsfördelar jämfört med
flergångstyper.

• Övergång till helautomatisk produktion av de vanligaste täckena (över,
under och helkropp) sänker prisbilden påtagligt.

För mer information om Bair Hugger®-systemet och
dess priser kontakta:
Medicvent AB Tel: 090-12 75 00
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