Program NRM 2019
Wallenbergs Konferenscenter

För säkra beslut

RETTS Vuxenspåret
Tisdag
15/10
0800-0900
0900-0930
0930-1000
1000-1145
Inkl fika

1145-1245
1245-1415

1415-1420
1420-1600
Inkl fika

1800

Tema

Föreläsare

Registrering
Öppning av NRM
Presentation utställare

Predicare
Predicare
Utställarna

Foajén
Wallenbergsalen
Wallenbergsalen

Klinik/vet/workshop
Modul A
Oväntad acidos
*se bilaga
Lunch
Klinik/vet/workshop
Modul B
Oväntad njursvikt
*se bilaga
Förflyttning
Klinik/vet/workshop
Modul C
Oväntad förgiftning
*se bilaga
Välkomna på
Fördrink & tilltugg

Jonathan Ilicki
Leg läk
Akutläkare
Doctor 24
Predicare
Cecilia Rosander
Leg Läk
Njurmedicin SU

Wallenbergsalen

Kai Knudsen
Överläkare
An/Op/IVA SU

Wallenbergsalen

(förbokning)
1900-2200

Lokal

Supé med underhållning

(förbokning)

Predicare AB, Medicinargatan 8A, 413 90 Göteborg
Org nr 556825-1408 Bankgiro: 705-9660
info@predicare.se , www.predicare.se

Restaurang Lyktan
Wallenbergsalen

Gothia Towers
Restaurang Imagine
Våning 29
3:e tornet
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För säkra beslut

RETTS Vuxenspåret
Onsdag
16/10

Tema

Föreläsare

Lokal

0900-0920

Gamification i vården

Kristina Björkman IUS

Wallenbergsalen

0920-1015

RETTS 2020

Linnéa Lindroos
David Björnheden
Jessica Råbe
Bengt Widgren

Wallenbergsalen

1015-1020
1020-1200
Inkl fika

Förflyttning
Klinik/vet/workshop
Modul D
Att dyka upp
*se bilaga
Avslutning
RETTS framtid

Ulrika Lindblom
Överläkare
Försvarsmakten

Wallenbergsalen

Predicare
Mathias Myrén
Yuan Almqvist
Andreas Bom
Jessica Råbe
Predicare

Wallenbergsalen

1200-1230

1230-1315

Lunch
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RETTS Barnspåret
Tisdag
15/10
0800-0900
0900-0930
0930-1000
1000-1145
Inkl fika
1145-1245
1245-1415

Tema

Föreläsare

Registrering
Öppning av NRM
Presentation utställare

Predicare
Predicare
Utställarna

Foajén
Wallenbergssalen
Wallenbergssalen

Barn som söker med
magont och eller
kräkningar
Lunch
Hur hittar vi barnen som
far illa?

Malin Ryd-Rinder
Barnakuten
Karolinska
Predicare
Ida Horst och Linda
Enggren
Barnssk,
Barnakuten,
DSBUS

Europasalen

Katrin Adrian,
Överläkare
Barnakuten
DSBUS

Europasalen

1415-1430
1430-1600
Inkl fika

Förflyttning
Varför är metabola
sjukdomar så viktiga?

1800

Välkomna på
Fördrink & tilltugg
(förbokning)

1900-2200

Lokal

Supé med underhållning

(förbokning)
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Gothia Towers
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RETTS Barnspåret
Onsdag
16/10

Tema

Föreläsare

Lokal

0900- 0920

Gamification i vården

Kristina Björkman

Wallenbergsalen

0920-1015

RETTS 2020

Linnéa Lindroos
David Björnheden
Jessica Råbe
Bengt Widgren

Wallenbergsalen

1015-1020
1020-1200
Inkl fika

Förflyttning
Barn som söker med
feber

Europasalen

1200-1230

Avslutning
RETTS framtid

1230-1315

Lunch

Joachim
Luthander,
Överläkare
Karolinska
Mathias Myrén
Yuan Almqvist
Andreas Bom
Jessica Råbe
Predicare
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Vi önskar alla välkomna till årets RETTS möte!
15-16 Oktober 2019
Nordiska RETTS Mötet är ett forum för alla som arbetar i och med akutsjukvårdskedjan. Kom
och träffa kollegor från både Sverige och Norge. Vi varvar fortbildning med nätverkande och
debatt för att höja nivån på den initiala bedömningen och samarbetet i akutvårdskedjan. I år
satsar vi stort på att skapa ett forum för samverkan och interaktion mellan deltagare och
föreläsare/facilatorer.
Vårt mål är att inspirera, väcka nyfikenhet, öka kontaktytorna i Norden och fördjupa
kunskaperna i triage och bedömningar av patienten.
I år har vi många uppskattade föreläsare/facilatorer och intressanta programpunkter! De utgår
ifrån klinik, symtom, process och bygger på hur man kan använda RETTS på ett säkert och
effektivt sätt.
Programmet kommer att ske parallellt, pediatrik och vuxensomatik. Det är möjligt att navigera
mellan olika intressanta ämnen och även besöka våra utställare i lobbyn.
I konferensavgiften för NRM 2019 ingår som vanligt lunch och kaffe båda dagarna. Dessutom
ingår den NYA RETTS boken: RÄTT med RETTS beslutstöd, värde 349:- + moms i
konferensavgiften.

Gemensamt
Version 2020 presenteras!
Obstetriken har tagit plats och Linnéa Lindroos guidar oss i dessa nya ESSer
David Björnheden går igenom förändringar i barn ESSerna och Jessica Råbe kommer att berätta
om små justeringar i vuxendelen
Det kommer ges utrymme för diskussion och frågor.
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Vuxensomatik
Föreläsare och facilatorer är:

Jonathan Ilicki
Akutläkare och uppskattad föreläsare och även kändis i Kina. Han har varit med under
utvecklingen av RETTS och arbetar nu heltid med onlinetjänsten Doctor 24. Ibland söker
patienter med oklara symtom och man hittar med hjälp av RETTS en ibland helt oväntad svår
acidos. Workshopen har en klinisk syra-bas profil som tar upp verkliga kliniska fall från
akutsjukvården med svår acidos, andra syra-bas rubbningar, med fokus på olika faktorer som
blodlaktat, Base-excess, anjon-gap, dess funktion, beräkning och betydelse samt annat som ofta
ger stora utmaningar i verkligheten. Vilka symtom uppvisar patienten och i vilka ESSer gömmer
sig denna grupp?

Cecilia Rosander
Leg Läk vid njurmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Oväntad njursvikt är en föreläsning/workshop som tar upp verkliga fall från akutsjukvården där
symtomen ibland är diffusa. Vad skall man vara uppmärksam på, vilka frågor bör man ställa, i
vilken ESS hittar man majoriteten? Fångas de upp? Där lab-resultat (elstatus, blodgas,
blodvärden) visar kraftigt avvikande och oväntade värden hos patienter som saknar tidigare
anamnes på njursjukdom. Vilka är de tidiga tecknen? Orsaken kan var primär/sekundär njursvikt,
biverkan av läkemedel eller förgiftning. Vad kan man göra först och vad är viktigast?

Kai Knudsen
Överläkare, Docent, Universitetslektor An/Op/IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset
En mycket uppskattad och skarp föreläsare på NRM! Han ligger också bakom narkosguiden.se
och har arbetat med droger och förgiftningar i många år. Kai har massor med intressant och
nyttigt att förmedla vad gäller oväntad/oklar förgiftning. Föreläsningen/workshopen belyser
vanliga kliniska fall med oväntade förgiftningar orsakade av överdos eller normaldos av
läkemedel, receptbelagda eller analoger. Intag av droger, kända och okända, eller gifter,
accidentellt eller medvetet. Bett och stick, livsmedel, bär och svamp etc.

Ulrika Lindblom
Överläkare och officer inom Försvarsmakten som arbetar med dykmedicin.
2019 kommer hon tillbaka för att ”på djupet” gå in på dekompressionssjuka och belysa
problematiken med både vana och ovana personer som drabbas av problem under dykning med
dykningsregulatoraggregat. Hur gör man vid misstanke eller konstaterad dykolycka på
olycksplats, under transport och på sjukhus.
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Pediatrik
Föreläsningar och ämnen är:

Barnet som söker med feber
Barnet som söker med kräkningar

Det finns en handfull mycket vanliga sökorsaker inom pediatriken, och vi har valt att lyfta fram
de tre vi oftast möter, både prehospitalt eller på akuten. Många vanliga och farliga diagnoser
gömmer sig bland dessa symtom och vår uppgift är att inte missa dessa! Det som möter oss som
arbetar inom akutvårdskedjan är nästan aldrig en färdigdiagnosticerad patient med en tydlig
plan. Det som möter oss både prehospitalt och på akuten är en patient med ett symtom eller
tillstånd. Symtomet är i RETTS vårt arbetsinstrument och ligger till grund för processen med
triage och beslut. Utifrån symtomet och ofta kliniska vitalparametrar måste vi prioritera och
hantera patienten på ett strukturerat och medicinskt säkert sätt.
Även i år har vi valt att lägga fokus på denna grundläggande aspekt i den pediatriska
akutverksamheten – ”Symtomet”.
Föreläsarna tar upp ämnena var för sig med:
1. Teoretisk bakgrund hur man kan tänka kring dessa sökorsaker
2. Utifrån många fallpresentationer involvera deltagarna i interaktiv diskussion för att dela
erfarenheter och lära av varandra.
Syftet är att vi skall höja vår kliniska nivå än mer och blir ännu bättre på att ta om hand våra
patienter.
Hur hittar vi Barnet som far illa?
Ytterligare en work-shop som är inriktad mot en grupp patienter vi alla är rädda att missa: ”Hur
hittar vi Barnet som far illa?”. Genom patientfall från verkligheten kommer det
mulitprofessionella väletablerade Barnskyddsteamet i Göteborg att diskutera med oss hur vi kan
hitta och hantera denna utsatta grupp av barn i den hektiska vardagen på våra
akutmottagningar.
Metabola sjukdomar
Nytt i retts-p 2018 var en beskrivning av många olika ovanliga Metabola sjukdomar med
konstiga förkortningar. Många av dessa kräver dessutom snabb handläggning för att barnet inte
snabbt ska försämras. För att hjälpa oss förstå mer och ge oss handfasta tips hur vi ska tänka
ägnar vi en föreläsning åt det svåra metabola!
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