MATERIALNUMMER

Till relevanta medarbetare
Kopia till berörda huvudmän, berörda LMK

INBJUDAN
Webinar om akut och postoperativ smärta inom dagkirurgi
Antalet dagkirurgiska ingrepp har ökat med 137% under perioden 2005–
2018, en verksamhet som spås fortsätta att öka.1 Postoperativ behandling
av akut smärta är en utmaning. Data från USA har visat att 80% upplever akut
postoperativ smärta och att 50% inte får adekvat postoperativ smärtlindring.2
I Sverige är smärta den vanligaste orsaken till oplanerad inläggning vid
dagkirurgi.3 Obehandlad akut smärta kan få skadliga akuta effekter men kan
även leda till långvarig och svårbehandlad smärta. Detta webinar ger dig
en ökad förståelse och kunskap kring akut och postoperativ smärta inom
dagkirurgin. Vår ambition är också att förse dig med enkla och konkreta tips
om hur man handlägger denna patientgrupp.

WEBINAR TORSDAG 3/9 OCH ONSDAG 23/9 KL 12.10-12.30
DÄREFTER INGÅR FRÅGESTUND MED PETER DAHM KL 12.30-13.00

ON DEMAND

Ni föreslår en tid för sändning där ni i efterhand kan maila in frågor till Peter Dahm*
*vid större möten är det möjligt att boka in Peter för diskussion

1. Socialstyrelsen. Statistikdatabas för operationer i specialiserad öppen vård. 2020. 2. The Journal of Pain, Vol 17, No 2 (February), 2016: pp 131-157 3. Metha Brattwall et al. Läkartidningen nr 41, 2012

Webinar om akut och postoperativ smärta inom dagkirurgi

UR PROGRAMMET

PETER DAHM
Verksamhetschef, Överläkare,
An-Op-IVA, Område 3, SU/Mölndal.

• Preoperativ identifiering av riskpatienter
• Postoperativ smärtlindringsplan
• Användning av smärtskalor för bedömning
av den postoperativa smärtan
• Postoperativt smärtlindringsmål
• Hur kan postoperativ smärta förebyggas?
• Multimodal farmakologisk behandling
• Kan användning av svaga opioider undvikas?
UPPFÖLJNING
Efter webinariet får deltagarna en
sammanfattning av utbildningen.

Peter är medicine doktor inom området
smärta med fokus på Intrathecal
smärtlindring, specialist i anestesi,
intensivvård och smärtlindring. Är i
dag ansvarig för smärtutbildning i
läkarprogrammet vid Sahlgrenska
Akademin. Han har varit medicinskt
ledningsansvarig i många år på bl.a.
smärtenhet, operationsavdelning och
intensivvårdsavdelning.
PETER DAHM

PRAKTISK
INFORMATION
Anmälan till webinaret görs på www.dolerin.se/webinar/
Torsdag 3/9: anmäl dig senast den 1/9.
Onsdag 23/9: anmäl dig senast den 21/9.
Webinariet är kostnadsfritt.
KaroPharma står för föreläsningsarvodet.
Önskas mer information maila
dusko.stojanovic@karopharma.com
Anmälan till webinariet
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