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Efter att flera gånger har fått ställa in och flytta fram den plane-
rade sårkonferensen i Gävle kunde den ÄNTLIGEN genomföras 
och intresset var enormt stort.

Konferensen var fullbokad med över 300 deltagare, ett flertal 
stipendiater, ett trettiotal företag med representanter samt sex 
externa föreläsare som presenteras nedan. Vi slog därmed 
rekord i antalet besökare, vilket är fantastiskt roligt.

Gävle bjöd på ett underbart vårväder med strålande sol och 
krispig luft. Konferensen hölls i Gävle konserthus, en oerhört 
vacker plats. Vid måltiderna erbjöds full utsikt mot vattnet 
och ett otroligt vackert ljusinsläpp via stora panoramafönster.

Onsdagen den 27e april
Dagen inleddes klockan åtta då deltagarna började droppa 
in för registrering och hälsades då välkomna av representant 
från SSiS. Vid utställningsplatserna hade företagen förbe-
rett sina montrar och stod redo för att delge information om 
sina produkter. Alla fick möjlighet att botanisera bland före-
tagen och samtidigt fylla på med lite förmiddagsfika innan 
föreläsningarna skulle starta. Att få träffas fysiskt har varit 
efterlängtat och från start kunde en positiv anda kännas som 
sedan genomsyrade båda dagarna.

Eva Sving, som varit en stor drivande kraft bakom konfe-
rensens genomförande, var konferensgeneral och moderator. 

Susanne Dufva, ordförande i SSiS, hälsade alla välkomna och 
föreläsningarna kunde sedan dra ingång.

Rut F Öien var första talare. Rut är en person som de flesta 
som arbetar inom sårområdet känner till. Hon är allmänläkare 
på primärvården i Blekinge samt är docent i allmänmedicin, 
Lunds Universitet och Adjunct Associate Professor, Monash 
University, Melbourne, Australien.

Rut är även initiativtagare till och utvecklare av RiksSår, 
Rut är även medicinsk expert för bland annat SBU och har 
fått utmärkelser som EPSA, European Public Sector Award 
2007, Götapriset 2007 och Guldskalpellen 2017. Rut pratade 
om det nya vårdprogrammet och vårdförloppet om svårläkta 
sår som är på väg att bli färdigt. Den nationella arbetsgrup-
pen har arbetat fram ett program med riktlinjer för hur ett 
personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter 
med svårläkta sår bör se ut i landet.

Man tar även fram nationella vårdprogram för de olika 
sårdiagnoserna för att tillförsäkra patienterna god och jäm-
lik vård där strävan är så kort sårläkningstid som möjligt. 
Vårdförloppet är inlämnat för remiss. Verksamheternas 
uppföljning av vårdförloppet kommer ske i RiksSår. Sedan 
fortskrider arbetet med ett nationellt vårdprogram.

Helen Andersson — Med Dr, Leg sjuksköterska arbetar på 
infektionskliniken på Danderyds sjukhus som sjuksköterska 
och sårkonsult. Hon disputerade 2012 med en avhandling runt 
sår och resistenta bakterier. Helen är också vice ordförande i 

”Så roligt att få träffa 
likasinnade igen!”
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SSiS. Helen pratade om hur vi kan debridera sår på bästa sätt, 
och förklarade pedagogiskt varför vissa sår ska debrideras 
och andra inte.

Anneli Olsson — Dietist sedan 20 år, de senaste 12 åren på 
Gävle sjukhus. Anneli informerade om vilka näringsämningen 
och hur stort kalori/ proteinintag som behövs när en person 
har ett sår. Vad vi får i oss när vi äter vanlig mat och hur vi 
kan tänka kring näringstillägg.

Personalen på Gävle konserthus gjorde sedan ett fantastiskt 
arbete med att servera en väldigt god lunch till alla besökare. 
När alla var mätta och belåtna blev det återigen full rulle i 
alla montrar.

Malin Munter — såransvarig sjuksköterska, grundare 
av Sårpodden, styrelseledamot i SSiS, chefredaktör för Sår-
jour nalen körde ett Sårquiz med hjälp av Mentimeter. Alla 
deltagare fick ta fram sina mobiltelefoner och vara med och 
rösta på olika åtgärder i olika patientfall.

På eftermiddagen var det dags för workshops i mindre 
lokaler och grupprum som alla deltagare fått möjlighet till 
att anmäla sig till i förväg. Företagen hade fått möjlighet att 
anmäla sitt intresse för att hålla i workshop och totalt erbjöds 
fjorton workshops på onsdagen och sex på torsdagen. Vissa 
företag hade föreläsningar, vissa mer praktiska övningar och 

en del blandande lite teori och praktik. Även här gjorde kon-
serthusets personal ett fantastiskt arbete med att lotsa delta-
garna till rätt lokal.

Även konferensmiddagen hölls på Gävle konserthus. Mingel 
och bubbel inledd kvällen till tonerna från en trubadur. 
Sedan serverades en fantastisk trerätters middag som bestod 
av Carpaccio på betor, smörstekt torskrygg och dillslungad 
potatis och chokladtryffel. Vi fick även underhållning av en 
ståupp-komiker mellan rätterna.

Torsdagen den 28e april
Torsdagen inleddes med föreläsning av Cecilia Fagerström som 
är sjuksköterska, professor vid Linnéuniversitetet och forsk-
nings- och utvecklingsledare vid Blekinge kompetenscentrum. 
Cecilia arbetar med projekt inom e-hälsa, engagemang och 
egenvårdsplanering vid svårläkta sår. Hon är även ledamot 
i RiksSårs styrgrupp med flera års erfarenhet av forskning 
om äldre personers hälsa och livskvalitet, samt deras vård. 
Utöver det är hon verksam i Kliniska studier Sverige Forum 
Söder, ledamot i styrgrupper för olika forskningsprojekt och 
ordförande i Region Blekinge Vetenskapliga rådet och Etik-
kommittén Sydost.

Lena Hagströmer  — tidigare sjuksköterska som arbetat på 

”Det är så härlig 
stämning, alla är så glada 

över att vara här.”
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hudmottagning Huddinge sjukhus i åtta år. Därefter läkar-
studier för att specialisera inom hud- och könssjukdomar. 
Blev färdig specialist för cirka 20 år sedan. Disputerade 2009. 
Avhandlingen handlade om hudbarriären och cancer hos 
patienter med atopiskt eksem. Hon har arbetat som verk-
samhetschef på hudkliniken SÖS i cirka 7 år och varit spe-
cialsakkunnig läkare samt ordförande i RPO i cirka 6 år. Är 
sedan cirka 6 år tillbaka ordförande i expertrådet för hud- och 
könssjukdomar. Innehar en överläkartjänst numera i Sörm-
land. Lena gick igenom olika patientfall och pratade om sina 
erfarenheter från sin kliniska vardag.

Ulrika Ehn — Leg Arbetsterapeut/Med lymfterapeut har 
arbetat med patienter med lymfödem sedan 2004. Utbildad 
lymfterapeut sedan 2008. Arbetar på Arbetsterapienheten 
Specialistvård, Gävle Sjukhus. Ulrika pratade om lymfödem 
och behandling av dessa. Om betydelsen av förebyggande 
åtgärder och kompressionsbehandling.

SSiS årsmöte
Efter en kaffepaus och monterbesök var det dags för SSiS års-
möte. Sekreterare Agneta Bergsten valde att avgå och Nina 
Åkes son valdes in i styrelsen för den posten. Det gjordes en 
ändring i stadgarna vilken nu gör det möjligt för vem som 
helst med ett sårintresse att bli medlem i SSiS. Detta kallas 

”associerad medlem”.
Som associerad medlem har man samma förmåner som 

övriga medlemmar. Man får medlemstidningen Sårjournalen 
i sin brevlåda fyra gånger per år. Man har dock inte rösträtt 
på årsmötet, kan inte väljas in i styrelsen och kan inte söka 
medel från våra fonder och stipendier.

När föreläsningarna startade igen gick Malin Munter ige-
nom två patientfall där det ena var fokus på nutritionen och 
det andra undertrycksbehandling av ett traumasår. 

Hanna Andersson såransvarig sjuksköterska i Nässjö kom-
mun, redaktionsmedlem i Sårjournalen och styrelseledamot i 
SSiS hade tyvärr inte möjlighet att närvara fysiskt i Gävle då 

hon nyligen har blivit mamma till en liten pojke och erbjöd 
därför en digital föreläsning. Föreläsningen handlade om 
hudfliksskador och blev en fortsättning av det patientfall som 
Malin visade.

Christina Lindholm, nyss fyllda 80 år, behöver knappast 
någon närmare presentation, men hon är leg sjuksköterska, 
medicine doktor och professor emeritus. Hon har bland annat 
arbetat som vårdutvecklingschef på Akademiska Sjukhuset i 
Uppsala, samt som vårdforskningschef på Karolinska Uni-
versitets sjukhuset. Hon har skrivit flera läroböcker om sår, 
och ett antal kapitel i svenska och internationella läroböcker. 
Christina är hedersledamot i EPUAP och i den italienska 
sårläkningsassociationen (AIUC).

Christina, som hade med sig hunden Nisse på scen (som 
för övrigt lågt väldigt lugnt och stilla på sin kudde), pratade 
om naturens läkekonster och sårläkning ur ett medicinhis-
toriskt perspektiv.

Efter lunchen var det återigen dags för workshops. Sedan 
lite eftermiddagsfika och utställningsbesök. Dagen avslutades 
med information från Swedish Med Tech. Det lottades ut två 
vinnare av kostnadsfri sårkonferens till år 2023.

I foajén hade man möjlighet att ta med sig en ”to go” mat-
säck till hemfärden.

SSiS styrelse vill rikta ett varmt tack till alla er som gjorde 
2022-års konferens möjlig! ◆◆

”Det är så kul att äntligen 
kunna åka hit!”

”Bra organiserat!”

Save the date!
Nu tar vi sikte på nästa års sårkonferens 19-20 

april i Stockholm. Du kommer väl?
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