SSiS Verksamhetsplan för 2022
SSiS övergripande mål med verksamheten är att främja forskning, utveckling och utbildning
för att höja kvaliteten på sårbehandling. Alla patienter med sår eller risk för sår i Sverige ska
få en god och jämlik vård. Vården ska baseras på vetenskap, beprövad erfarenhet och vara i
överensstämmelse med lagar och författningar, samt omvårdnad som leder till läkning och
lindring.
SSiS bör arbeta med och utifrån samma fyra områden som SSF; forskning, etik, utbildning
och kvalitet. Arbetet med sårprevention, sårbehandling samt vård av patienter med sår
inkluderar alla dessa områden. Under 2022 avser vi att arbeta vidare med verksamhetsplanen
och utforma den i linje med SSF:s huvudområden. Genom att aktivt sprida kunskap inom
området sår, till i första hand leg sjuksköterskor och blivande leg sjuksköterskor kommer även
patientens trygghet, säkerhet och medbestämmande att stärkas. SSiS anordnar nationella
konferenser och deltar i internationella konferenser. Detta ger möjlighet till nätverksbyggande
och att kunna följa kunskapsutvecklingen. SSiS har egna stipendier som delas ut i syfte
att stimulera till ett ökat engagemang inom området sår Efter önskemål kommer SSiS styrelse
att framlägga förslag på stadgeändring på årsmötet 2022 att även andra professioner skall
kunna ha ett associerat medlemskap i SSiS
Medlemstidning
SSiS startade 2021 en ny medlemstidning med namnet Sårjournalen, där SSiS är ägare och
utgivare av tidningen. Målsättning med Sårjournalen är att sprida kunskap om sår och
sårbehandling Tidskriften ska vara så attraktiv att medlemsantalet i SSiS bibehålls och helst
ökar. I tidskriften varvas referat av vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar med artiklar
som bygger på erfarenhetskunskap, fallbeskrivningar och praktiska tips. Tidskriften ska
komma ut med fyra nummer. Redaktionen består av Malin Munter (chefredaktör), Elisabeth
Lindahl, Nina Åkesson, Christina Monsen, Hanna Andersson, Madelene Stenius och Matilda
Karlsson.
Genom företagens annonser ges också kontinuerlig möjlighet att hålla sig uppdaterad inom
produktområdet.
Hemsida
SSiS hemsida ska vara tillgänglig för alla och kunna läsas utan inloggning med syfte att
sprida information och kunskap om sår och sårbehandling. Sidan ska bland annat
erbjuda information om utbildningar, konferenser, konsensusdokument
och SSiS sårkonferens. Hemsidan används också för information och länk till
anmälningssidan för SSiS sårkonferens i Gävle.
Sociala medier
Föreningen avser att arbeta för fortsatt ökad synlighet och närvaro i sociala medier med syfte
att
• Nå ut med budskap och information
• Väcka intresse för sårprevention, sårbehandling och vård av patienter med sår
• Värva medlemmar till SSiS
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Sociala medier ska spegla lite av innehållet på hemsidan samt övriga aktiviteter som har med
sårbehandling att göra. Efter att vi under december månad genomförde en ”julkalender” på
sociala medier har antalet följare på dessa nästan dubblerats och på Facebook har vi nu 800
följare och på Instagram 368 följare. Det kommer att läggas ut informativa inlägg ca 1 gång i
veckan under våren. Styrelsen kommer att diskutera hur sociala medier ska kunna utvecklas
mer.
Utbildning
Föreningen avser att, med start 2022, arbeta vidare för en reglerad, kvalificerad, akademisk
utbildning inom sår- och sårbehandling. Ett första steg är att översätta EWMAs Wound management
curriculum for student nurses, EQF Level 4.

Kvalitet och personcentrerat arbetssätt
Patientens rätt till personcentrerad-, jämlik och säker omvårdnad och sårbehandling behöver
säkerställas. Medlemmar ur föreningen kommer under året fortsatt vara med i
Kunskapsorganisationens nationella arbetsgrupp för att utforma vårdförlopp och vårdprogram för vård
och behandling gällande personer med svårläkta sår.

Konferenser
SSiS egen sårkonferens flyttas fram till 27-28 april 2022. Eva Sving är konferensgeneral
tillsammans med konferensgruppen bestående av Malin Munter, Hanna Andersson med stöd
från tidigare konferensgruppsdeltagare. Styrelsemedlemmar kommer att deltaga vid European
Pressure Ulcer Advisory Panels (EPUAP) och European Wound Managements (EWMA)
konferens 2022.
Stipendier
Stipendierna syftar till att uppmärksamma sårbehandling, stimulera omvårdnadsforskning och
förbättringsarbete för en ökad evidensbasering av sårbehandling till gagn för personer med
svårläkta sår. Christina Lindholms stipendium delas ut till patientnära forsknings- eller
förbättringsprojekt med anknytning till sårbehandling. Årets sårsjuksköterska, är ett
stipendium för värdefull insats inom sårbehandling som kommer patienter/närstående
och/eller avdelningsarbetet till nytta i vården SSIS delar också ut student och
medlemsstipendium för deltagande vid sårkonferens.
Forskning och utveckling
SSiS bevakar forskning och utveckling nationellt och internationellt inom sårbehandling och
för vidare aktuell bevakning till medlemmarna.
Sårbehandling
Gruppens målsättning är att hålla sig à jour med nya produkter som kommer på marknaden,
utvärdera och sprida kunskap om dem.
Gruppen arbetar för att föreningsmedlemmarna skall bli mer aktiva i sårbehandlingsfrågor.
Bland annat har gruppen för avsikt att skicka ut mail till föreningens medlemmar med frågor
om sårbehandling för att påvisa skillnader och likheter i tillgången till olika typer av
sårbehandlingar med syfte att påverka så att sårbehandlingen blir mer likvärdig över landet.
SSiS samarbetar också med Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik i en
tvärprofessionell sårläkningsgrupp tillsammans med medicintekniska företag som är
medlemmar i organisationen samt RiksSår. Syftet är att ha en dialog mellan professionen och
industrin för att höja kvalitén på sårbehandling av personer med sår eller med risk för att
utveckla sår. Målet är att struktur i sårbehandling ska bidra till minskad sårläkningstid och
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samtidigt stora besparingar inom svensk hälso- och sjukvård. Gruppen arbetar även med att ta
fram gemensamma definitioner av vanlig använda termer.
Swedish Medtech och SSiS samarbetar också med att ta fram en leverantörsneutral digital
utbildning i sårbehandling för att öka kompetensen hos vårdpersonal inom kommun och
region.
Kontaktperson gentemot företag
Lena Karlsson fortsätter i uppdraget som kontaktperson under 2022
Internationella trycksårsdagen
EPUAP genomför årligen en världsomfattande trycksårsmanifestation för att förebygga
trycksår, World Wide STOP Pressure Ulcer Day, tredje torsdagen i november, år 2022. I
samband med trycksårsdagen kommer SSIS att initiera, stödja och uppmuntra till
utbildningsinsatser på flertalet orter i Sverige.
Samarbete med andra organisationer
SSiS är en sektion i Svensk sjuksköterskeförening (SSF) och samarbetspartner med EWMA
och EPUAP.

2022-04-05
Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) styrelse
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