INBJUDAN TILL SJUKSKÖTERSKOR /
UNDERSKÖTERSKOR INOM KOMMUNAL-HÄLSO,
SJUKVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD
DELTA I EN HELDAGSKONFERENS 7 JUNI OM SÅRBEHANDLING I HEMMET – UTAN KOSTNAD
European Wound Management Association (EWMA) kommer att hålla sin 29:e årliga konferens 5–7 juni 2019 på
Svenska Mässan & Gothia Towers i Göteborg. Konferensen anordnas av EWMA i samarbete med organisationen
Sårsjuksköterskor i Sverige (SSIS). EWMA är en europeisk paraplyorganisation som samlar 53 organisationer i 35
länder såväl som enskilda personer och grupper med intresse för sårbehandling. EWMA’s primära fokus är att
förbättra vården av svårläkta sår i hela Europa.
Fredagen den 7 juni bjuder vi in dig till ett heldagsprogram för att presentera den senaste forskningen och aktuella
kunskaper om sårbehandling inom svensk kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Föredragshållarna kommer från
hela Sverige och har stor yrkeserfarenhet och spetskompetens inom sårbehandling.
Konferensens huvudtema är ”Personcentrerad vård. Vem har ansvaret för såret?” Vi har sammanställt programmet så
att ämnena ger dig en sammanfattning av de mest aktuella frågorna inom dagens sårbehandling.
Agenda, fredagen den 7 juni kl. 08.30–15.30:
Rut Öien, Linda Jervidal, RiksSår:
RiksSår – ett nationellt beslutsstöd med fokus på sårbehandling som en högspecialiserad medicinsk disciplin
Emma Spak, SKL:
Omställning till God och Nära vård
Lena Karlsson, Susanne Asteberg, Mölndals Stad Kommun:
Optimerad sårbehandling för patienter med svårläkta sår - VG regionen satsar på Regional Medicinsk Riktlinje
Christina Bråkenheim, Caroline Fridh och Carolina Nors, Eksjö Kommun:
Sårvård och kompetensöverföring på ett nytt sätt
Anne Friman, Dalarna Universitet:
Samverkan och lärande kring sårbehandling - erfarenheter från olika professionsperspektiv i primärvård och
utbildning
Malin Munter, Jönköpings Kommun:
Sårpodden: en resa inom området sårbehandling som Jönköping kommun gjort
Maj Rom, SKL:
Bättre liv för sjuka äldre – nya arbetssätt i praktisk vardag

Föredragen kommer att hållas på svenska och du kommer att ha fri tillgång till alla sessioner i programmet den 7 juni,
samt till hela konferens- och utställningsområdet den här dagen. Under dagen får du möjlighet att nätverka med
andra sjuksköterskor, läkare, forskare och annan sjukvårdspersonal inom sårbehandlingen.
Hur anmäler jag mig till hemsjukvårdsdagen den 7 juni?
Registreringen måste ske via vårt onlineregistreringssystem; EWMA 2019 Registration. När man ska göra sin anmälan
blir man ombedd att skapa en ”account” genom att skriva in sin e-mail adress. Var vänlig och skapa en "account" för
att kunna fortsätta göra anmälan. Anmälan och bekräftelsen är på engelska.
Bifogad är en guide till registrering (sida 2). Vänligen läs före registrering.
Du kan läsa mer om konferensen på webbplatsen http://ewma.org/ewma-conference/2019/.
Vänliga hälsningar,
Susanne Dufva, ordförande i SSiS

EWMA 2019 – Sjuksköterskor inom kommunal vård och primärvård
How to register for Hemsjukvårdsdagen 7 June?
We recommend using Firefox or Google Chrome as the registration system works better in these browsers.
The first time you log in to the system you will be asked to create an account. If you attended any previous EWMA
conferences, please log in with your username (email) and password.
To register:
• Click the module/button ‘Individual Registration’
• Click the button next to start the registration process
• Click the button ‘Register myself’ or if you are not attending but want to register a participant click the button
‘Register someone else’ (requires contact details; email, institute name, address etc. of the person you wish to
register)
• Choose the participant type ‘Sjuksköterskor inom kommunal vård och primärvård’ from the drop down menu and
click the ‘choose tickets’ button
• You will then reach the page where you add the relevant registration fee to your "shopping basket", once this is
done click the green ‘continue’ button
• In the next step you are able to edit the invoice address if different from your profile. If this is needed click the grey
‘edit invoice address’ button, enter the mandatory fields (marked with a red *) and click save
• Now choose your payment type from the drop down menu and click the green ‘continue’ button, you will see a
summary of your registration. If everything is in order, you click the green ‘finish registration’ button
• If you choose credit card (VISA or MasterCard only) you will be guided further to a secure payment platform
• Upon completion of payment type, you will reach the final page of your registration where you are able to print a
copy of your invoice (or receipt if paid by credit card). You will also automatically receive an email confirmation, and a
copy of the invoice (or receipt) will be attached
• Click log out when you are finished
Important, do not use fake email accounts, as important information and QR code for name badges will automatically
be sent to the email address of each participant.
If you have any questions please contact Susan Svenningsen ss@ewma.org.

