
Sårsjuksköterskor i Sverige – SSiS – bjuder in till

Vi har ett fullspäckat program med 

många föredrag som vi hoppas kan

inspirera och entusiasmera er som

träffar patienter med svårläkta sår.

I pauserna finns möjlighet att besöka

montrar och förkovra er kring de 

senaste produkterna som används vid 

sårbehandling. 

Läs vidare för program och presentation av föreläsare

19 – 20 april - 08:00 - Scandic Star Sollentuna
Aniaravägen 8, 191 21 Sollentuna

SSiS-

Sårkonferens
Sårsjuksköterskor i Sverige

20
23

SÅRKONFERENS
Sårbehandling i tiden

Sårsjuksköterskor i Sverige – SSiS – bjuder in till



Program
8:00-09:30 Registrering, utställningsbesök och fika

9:30-9:45 Välkommen

9:45-10:10 God och nära vård – patienten i fokus - Oili Dahl

10:15-11:00 Medicinsk fotvård - Zandra Gjers

11:05–11:30 Nystartad sårmottagning – Veronica & Virve

11:35-11:50 Patientfall  

11:50-13:20 Lunch, utställningsbesök

20
23

19
4

onsdag

Observera att program kan komma att ändras. Kontinuerlig uppdatering sker på hemsidan. 
Detaljerat program för workshops meddelas senare



Program

13:20-14:00 Workshop

14:05-14:45 Workshop

14:50-15:25 Fika och utställningsbesök

15:25-16:05 Workshop

16:10-16:50 Workshop

20
23

19
4

onsdag

Observera att program kan komma att ändras. Kontinuerlig uppdatering sker på hemsidan. 
Detaljerat program för workshops meddelas senare



Program

19:00 Gemensam konferens middag

Underhållning med komikern -

Ann Westin & 

Musikquiz med sårbehandlingstema

20
23

onsdag
19
4

Observera att program kan komma att ändras. Kontinuerlig uppdatering sker på hemsidan. 
Detaljerat program för workshops meddelas senare



Program
8:00-08:25 Vårdförlopp och Vårdprogram 

svårläkta sår – Rut Öien

8:30-8:55 Avhandling fotsår diabetes – Erika 
Lilja

9:00-09:25 Undertrycksbehandling vid 

amputation – Viveka Larsson

9:30-10:15 Fika och utställningsbesök

10:15–11:00 SSiS årsmöte

20
23

torsdag
20
4

Observera att program kan komma att ändras. Kontinuerlig uppdatering sker på hemsidan. 
Detaljerat program för workshops meddelas senare



Program

11:05-11:30 Melaninrik hud – Zainab Jones

11:35-12:00 Quiz

12:00-13:20 Lunch och utställningsbesök

13:20-14:00 Workshop

14:00-14:40 Fika och utställningsbesök

14:40-15:20 Workshop

15:30-16:00 Gemensam avslutning 

20
23

torsdag
20
4

Observera att program kan komma att ändras. Kontinuerlig uppdatering sker på hemsidan. 
Detaljerat program för workshops meddelas senare



Presentation föreläsare

Erika Lilja

Erika Lilja är legitimerad läkare med stort intresse för kärlkirurgi. 
Våren 2022 disputerade hon vid Lunds Universitet där  hennes 
forskningsområden var patienter med diabetes benartärsjukdom 
och fotsår. 

Oili Dahl

Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening,
Specialistsjuksköterska inom intensivvård, med. dr, 
Utbildningschef Omvårdnad Perioperativ Medicin och 
Intensivvård Karolinska Universitetssjukhuset.



Presentation föreläsare

Rut F Öien

Allmänläkare, docent Lunds universitet
Adjunct Associate Professor, Monash University, Melbourne, Australien
Ordförande i NAG personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp och vårdprogram 
för svårläkta sår
Projektansvarig för nationell studie om livskvalitet hos patienter med svårläkta sår

Zainab Jones

Sjuksköterska och utbildningsansvarig på Kompetenscentrum Malmö stads hälsa-, vård-och 
omsorgsförvaltning.
Zainab arbetar för en jämlik och säker vård och arbetar ständigt för att öka
kunskapen om melaninrik hud Bland annat håller hon utbildningar för
vårdpersonal och studenter på lärosäten. Hon har tagit initiativ att köpa
in Sveriges första vårddockor i olika hudfärger till vårdutbildningarna
inom Malmö stad.

.



Presentation föreläsare

Zandra Gjers

Arbetar som Medicinsk fotterapeut på diabetesmottagningen på NÄL
(Norra Älvsborgs länsjukhus) i Trollhättan med inriktning specialitet
diabetesfoten/fotsår. Att jobba med diabetespatienter är fantastiskt
givande och intressant. Det är en stor patientgrupp och kunskapen inom
diabetesfoten och fotsår är tyvärr begränsad. Det är viktigt att vi tar
lärdom och samlar kunskap av varandra.

Veronica & Virve

”I sårbehandlingens tjänst, vår resa från idé till verklighet”
En berättelse om våra utmaningar och framgångar i att skapa 
ett personcentrerat helhetstänk för våra patienter med sår på 
Lasarettet Trelleborg.



Presentation föreläsare

Viveka Larsson

Anställd på Ortopedkliniken Ryhov sedan 1998, under tiden har jag läst till specialistsjuksköterska inom 
kirurgisk vård. Utbildningen i Linköping vidgade mina vyerna och jag fick möjlighet att se mer av det 
kirurgiska spåret, pre-, peri- och postoperativ vård och även praktik på andra kliniker. Förbättringsarbete 
har blivit min drivkraft, oftast utgår det från ett patientperspektiv. Att lära av andra och varandra ger 
mersmak och jag har under 2021-2022 läst ytterligare ortopedikurs i Malmö. Ortopedin har verkligen 
utvecklats de senaste 20 åren och jag har varit delaktig i många förbättringsarbeten vilket gör att jag 
fortfarande lär mig nya saker varje dag.


