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– kostar på”
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Vi önskar Dig varmt Välkommen 
till SSKR ś 8:e Nationella Kongress

”Kropp och själ – kostar på”

Vi närmar oss vår efterlängtade 8:e Nationella kongress 2017 som äger rum i centrala Göte-
borg den 5-6 april. Kongressen riktar sig till dig som är stomiterapeut, sjuksköterska samt 
övrig vårdpersonal inom kolorektal och urologisk omvårdnad.

Ni kommer att erbjudas två dagar fyllda av spännande föreläsningar och paneldiskussioner 
med en touch av kropp, själ och sex, med patientens upplevelser och livskvalitet i focus. 
Vi kommer att avsluta dagarna med en inspirationsföreläsning av en prisad förläsare inom 

området arbetsglädje. För mer information gå in och titta i programmet. 

Varmt välkommen! 

Program

Onsdag 5 April

Torsdag 6 April

Tid Titel Föreläsare

09.15–10.00 Registrering, kaffe och utställning 

10.00–10.10 Inledning Styrelsen

10.10–10.55 Funktionella besvär efter cancer i lilla bäckenet hos 
kvinnor

Karin Bergmark
Lisen Heden 

11.00–11.45 Nervbevarande kirurgi Rebecka Godtman

11.45–12.15 Återhämtning enligt ERAS Jenny Jacobsson

12.15–13.15 Lunch och utställning 

13.15–14.00 Sexuell dysfunktion hos män  Martin Hyleborg

14.00–14.30 Livskvalitet efter cystectomi Helena Tholin 

14.30–15.00 Fika och utställning

15.00–15.45 Stomikomplikationer Adiela C Marinez

Eva Carlsson 
16.00–17.15 Årsmöte + redovisning av Kompetensbeskrivning  

och Uppföljning
Endast för medlemmar i SSKR 

19.15–20.00 Mingel    Restaurang Estrad

20.00 Middag 

Tid Titel Föreläsare

08.30–09.00 Hälsoekonomi – vad är det Cecilia Tollin

09.00–09.30 Upphandling av stomihjälpmedel Eva Sveman

09.30–10.30 Paneldiskussion 
Hälsoekonomi/Upphandlingar/TLV

Swedish MedTec, TLV,
Brukare, Stomiterapeut

10.30–11.00 Fika och utställning 

11.00–11.15 Besök på stomimottagning i Bali Lena Wistmar

11.15–11.30 Rapport från Ghana Anna Forsblom 
Britt-Inger Bergkvist

11.30–12.15 Det svåra samtalet Sofia Strand 

12.15–13.00 Patientupplevelse Julia Mjörnstedt Karlsten 

13.00–14.00 Lunch och utställning

14.00–15.30 Inspirations föreläsning Arbetsglädje- Ja tack! Christina Stielli *

15.30–15.40 Avslutning  Styrelsen 

Jeanette Fingren 
Ordförande 
Göteborg 
 

 Annica Wistedt 
Ledamot 
Stockholm

Karin Alterot
Ledamot 
Kalmar 
 

Eva Broberg
Sekreterare 
Lidköping

 

Marie Larsson
Östersund
 

Ioana Fogheanu 
Stockholm

SSKR ś styrelse

Kommitté
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Inbjudna talare 

Karin Bergmark 

Lisen Heden 
Jag är en 34 årig-kvinna som 
bor tillsammans med min familj 
i Mölndal. Mitt arbete har jag på 

BäckencancerRehabiliteringen på Jubileums-
kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
Där jag arbetar som specialistsjuksköterska 
inom onkologi och har varit verksam sedan 
hösten 2012. Tidigare erfarenhet som sjuk-
sköterska har jag främst från gynonklogen 
men även en kirurgisk akutvårdsavdelning 
(KAVA). BäckencancerRehabiliteringen är 
ett forskningsprojekt där vi främst träffar 
kvinnor men även män för bedömning och 
rådgivning av fysiska biverkningar efter 
strålbehandling i bäckenområdet. De kan 
vara problem från tarm, urinvägar, lym-
födem och sexuella besvär som påverkar 
patienternas vardag och inverkar på livskva-
liteten.  Mitt arbete är otroligt givande och 
jag får verkligen utlopp för mitt brinnande 
intresse i att stödja patienter till förbättrad 
livskvalitet. 

 

Rebecka Arnsrud Godtman
Jag arbetar som ST-läkare på 
Urologkliniken, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Mitt 

arbete där delas mellan klinisk tjänstgöring 
50% och forskning 50%. Sedan 2009 forskar 
jag på området prostatacancer och 2014 
disputerade jag med en avhandling som 
handlade om prostatacancerscreening. Jag 
brinner för att hitta en metod som möjliggör 
tidig diagnostik av prostatacancer. Just nu 
arbetar jag dock inte utan är föräldraledig 
med vår andra dotter som föddes i septem-
ber. Jag älskar att laga mat och hade jag inte 
blivit läkare så hade jag satsat på att bli 
kock.

Jenny Jakobsson
Jenny Jakobsson är leg. sjukskö-
terska och specialistsjukskö-
terska i kirurgisk omvårdnad. 

I början av 2017 disputerade hon med en 
avhandling om postoperativ återhämtning 
efter kolorektal cancerkirurgi. Numera är 
Jenny verksam som klinisk adjunkt på Mal-
mö högskola. 

Martin Hyleborg
Martin Hyleborg, Leg SSK från 
Urologen SUS. Arbetat med 
urologi i 17 år och driver sedan 

2009 en mottagning för patienter med Er-
ektil Dysfunktion, ED. Är även kontaktsjuk-
sköterska för patienter med testikel- eller 
peniscancer.

Ofta anlitad föreläsare hos olika patientför-
eningar men även vid kurser i sexualrehabili-
tering och Erektil Dysfunktion för läkare och 
sjuksköterskor.

Helena Thulin  
Helena Thulin, universitets-
sjuksköterska med.dr arbetar 
på urologiska kliniken vid 

Karolinska Universitetssjukhuset. I hennes 
forskning har 452 individer som opererat 
bort urinblåsan på grund av cancer besvarat 
ett frågeformulär om vardagliga besvär och 
symtom samt hur dessa besvär påverkar det 
dagliga livet. Urinblåsan har flera funktioner 
som är svåra att återskapa och urinen måste 
ledas ut via en urinavledning vilket ofta kan 
påverka hälsa och välbefinnande negativt. 
För att vi ska kunna ge bästa stöd till 
patienten måste vi ta reda på och förstå 
vilka problem som kan uppstå. I denna 
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PRINCIPER 
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DIALOG
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ConvaTec (Sweden) AB  • Gårdsfogdevägen 18B  • Box 15 138 •  167 15 Bromma, Sweden  •  www.convatec.se

FORMBARA HUDSKYDDSPLATTOR

95,6 % 
av nyopererade 
stomipatienter, som 
använde ConvaTecs 
formbara hudskydds-
plattor, bibehöll frisk 
och intakt hud1

ESTEEM  
 CONVATEC PRODUKTER

TM

 
+

 CONVATEC PRODUKTER

NATURA
 CONVATEC PRODUKTER

TM

Upplev skillnaden med ConvaTecs 
formbara hudskyddsplattor:
• Hålet i plattan formas lätt med fi ngrarna till önskad  
 storlek och form, ingen sax behövs.

• Materialet sväller och absorberar fukt runt din stomi,  
 vilket bidrar till bättre tätning och minskat läckage1

• Ett brett sortiment av både 1-dels och 2-dels system

Slopa saxen! 
Forma hudskyddsplattan till 
perfekt passform

1) Osmose study: Szewczyk et al. The E� ects of Using a Moldable Skin Barrier on Peristomal  
 Skin <Conditions in Persons with an Ostomy, Ostomy Wound Man., 2014;60(12):16-26

Besök oss i vår monter så berättar vi mer
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studie bekräftas att urinvägsinfektioner, 
störd nattsömn och svårigheter att tömma 
tarmen påverkar välbefinnandet negativt 
liksom även funktionell sexuell störning gör.

Adiela Correa Marinez
Adiela Correa Marinez specialist 
i kirurg inriktad i kolorektalki-

rurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset/
Östra. Arbetar kliniskt med såväl tjock- och 
ändtarmscancer som med inflammatoriskt 
tarmsjukdom. Har stor erfarenhet av olika 
stomier och är doktorand inom projekt kring 
stomier.

Eva Carlsson 
Eva Carlsson är sjuksköterska, 
stomiterapeut och docent i 
omvårdnad. Hon arbetar på 

kirurgkliniken Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset/Östra som stomiterapeut bl.a. på 
Tarmsviktsmottagningen och med forsk-
ning och utbildning. Eva har en adjungerad 
lektorstjänst på institutionen för vårdveten-
skap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid 
Göteborgs Universitet där hon bl.a. är ansva-
rig för stomiterapeututbildningen i Sverige 
och handleder studenter på olika nivåer. 

Cecilia Tollin
Cecilia Tollin, master i na-
tionalekonomi, arbetar på 

enhet för medicinteknik på Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV). TLV gör 
hälsoekonomiska utvärderingar av medicin-
tekniska produkter, något som annars inte 

görs i större omfattning i Sverige. Det trots 
att landstingen varje år satsar minst 22 mil-
jarder kronor på medicintekniska produkter. 
Syftet med utvärderingarna är att de ska 
ligga till grund för beslut om inköp av medi-
cintekniska produkter i landstingen. 
TLV beslutar också om vilka förbrukningsar-
tiklar som ska ingå i läkemedelsförmånerna. 
Vid beslut tas hänsyn till vilken nytta pro-
dukten gör i förhållande till andra, befintliga 
alternativ i förmånssystemet. Därefter vägs 
nyttan mot priset för att se att det begärda 
priset är rimligt.

Eva Sveman 
Jag är förbundsjurist på Sveri-
ges Kommuner och Landsting 
(SKL) och jag har arbetat i över 

trettio år med upphandlingsjuridik samt 
varit expert i flera olika statliga upphand-
lingsutredningar.

Eva Bengtsson
Eva Bengtsson arbetar som 
stomiterapeut på Helsingborgs 
Lasarett sedan 30 år, hon har 

även en specialistsjuksköterskeutbildning 
inom intensivvård efter sin examen 1976. 
Innehade uppdraget som ordförande i 
SSKR under åren 2009 – 2015 och även 
ingått i styrelsen under flertalet år inn-
an ordförandeskapet. Eva var delaktig 
som arrangör under Sveriges värdskap för 
WCET ś världskongress 2014 i Göteborg 
där hon ingick i styrgruppen. Eva har under 
åren som yrkesverksam varit med i många 
både nationella och internationella projekt. 
Är också aktiv inom sårvård, ingår i Region 
Skånes produktråd inom sårförband. Har 
arbetat aktivt med upphandling och även 
varit anställd som expert på TLV inom för-
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brukningsartiklar stomi. Ska var ansvarig för 
det vårdvetenskapliga programmet under 
Kirurgveckan 2018 i Helsingborg.

Lena Wistmar
Arbetar på Ersta sjukhus i 
Stockholm, som bedriver icke 
vinstdrivande specialistvård

inom bl a mag&tarmkirurgi, sedan 1851.  
Sommaren -16 upplevde hon en exotisk 
semester i Indonesien och Bali, där hon bl a 
var på studiebesök hos
stomiterapeuten Jay Kadek. Om denna 
spännande upplevelse ska hon berätta  och 
visa bilder.”

Anna Forsblom 
Leg sjuksköterska/stomite-
rapeut. Varit verksam som 

stomiterapeut på Sus i ca 10 år. Arbetar nu 
som stoma colsultant på ConvaTec. Är en av 
deltagarna i SMTP, surgical management 
of typhoid perforation, som är ett forsk-
ningsprojekt med syfte att minska död-
ligheten vid tarmperforation som kan vara 
en komplikation till tyfus. Projektet leds av 
överläkare Loius B Johnson, som är kirurg på 
Sus, och tar sin plats i Ghana i västra Afrika.

Britt-Inger Bergkvist 
Britt-Inger Bergkvist arbetar 
som Affärsutvecklingschef på 

Coloplast AB och har många års erfarenhet 
i den medicintekniska branschen. Götebor-
gare dit jag återvände för att arbeta med 
ortopedi efter sjuksköterskeutbildningen i 
Sundsvall som var klar 1979. Sedan jag läm-
nade sjuksköterskeyrket har jag arbetat med 

produkter som gör en skillnad i vardagen 
för de som har behov av dom. I min roll som 
affärsutvecklingschef är jag i ständig dialog 
med beslutsfattare, patientorganisationer, 
politiker och tjänstemän runtom i Sverige 
för att göra våra produkter inom stomi och 
inkontinens tillgängliga på den svenska 
marknaden. Jag blir involverad i projekt av de 
mest skiftande slag och ett lite udda projekt 
är det som pågår i Ghana som jag inte kunde 
låta bli att engagera mig i för några år sedan. 
 

Sofia Strand 
Sofia Strand, leg psykolog och 
specialist i psykologisk behand-
ling. Har framförallt varit verk-

sam inom psykiatri i VG-regionen, nu i privat 
verksamhet med inriktning på bedömning, 
behandling, utbildning och handledning. 
Framförallt specialiserad på arbete med 
komplext traumatiserade personer.

Julia Mjörnstedt 

Christina Stielli
Årets kvinnliga talare  
2014 och 2015

Jag har arbetat med utbildning 
och föreläsningar i snart 15 år. De senaste 
5 åren har jag själv stått på scenen för att 
förmedla kunskap, insikter och erfarenheter 
efter mitt arbete som chef med persona-
lansvar inom branscher med höga krav på 
kreativitet, stresshantering, service och 
förändringsvilja. Jag lägger stor vikt vid den 
egna individens valmöjligheter för att för-
hålla sig till situationer som uppstår i livet, 
vare sig det är privat eller på arbetet och 
allting blir mer trivsamt och enkelt om vi kan 

Integrerade flex-linjer säkerställer att dina 
patienter kan röra sig tryggt och säkert
SenSura® Mio Convex ger en helt ny nivå av flexibilitet och bekvämlighet - utan att 
kompromissa med säkerheten. De unika integrerade flex-linjerna bibehåller en säker  
passform på ojämn eller inbuktade områden runt stomin, även när kroppen rör sig.

Välkommen till vår monter där vi gärna berättar mer.

www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2017-03.  
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. 

SenSura Mio Convex finns i tre olika varianter; Soft, Light och Deep.

SenSura Mio Convex
Rätt passform - oavsett rynkor, veck eller gropar i huden

P

P

Annons till programblad.indd   1 2017-03-07   08:52:19
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lära oss att ha roligt på vägen. Det handlar 
inte om att gå runt och skratta eller att tän-
ka positivt. Det handlar om förhållningssätt, 
det handlar om arbetsglädje, glädje i livet, 
relationer, förändring och mycket mer. Jag 
debuterade 2010 med Jag älskar dig inte, en 
roman som till min glädje kom att bli något 
av en bästsäljare. 2013 kom nästa roman, 
Allt för din skull och däremellan skrev jag tre 
tonårsböcker. 2014 kom boken om glädje, 
Jag vill vara glad! och 2016 släpptes boken 
Skapa arbetsglädje!

Kontakt under mötet:

Sweden MEETX AB
E-mail: sskr@meetx.se
Tele: +46 (0)31 708 86 90
www.meetx.se

Vy mot Gothia Towers och Svenska Mässan. I förgrunden anas Universeum och Lisebergs pariserhjul. 
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med Manuka Honey

Introduktion till 
produktserien 
AurumTM

Stomivård i framkant

Välkommen till vår monter!

AurumTM serien av kolostomi, 

ileostomi och urostomipåsar 

erbjuder nya och förbättrade 

funktioner som bidrar till 

ökad livskvalitet för 

stomiopererade.

Om du vill kontakta SSKR:s styrelse efter mötet kan du antingen 
göra det via vår delade mail info@sskr.nu eller direkt kontakta 
någon i styrelsen. Vi finns även på facebook under namnet SSKR.

Ordförande:
Jeanette Fingren, jeanette.fingren@vgregion.se  
Stomimottagningen, Sahlgrenska/Östra sjukhuset Göteborg

Vice ordförande:
Anna Forsblom, anna.forsblom@skane.se 
Kirurgmottagningen, SUS

Kassör:
Lena Olofsson, lena.olofsson@vll.se  
Kirurgkliniken, avd A52, Norrlands universitetssjukhus

Sekreterare:
Eva Broberg, eva.m.broberg@vgregion.se 
Stomimottagningen, Lidköpings sjukhus

Ledamot:
Marie Larsson, marie.larsson@jll.se
Stomiterapimottagningen Plan 12, Östersund sjukhus

Ledamot:
Karin Alterot, karin.alterot@ltkalmar.se 
Stomimottagningen, Länssjukhuset i Kalmar

Ledamot:
Annica Wistedt, annica.wistedt@erstadiakoni.se
Stomimottagningen, Ersta Sjukhus, Stockholm

info@sskr.nu

www.sskr.nu



Anteckningar



Utställare Nivå 1

med Manuka Honey

Introduktion till 
nya produktserien 
AurumTM

Stomivård i framkant

Välkommen till vår monter!

Nya AurumTM serien av kolostomi, 

ileostomi och urostomipåsar 

erbjuder nya och förbättrade 

funktioner som bidrar till 

ökad livskvalitet för 

stomiopererade.

B.Braun Medical AB 
Capero Medical AB
Dolmea AB
Hollister
Mediplast AB 

Mölnlycke Health Care
NordiCare Ortopedi & Rehab AB
Welland och Hansen Protection
Ynolens AS  

Utställare Nivå 2


