
Välkommen till 

SSKR 9:e 
Nationella kongress
3–4 april 2019 på Scandic Hotel Triangeln i Malmö 
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Vi önskar Dig varmt Välkommen... 

... till SSKŔ s 9:e Nationella Kongress ”Fokus Framtid” som äger 
rum på Scandic Hotel Triangeln i centrala Malmö den 3-4 april. 

Kongressen riktar sig till dig som är stomiterapeut, sjuksköterska 
samt övrig vårdpersonal inom kolorektal och urologisk omvårdnad. 

Programområden: Digitala lösningar en del av framtiden!  
Prehabilitering Kirurgisk behandling i nutid och framtid.  
Medicinsk behandling i nutid och framtid.

För mer information gå in och titta i programmet sskr.nu

Välkommen! 
 

Program

Onsdag 3 April

Torsdag 4 April

Annica Wistedt 
Kassör 
Stockholm

Ioana Fogheanu 
vice ordförande 
Stockholm

Jeanette Fingren 
Ordförande 
Göteborg 

Viktoria  
Brännmark 
ledamot  
Luleå

Eva Broberg
Sekreterare 
Lidköping 

Lina Hallin 
ledamot  
Halmstad

Åsa Gustavsson 
ledamot  
Linköping

SSKŔ s styrelse

Tid Titel Föreläsare

09.15-10.00 Registering, kaffe och utställning

10.00-10.15 Inledning Styrelsen

10.15-11.15 Digitala lösningar med nya arbetssätt Margareta Davegård

Min Vårdplan e Katja Voullet

Stomifilm MedFilm

Eftercancer.se Chatt forum Jane Heath

11.15-11.30 Upplevelsen av förändrad kropssbild och sexualitet 
efter operation med stomi

Linda Jernberg, Hanna Rappu

11.30-11.45 Fysisk aktivitet hos stomiopererade Linda Fogelberg, Astrid Hartvig

11.45-12.00 Tarmsviktsmottagning-vad är det? Anna Persson

12.00--13.00 Lunch och utställning

13.00-13.30 Kirurgisk behandling Nutid - Framtid Fredrik Jörgren

13.30-13.45 Stomikomplikationer och QOL Eva Carlsson

13.45-14.30 Vad vet vi, vad tror vi, vad kan vi? En interaktiv session Eva Bengtsson, Jeanette Fingren mfl

14.30-15.00 Fika och utställning

15.00-15.30 Onkologisk behandling Nutid - Framtid Jakob Eberhard

15.30-15.45 Neurotoxiska komplikationer Jennie Drott

15.45-16.10 IBD behandling Katharina Phil Levsnowska

16.10-16.20 Avslutning

16.30-17.30 Årsmöte - endast för medlemmar SSKRs styrelse

19.15- Mingel och middag

Tid Titel Föreläsare

08.30-10.00 Tarmen - Hälsans moder Stig Bengmark - Mcare

10.00-10.30 Fika och utställning

10.30-11.30 Evidens baserad behandling - Hälsoekonomi 
How common is peristomal itching

Karen Spencer - Dansac

11.30-12.30 Sår och sårinfektioner Baharak Saeedi - Convatec

12.30-13.30 Lunch och utställning

13.30-14.45 Läkaren som med kirurgisk precision ringar in  
det goda mötet

Emanuel Ezra - Coloplast

15.00-16.00 Arbetslust Hanna Möllås - Axotan

16.00-16.15 Avslut och ”Fika to go” Styrelsen

Projektledning kongress 2019
Jeanette Fingren
Lina Hallin
Eva Bengtsson 

Kontakt: info@sskr.nu



4

5

Inbjudna talare 

Margareta Davegård 
Regional samordnare e-hälsa i 
Region Skåne.

Katja Vuollet Carlsson, 
Regional Cancer centrum 
norr
Ordförande för nationella 

arbetsgruppen Kontaksjuksköteror och Min 
vårdplan Regionalt cancercentrum. Katja 
har flera uppdrag på Regional cancercen-
trum både på nationell och regional nivå, 
inom områden för att stärka patientsställ-
ning där igång bland annat Kontaktsjukskö-
terskor, Min vårdplan, cancerrehabilitering, 
patientsamverkan och kunskapsstyrning. 
Katja är utbildad som specialistsjuksköter-
ska inom onkologi och distriktssjuksköter-
ska.

Joel Stenholm,
kundchef och medgrundare 
till MedFilm. Har sedan sin 
examen i Informatik från 

Högskolan Väst arbetat med att bygga upp 
MedFilm - en IT-tjänst som tillhandahåller 
3D-animerade patientfilmer med syfte att 
öka förståelse, trygghet och delaktighet 
hos patienter. Tjänsten används idag på ett 
30-tal sjukhus runtom i Skandinavien inom 
bland annat ortopedi, kirurgi, rehabilitering 
och eftervård.

Jane Heath
Jag blev sjuksköterska 2002 
och sedan 2006 arbetar jag 
både kliniskt och som forsk-

ningssjuksköterska på kirurgkliniken på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i 
Göteborg. Jag är 40% på kirurgmottagning-
en och 60% på forskningsenheten SSORG, 
Scandinavian Surgical Outcomes Research 
Group. 

På kirurgmottagningen innebär arbetet till 
en stor del att vara kontaktsjuksköterska 
för våra patienter med kolorektal cancer. 
Som forskningssjuksköterska på SSORG 
jobbar jag i nuläget med en studie om 
”watch and wait” vid rektalcancer samt 
med en studie om stöd och information vid 
tjock- och ändtarmscancer via en digital 
hälsoplattform. Ett stort fokus i båda 
studierna är patienternas upplevelser och 
livskvalitet, ämnen som ligger mig varmt 
om hjärtat. Att ha förmånen att få arbeta 
både med klinik och forskning kombinerat 
är väldigt roligt och lärorikt. Det ena gynnar 
det andra.  Man får ett bredare perspektiv 
på vården, patienterna, forskningen och ett 
kritiskt tänkande”

Linda Jernberg
Nyutbildad stomiterapeut 
sedan december 2018, arbetar 
på stomimottagningen på 

Centralsjukhuset i Karlstad. Började arbeta 
på kirurgen efter sjuksköterskeexamen 2010 
och det var där intresset för stomier och pa-
tientgruppen uppstod efter att ha tagit av-
delningsrekordet på ”den svårbandsgerade 
fisteln”, tre dygn satt det! Jag är mamma till 
två goa flickor och fästmö till en hårt arbe-
tande takläggare. På fritiden är det familjen 
och huset som får mest uppmärksamhet. 
Min nyfunna vän och fd klasskamrat Hanna 
och jag ska berätta för er om vårt slutarbete 
på stomiterapeututbildningen.

® Registered trade mark of Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2019. Products and trade marks

of Salts Healthcare Ltd are protected by UK and foreign patents, registered designs and trade marks. 

NYHET!
SALTS

STOMI APP

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller gratisprover:

kundservice@mcare.se // 046-29 24 00 // www.mcare.se // M Care   mcare.se

Den nya appen från Salts Healthcare, Salts Stomi 

App, är speciellt utformad för att hjälpa dig att 

erbjuda högkvalitativ och lättillgänglig information 

till dina patienter. Med fotorealistiska 3D-animationer 

och innovativa rådgivningsverktyg täcker den allt 

från att byta en påse till livsstilstips och andra råd,

i ett engagerande och lättanvänt format.

Salts Healthcare erbjuder ett avancerat informations-

material inom stomivård som nu fi nns tillgängligt att 

ladda ner helt kostnadsfritt.

  För personer med kolostomi,

ileostomi eller urostomi

  Innovativ pre-op träning för

alla som snart ska få en stomi

  Pedagogiska, fotorealistiska

3D-animationer

  Kostnadsfria informations-

broschyrer att ladda ner

  Svar på mängder av frågor

Stomivårdsinformation i 
mobilen till dina patienter
Ladda ner vår nya app för iPad, iPhone och Android idag

18073 Sweden App nurse A5 Ad.indd   1 15/03/2019   10:16
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Hanna Rappu
Bor i skogen utanför Borås 
med fästman och katt. Gillar 
att odla, plocka svamp och 

äta chips. Jag blev nybakad stomiterapeut 
i december, så det här är ny mark för mig. 
Hittills tycker jag det är väldigt roligt, och 
jag tror att jag kommer fortsätta tycka det 
i många år framöver. Jag är nämligen vad 
en kär kollega till mig brukar kalla ”kolo-
rektalfrälst”, ett tillstånd som ni säkert kan 
relatera till!

Linda Fogelberg 
Arbetar på kirurgkliniken/ sto-
mimottagningen SUS Malmö 
som stomiterapeut.

Började som sjuksköterska 2007 och varit 
kvar på samma klinik sedan dess.
Är utbildad specialistsjuksköterska inom 
kirurgi sedan 2017 och gick utbildningen till 
stomiterapeut under 2018.
Intresserad av kommunikation och sam-
talsteknik. Upplever att arbetet som stomi-
terapeut ger möjlighet att utvecklas inom 
olika områden och ger utmaningar var dag.

Astrid Hartvig
Sjuksköterska och stomi- 
terapeut från Kristianstad

Anna Persson
Jag heter Anna Persson och 
är specialistsköterska inom 
kirurgisk omvårdnad och sto-

miterapeut. Jag har arbetat på kirurgklini-
ken Sahlgrenska/Östra sjukhuset i Göteborg 
sedan 2001. Utöver arbetet som stomitera-
peut jobbar jag även på Kolorektallab med 
utredning och och uppföljning av patienter 

med framför allt inflammatoriska tarmsjuk-
domar. Jag har även arbetat som koordina-
tor på Tarmsviktsmottagningen.

Eva Bengtsson 
arbetar som stomiterapeut på 
Helsingborgs Lasarett sedan 
30 år, hon har även en speci-

alistsjuksköterskeutbildning inom inten-
sivvård efter sin examen 1976. Innehade 
uppdraget som ordförande i SSKR under 
åren 2009 ñ 2015 och i styrelsen sedan 2003. 
Eva ingick i styrgruppen som arrangerade 
WCET’s världskongress 2014 i Göteborg. Eva 
har under åren som yrkesverksam varit med 
i många både nationella och internationella 
projekt. ƒr också aktiv inom sårvård, ingår 
i Region Skånes produktråd inom sårför-
band. 

Jeanette Fingren
 är leg. sjuksköterska, stomite-
rapeut och specialistsjukskö-
terska i kirurgisk omvårdnad. 

Styrelseledamot i SSKR sedan 2009 och ord-
förande sedan 2015.  Hon arbetar på kirurg-
kliniken på Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset/Östra där hon delar sin tjänst mellan 
stomimottagningen och kolorektallabora-
torietet (en poliklinisk specialistmottagning 
för patienter med tarmfunktionsstörning-
ar). Jeanette ingick även i styrgruppen som 
arrangerade WCET’s världskongress 2014 i 
Göteborg.

Jakob Eberhard
är docent och överläkare i on-
kologi, verksam främst i Lund 
och Malmö. Han arbetar i både 

forskning och klinik med mag-tarmcancer. 
Han är även processledare för tjock- och 
ändtarmscancer i södra regionen och sek-
tionschef för mag-tarm onkologin på SUS.
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Jenny Drott 
Disputerad sjuksköterska 
på Universitetssjukhuset i 
Linköping 

Katarina Pihl Lesnovska
Specialistsjuksköterska som 
arbetar på magtarmmottag-
ningen i Linköping. Disputerad 

inom området och arbetar främst med 
patienter med IBD.

Stig Bengmark  
Mcare, Stig Bengmark har en 
omfattande bibliografi. Hans 
namn är vida känt och de 

kirurgicentra där han varit visiting professor 
är otaliga. Han har förärats hedersledamot-
skap i två kirurgiska ”colleges”, nämligen 
Royal College of Surgeons of Australia res-
pektive Glasgow, han är invald i Academia 
Europea och har under årens lopp mottagit 
flera andra hedersbetygelser. 

På pappret blev Stig Bengmark pensionär 
1994. I själva verket har han entusiastiskt 
fortsatt med att studera betydelsen av 
individrelaterade faktorer bl a livsstil, på 
immunfunktion/ systemisk inflammation 
och dess samband med kirurgiska kompli-
kationer, främst sepsis, men också betydel-
sen för utvecklingen av kroniska sjukdo-
mar. Sedan 1999 är han honorary visiting 
professor vid London University där han är 
en uppskattad lärare och handledare. 

Karen Spencer
BN ET, Director of Global Edu-
cation Hollister Incorporated.
Karen has enjoyed nursing for 

thirty years in the specialty of ostomy care. 
She has extensive clinical experience in 
both community and acute care settings. 

Karen has served on the Canadian Associa-
tion of Enterostomal Therapy Nurses board 
in various roles. She received an award 
for nursing excellence at the St. Boniface 
Hospital for her dedication and commit-
ment to caring for patients’ with an ostomy.
In her current role as Director of Global Cli-
nical Education, Karen has the opportunity 
to interact with nurses globally. She helps 
to build educational materials/programs 
for clinicians and patients that will advance 
the ostomy nurse profession and improve 
the quality of life for people with an ostomy. 
She has lectured both nationally and 
internationally. Karen graduated from the 
University of Manitoba with her Bachelor of 
Nursing degree and received her certificate 
in Enterostomal Therapy from the Univer-
sity of Toronto, Canada. She is also a gra-
duate of the International Interdisciplinary 
Wound Care Course from the University of 
Toronto (IIWCC)

Baharak Saeedi 
Convatec. Mikrobiolog (PhD) 
sedan 2005. Arbetar på kliniska 
mikrobiologiska laboratori-

et vid Karolinska Universitetssjukhuset 
i Stockholm/Huddinge och har 18 års 
arbetslivserfarenhet inom både klinisk 
verksamhet och forskning.  Idag arbetar 
Baharak Saeedi dagligen med bedömning 
av kliniska prov bland annat från djupa sår 
och typning/resistensbestämning av bak-
terier som huvudsakligen kan vara orsaken 
sårinfektioner. Han brinner för bakteriologi 
och tycker att det är mycket viktigt att vi 
laboratoriepersonal tillsammans med våra 
kliniker ser till att patienterna får den bästa 
behandlingen. Ibland kan rätt antibiotika 
vara svaret och ibland kan omvårdnaden 
av såret vara den effektivaste behandling-
en.  De senaste åren har det varit mycket 
diskussion kring biofilms betydelse i sår och 
han hoppas att med sin föreläsning kunna 
förtydliga vad biofilm är och varför det är 
svårare att bli av med sår som lyckats bilda 
biofilmer. 

www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2019-02.  
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. 

Nyhet!

Välkommen till vår monter för att bekanta dig 
med våra nya produkter för prematurer, 
nyfödda och mindre barn.

P

P
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Emanuel Ezra
Coloplast. ”Hur vi hanterar 
våra möten kan vara helt 
avgörande för det resultat vi 

uppnår”. Varför är vissa kollegor så ”bra” på 
att möta människor och varför ”misslyckas” 
vissa så ofta? Hur får vi till det goda mötet? 
En patient med obotlig cancer eller en 
med en stukad tå, vad är ett professionellt 
bemötande? Kring  Möten Mellan Människor 
- Det professionella bemötandet” talar Em-
manuel Ezra, fembarnsfar, kirurg, överläka-
re, och föreläsare. Har även gett ut boken 
”Det goda Mötet” på Nordstedts förlag 
Emmanuel Extra är en mycket uppskattad 
föreläsare, som i sitt arbete som kirurg, 
började reflektera över det goda mötets 
effekter. Det gällde mötet mellan läkare och  
patient men också möten mellan kollegor 
som skapar en anda på en arbetsplats 
som hade betydelse för patienter välmå-
ende och läkning. Hans egna erfarenheter 
utvecklades genom studier inom etik, 
krishantering, värderingar och bemötande. 
Emmanuel instämmer ödmjukt i filosofen 
och författarens  Martin Buber uttryck  Allt 
verkligt liv är möte som är en  en viktig 
förebild för Emmanuel,  både som läkare  
författare och 5 barnsfar. 

Hans bok Det goda Mötet utkom på 
Norstedts förlag 2010 ( nytryck 2016)  och 

Kontakt under mötet:

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

En ny serie från Hollister med ceramid

- för naturligt frisk hud

Hollisters mål är att bibehålla frisk peristomal hud från början

CeraPlus Family.indd   1 15-03-2019   09:44:02

Emmanuel har sedan boken kom ut föreläst 
runt om i landet  kring temat Det professio-
nella bemötandet för  personal inom vården  
men också andra typer av organisationer 
parallellt med att han utvecklat sitt arbete 
som kirurg tillsammans med sina medar-
betare. 

Hanna Möllås 
Axotan. Leg. Barnmorska och 
leg. psykoterapeut. Arbetar 
med undervisning och psyko-

terapeutiska samtal. Via Nordisk förening 
för sexologi (NACS) är hon auktoriserad 
Specialist i Klinisk Sexologi, auktoriserad 
Specialist i Sexologiskt hälso- och ut-
bildningsarbete. Dessutom auktoriserad 
Handledare i Sexologi via Svensk förening 
för Sexologi (SFS). Utöver dessa utbildning-
ar har Hanna en vidareutbildning i teologi 
och religionsvetenskap samt studerar 
Masterprogrammet för Sexologi vid Malmö 
Universitet.
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Förebygg sår med 3 
enkla produkter

Silesse ® - hudskydd med Applikations-
pinne 100% silikon

Bibehållen effekt upp till 72 timmar

Skonsam applicering

Torkar snabbt - applicera nästa häfta inom några sekunder

Ingen ackumulering av häftmedel – inget behov av att ta bort 
rester

Niltac ® - häftborttagare
Snabb och skonsam borttagning av vidhäftande material i 
stomi- och sårprodukter

Minskad risk för hudskador

Monskad smärta och obehag vid avlägsnande av häftänmen

Torkar snabbt och lämnar inte rester på huden

Påverkar inte vidhäftningen vid applicering av nytt stomibanda-
ge eller sårförband

Aquacel ® – Förstahandsvalet vid be-
handling av vätskande sår
Mångsidigt förband som supporterar fuktig sårläkning

Optimal sårläkningsmiljö – snabb gelbildning, absorption av 
vätska, bakterier och enzymer, dämpad inflammation

Håller sårkanterna intakta, förhindrar maceration

100 % gelbildande fibrer

15 års klinisk erfarenhet

ConvaTec (Sweden) AB • 020-21 22 22 • convatec.kundservice@convatec.com • www.convatec.se

info@sskr.nu
www.sskr.nu

Anteckningar



Anteckningar



Utställare Nivå 1

BBRAUN
DOLEMA AB
CAPERO MEDICAL AB
EAKIN 
HOLLISTER

MEDIPLAST AB
MEDIQ SVERIGE AB
NORDICARE ORTOPEDI & REHAB AB
YNOLENS AS
HANSEN PROTECTION
WELLSPECT

Utställare Nivå 2


