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Andréa Blixter är specialistsjuksköterska inom kirurgisk omvårdnad. Hon tog sin 

sjuksköterskeexamen i januari 2007 vid Högskolan i Borås och arbetar sedan dess med allmänkirurgi 

på Kungälvs sjukhus. Sedan 2013 driver hon ANTILOOP-studien tillsammans med Maria Reinwalds 

vid Östra sjukhuset, studien avser att ta reda på patienters upplevelse av att få en tillfällig loop-

ileostomi nedlagd efter rektalcancerbehandling. Vid WCET 2014 presenterades resultatet av den då 

genomförda pilotstudien.  

 

Lotta Grey 

 Lotta Gray är född och uppväxt i Örebro där hon många år jobbade som vårdbiträde. 

För 20 år sedan flyttade hon till Stockholm för att arbeta på tidningen SE&HÖR. 2008 drabbades hon 

av tjocktarmcancer och berättade öppenhjärtligt om det på sin prisbelönta blogg Vimmelmamman. 

Hon har skrivit debattartiklar och föreläst om sin resa och blev friskförklarad 2012. 

 

Ulla Näppä 

 Ulla Näppä är sjuksköterska med vidareutbildning i onkologi och palliativ vård. De 

senaste 16 åren har hon arbetat på med palliativ hemsjukvård på Storsjögläntan, Östersunds sjukhus. 

Där har hon haft hela länet som arbetsfält med distriktssköterskorna som närmaste medarbetare. 

Jämtlands län är landets trede största med en befolkningstäthet på 2,6 invånare per kvadratkilometer. 

Sjuksköterskearbetet blir självständigt och många beslut fattas utan tillgång till läkare på plats. I 

hemmen möter sjuksköterskorna patienter med cancer sent i livet som fortfarande behandlas aktivt 

mot sin sjukdom. Detta kan ge känsla av att hamna i ett dilemma då de inte längre upplever att 

behandlingen alltid gagnar den svårt sjuke patienten. Ulla Näppä disputerade i våras med en 

avhandling med titeln "Dilemman i samband med palliativ cytostatikabehandling när livets slut nalkas". 
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    Annica Wistedt blev leg. sjuksköterska 1989. Hon har arbetat på Ersta sjukhus, 

Stockholm i 25 år. 1992 startade Annica stomimottagningen på sjukhuset. Hon utbildade sig till 

stomiterapeut 1993. Annica har under 2014 börjat planera för en mottagning där hon skall förbereda 

och följa upp den manliga patientens potens i samband med kirurgiskt ingrepp (LFR/APR). 
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Stockholm i 7 år. Hon utbildade sig till stomiterapeut 2011. Lena har under 2104 börjat planera ett 

vårdprogram för patient som genomgått LFR med stomi. Patientens tarmfunktion kommer att följas 

upp efter stominedläggningen. 

 

Christina Lindholm 

 Christina Lindholm är leg.sjuksköterska med många års erfarenhet av stomivård. Hon 

disputerade 1993 på en avhandling om bensår vid Lunds Universitet. Efter disputationen har 

hon varit vårdutvecklingschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Vårdforskningschef på 

Karolinska Universitetssjukhuset. Christina blev professor i klinisk omvårdnad vid Högskolan 

Kristianstad/Kristianstads sjukhus och arbetade med forskningsprojekt som omfattade stora delar av 

Skåne fram till sin pension. Numera är Christina senior professor vid Sophiahemmet Högskola och har 

även kliniska uppdrag och forskning som är fokuserad på sårbehandling samt en rad internationella 

uppdrag. Christina är chefredaktör för SårMagasinet. Christina har skrivit den nordiska läroboken Sår 

och sårkapitel i nationella och internationella läroböcker. 
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 Eva Westling arbetar som uroterapeut på Bäckenbottencentrum Danderyds sjukhus 

Stockholm. Eva har lång erfarenhet som sjuksköterska inom kirurgi.  Specialistutbildning i 

smärta inspirerade att arbeta med olika typer av "osynliga" handikapp. Det finns flera paralleller 

mellan smärta och inkontinens, påverkan i dagligt liv, ofta även sociala och ekonomiska 

konsekvenser. 1999 startade Bäckenbottencentrum på Danderyds sjukhus, Eva har varit med från 

start som sektionsledare. Specialistutbildning till uroterapeut med hospitering och fortbildning i USA 

och England. Arbetet omfattar bl a utredning och behandling av patienter med både inkontinens och 

tömningsproblem för tarm o blåsa. 
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 Gail Dunberger, onkologisjuksköterska och medicine doktor i onkologi, lektor vid Ersta 

Sköndal högskola. Min kliniska bakgrund och mitt hjärta har jag i onkologisk vård - med lång klinisk 

erfarenhet från främst strålbehandling, psykosocial onkologi och rehabilitering. Efter disputationen 

2010 vid Karolinska Institutet, då jag försvarade min avhandling “Self-reported fecal incontinence and 

quality-of-life among gynecological cancer survivors”, fick jag möjlighet att bygga upp en 

sjuksköterskeledd mottagning vid Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. 

Enheten för Cancerrehabilitering tar emot canceröverlevare med fokus på kvarvarande fysiska besvär 

från tarm och urinblåsa samt sexuella svårigheter. Sedan hösten 2013 är jag även lektor vid Ersta 

Sköndal högskola. 
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     Frida Smith är doktorand på GPCC sedan 2011. Hennes forskning handlar om att både 

utveckla, implementera och utvärdera ett skriftligt informations- och samtalsstöd för personer som 

opereras för kolorektal cancer. Det är en del av ett större forskningsprojekt, PINCORE, där en 

intervention som syftar att göra personer med denna form av cancer bättre förberedda inför och 

efter operation just nu pågår på tre sjukhus i Sverige. Hela projektet utgår ifrån personcentrerade 

principer. Frida arbetar också som utvecklingsledare på Rcc väst och har där ansvar för frågor om 

kontaktsjuksköterska i cancervården samt Min Vårdplan.   
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   Maria Reinwalds examinerades som leg Sjuksköterska från Göteborgs Universitet 

2005 och arbetar sedan 2006 på Kolorektalkirurgen på Sahlgrenska Universitetsjukhuset/Östra. Hon 

är specialistsjuksköterska i kirurgisk omvårdnad och studerar nu halvtid på Masterprogrammet till 

Avancerad Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård på Linköpings Universitet. 

Tillsammans med Andréa Blixter forskar Maria om patienters upplevelse av att få en tillfällig loop-

ileostomi nedlagd efter rektalcancerbehandling. Förutom forskningsområdet har Maria ett kliniskt 

fokus på patienter som genomgått cytoreduktiv kirurgi i kombination med cytostatika (HIPEC-

behandling). 
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     Två skånska töser i huvudstaden! Anna Hultqvist arbetar som sjuksköterska 

på Medicinska behandlingsenheten i i Lund och Marika Ertzinger arbetar som kontaktsjuksköterska 

på Kirurgmottagningen i Malmö. Sjukhusen som båda tillhör SUS, Skånes Universitetssjukhus, ligger 

med ca 2 mils avstånd. Både Anna o Marika har lång erfarenhet inom sina olika specialiteter och har 

under hösten fått vara delaktiga i ett projekt där man samverkat mellan klinikerna för att erbjuda 

patienter med misstänkt rektalcancer en processansvarig kontaktsjuksköterska, dvs en och samma 

kontaktsjuksköterska  genom hela utrednings och behandlingsprocessen.  Arbetssättet har 

utvärderats och lett till nya positiva arbetssätt och samverkansrutiner på de båda klinikerna.  
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Dag Risberg blev leg.läkare 1990. Han fick sin ST-utbildning på Danderyds sjukhus, 

där han blev dubbelspecialist inom internmedicin och gastroenterologi/hepatologi 1995. På DS 

gastrosektion blev han tidigt involverad i IBD-verksamheten, utformade vårdprogram för IBD, och var 

med från start vid introduktion av de nya biologiska läkemedlen vilka kom att radikalt förbättra 

livskvaliteten för många patienter. Hans forskning handlade bl.a om lokala skyddsmekanismer i 

tarmens slemhinna och betydelsen av mikrobiota. 

1999 – 2002 arbetade han på Ersta sjukhus Magtarmcentrum, med fortsatt focus på IBD. Efter ett 

mellanspel på Täby Närsjukhus Gastromottagning återgick han till DS gastrosektion 2004, där han 

ägna sig mycket åt bl.a utbilding, och utveckling av IBD-samarbetet mellan medicinsk 



gastroenterologi och kirurgi. 

Sedan 2011 är Dag Risberg medicinsk chef för endoskopicentrum på Kirurgkliniken, Danderyds 

sjukhus.  
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     Anna kommer ursprungligen från Blekinge men flyttade till Stockholm för att 

utbilda sig vid Karolinska Institutet 1995 och gjorde senare sin AT i Norrtälje. Anna har valt att arbeta 

inom onkologi och blev färdig specialist i onkologi 2012. Sedan dess är hon verksam vid 

onkologmottagningen på Danderyds sjukhus som är en del av Onkologiska kliniken Stockholm. 
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     Åsa Gustafsson, specialist sjuksköterska inom kirurgisk vård samt stomiterapeut (sedan 

2008). Arbetar på stomimottagningen, Kirurgiska kliniken US i Linköping. Har arbetat på kirurgen 

sedan 1999, ett specialområde är patienter med enterokutana fistlar samt öppna bukar. 
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 Eva Carlsson var färdig sjuksköterska 1986 och utbildade sig till 

stomiterapeut1989.Sedan 1997 arbetar hon på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra där hon 

2003 disputerade med avhandlingen ” Body composition and Quality of life in IBD, ileostomy and 

Short Bowel Syndrome”. Idag arbetar Eva kliniskt med bl.a. patienter med tarmsvikt och som 

adjungerad lektor på institutionen för Vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska Akademin vid 

Göteborgs Universitet med handledning, föreläsningar mm. Eva är ansvarig för stomiterapeut- 

utbildningen i Sverige. Hennes forskningsfält handlar om den tarm och stomiopererade personens 

förändrade livssituation utifrån olika aspekter och personcentrerad information och kommunikation 

till patienter med kolorektal cancer.  

 

 


