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Inbjudan – 17 november 2022

Vill du också vara med och minska vårdskador genom att 
förebygga och läka trycksår? Välkommen till en kostnadsfri 
heldagsutbildning! 

Ramarna för utbildningsdagen hålls av Essity (Sorbact) i 
samarbete med Aleris Rehab Station Stockholm.

11.45  LUNCH (ingår ej) 
12.45  Cutimed – förband med flera möjligheter, när 

använder jag vad?  
 Sandra Beckius, Leg Sjuksköterska/

Produktspecialist Essity
13.15  Hjälpmedel för att förebygga och läka trycksår   
 Carin Bergfeldt, Leg Arbetsterapeut, Aleris 

Rehab Station 
14.15  FIKA (ka� e, te och fikabröd)
14:45  Att drabbas av trycksår- DÅ som nybliven 

mamma, NU som nybliven 50 åring, SEN hur 
ser framtiden ut?
Anette Wilhelm, Ekonom, Paralympier , 
ryggmärgsskadad som 14 åring

15.30  Tips vid äldrevård, akutvård och neurologiska/
ortopediska patienter  

 Madde Stenius 
16.00  Sammanfattning och avslutning   

Internationella dagen 
för att stoppa trycksår

  PROGRAM

8.30  Registrering och fika 
9.00  VÄLKOMMEN 
9.10  Trycksår och fuktrelaterade hudskador
 –  Vad är ett trycksår och hur 

kategoriserar vi det
 –  MASD Sår orsakade av fukt och friktion 

samt svampinfektioner 
 Madde Stenius, USK/Utbildningsansvarig 

Aleris Rehab Station 
10.00 Att arbeta förebyggande i sårbehandling 

- svamp och biofilm i sår 
 Kristina Wetterdal, Leg Sjuksköterska / 

Medical Advisor, Essity 
10.30 Bensträckare  
10.45  Modern sårbehandling, förbandsteknik 

och vikten av debridering
–  TIME metoden 
–  Fuktig eller torr sårläkning
–  Debridering 
Madde Stenius

STOP
PRESSURE ULCERS

  ANMÄLAN

För att så många arbetsplatser som möjligt ska ha möjlighet att gå är det ett maxantal på 4 personer 
från varje enhet.  

Senaste anmälningsdatum är onsdag 9 november.  
Anmäl dig här: https://sorbact.se/evenemang/internationella-dagen-stoppa-trycksar/ 
Observera att anmälan är bindande, det går bra att byta ut till annan person vid tex sjukdom.  
Vid återbud senare än 11 november eller uteblivet deltagande debiteras en avgift, 500kr per person. 
Lunch står deltagaren för själv. I övrigt är dagen kostnadsfri! 
Vid frågor kontakta: Kristina Wetterdal: kristina.wetterdal@essity.com eller 0725–16 71 47. 
Lokal: Gustav III:s Boulevard 23. Frösundaport, Solna.  
Kommunikationer: Buss 57, 508 och 509, hållplats Frösunda Torg. 
Arlandabuss hållplats Frösunda, 5 min promenad.  
Pendeltåg Solna station, 10 minuters promenad. 

Välkommen! 


