RIKSSÅR
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
RiksSår 2.0
Den uppdaterade versionen av registret till RiksSår 2.0 sattes i drift 151015, vilket
har inneburit en validering av hela registret men också betungande arbetsinsatser för
styrgruppen för att manuellt föra över data från 1.0 till 2.0. Hela överföringen av data var
klar i början på 2016. Trots detta har RiksSår under 2016 fungerat mycket väl i den kliniska
vardagen, inom forskningen och som underlag för förbättringsarbeten.

Ökad täckningsgrad
Att definiera täckningsgraden för patienter med svårläkta sår är oerhört komplext.
Andra register, som enbart registrerar patienter inom specifika sjukhusbundna
specialistkliniker (som t.ex. hud, kärlkirurgi, ortopedi) kan enkelt uppnå en högre
täckningsgrad då dessa kliniker är begränsade till antalet.
RiksSår däremot täcker ett betydligt större kliniskt område, då patienter med svårläkta sår
behandlas av flera aktörer inom både landsting som sjukhusbunden vård, akutsjukvård,
primärvård och privata vårdgivare samt i kommunernas SÄBO och hemsjukvård. Då
samsjuklighet ofta förekommer är det vanligt patienterna även behandlas inom olika
medicinska specialiteter och kliniker.
RiksSår beräknar täckningsgraden som antal registreringar i RiksSår/antal patienter med
svårläkta sår i Sverige, dvs 7000/25 000. Detta ger en täckningsgrad på 28%.
Arbetet med att öka täckningsgraden fortgår ständigt. Under 2016 har registreringarna av
patienter med sår ökat med 22% jämfört med 2015.
Majoriteten av patienterna finns inom primärvården (52%). Övriga registreringar täcker
sjukhusbunden vård 35% (främst hudkliniker), kommuner 8% och privata enheter 5%.
Under 2015/2016 har täckningsgraden ökat framför allt inom sjukhusbunden vård, där idag
t.ex. 83 % landets hudkliniker deltar aktivt i registret. De sjukvårdsenheter som ingår i
RiksSår är geografiskt spridda över hela landet.
Dokumentation i RiksSår har visat sig kunna överbrygga organisatoriska och professionella
gränser och ge en förbättrad arbetsprocess för personalen och en trygghet för patienterna.

Rapporter
I RiksSår kan enheterna enkelt ta ut standardrapporter och jämföra dessa resultat med
databasens aggregerade resultat. Arbetet med jämförelser med egna kliniker, olika
primärvårdsenheter och olika kommunala boenden pågår och kommer att vara helt
genomfört i början på2017.
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Varje enhet kan ta ut sina rapporter online vid vilken tidpunkt som helst som en word- eller
pdf-fil. Rapporterna belyser tydligt vilka direkta förbättringsområden som finns för den
aktuella enheten, då olika målvärden nu finns i rapporterna.
Verksamhetsrapporten ger en enkel överblick av enhetens sårverksamhet till främst
verksamhets/avdelningschef.
Förbättringsrapport vårdprocessen kring behandling av sårpatienter, som ger underlag
till förbättringsarbete inom enheten, riktad främst till vårdpersonal.
Behandlingsrapporten är ett verktyg för personalen som redovisar enhetens
sårpatienter på ett överskådligt sätt bl.a. diagnoser, sårduration, läkningstid och
behandlingar.
RiksSårs Årsrapport finns på hemsidan www.rikssar.se och visar på registrets utveckling
under året.
Patientrapporten är en patientinformation om RiksSår samt om den nystartade patient- och
anhörig föreningen för Patienter med Svårläkta Sår, PASS, www.rikssar.se

Kvalitetsförbättringar
Olika kvalitetsförbättringsprojekt genomförs. Nedanstående några goda exempel.
I Jämtland Härjedalen satsar man stort på att förbättra behandlingen av patienter med
svårläkta sår. Sedan 2013 arbetar sårsjuksköterskan Linda Jervidal länsövergripande mot
primärvård, sjukhusbunden vård och kommuner. För dessa insatser på sårområdet erhöll
hon Vårdförbundets kvalitetspris år 2016 (www.rikssar.se).
RiksSår används som verktyget för detta strukturerade omhändertagandet och för att uppnå
kontinuitet i behandlingen med sårteam, som innefattar även läkardelaktighet.
Ambitionen är att starta sårmottagningar på alla hälsocentraler i länet där 1-2
distriktssköterskor alternativt undersköterskor ansvarar för behandlingen av sårpatienter i
samarbete med läkare. En såransvarig sjuksköterska bör finnas på varje hälsocentral på
samma sätt som det finns sjuksköterskor som ansvarar för diabetes, astma-kol, hjärtsvikt
osv.
Sårmottagningen i Tranås, som deltagit i RiksSår sedan 2009 har byggt upp en välfungerande
vårdkedja, som innefattar även den kommunala verksamhetens hemsjukvård.
Undersköterskan Helena Strandgren är den drivande på mottagningen och har under 2016 i
samarbete med Strama i Jönköping, Ryhovs hudmottagning och infektionsmottagning
genomfört en utbildning för primärvård och kommun om Rikssårs strukturerade arbetssätt
vid sårbehandling. Resultaten från Jönköping visar att både läkningstiden och tiden för att
snabbt få en diagnos är bland de kortaste i Sverige [Socialstyrelsens rapport med data från
RiksSår, manus].
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Utveckling av registret
Dubbelregistrering-sårjournal
En gemensam utmaning för de nationella kvalitetsregistren är att minimera den
administrativa tid som vårdpersonal måste lägga ner på ”dubbeldokumentation” vid
registrering i kvalitetsregister parallellt med journaldokumentationen. RiksSår är mappat
enligt SnoMedCT (med ICD-10 diagnoser, ATC- och KVÅ koder).
Registrets variabler utgör nu grunden till en sårjournal, som kan anpassas till olika
journalsystem, vilket gör att datainsamlingen blir kvalitetssäkrad.
Sårjournalen och direktöverföring från journal till register kommer att utvärderas vid
Sårcentrum Blekinge i journalsystemet Cross (Landstinget Blekinge) under 2017.
Sårjournalen är ett arbete inom NPDI projektet (Nationella programmet för datainsamling).
Sårsmart- webbutbildning i samarbete med Strama Stockholm
Strama Stockholm har, tillsammans med RiksSårs styrgrupp, utvecklat en webbutbildning för
smartphone. Sårsmart är en lättillgänglig kunskapsbas med beskrivning av olika
behandlingsstrategier för svårläkta sår, inklusive trycksår, som stöd för vårdpersonal.
Sårsmart lanserades i oktober 2016 (www.sårsmart.se).
RiksSårs bed side app
RiksSår samarbetar med företaget Gnosco, som utvecklat en bed-side app, Dermicus
Wounds/RiksSår, ett enkelt verktyg för att underlätta för vårdpersonal att snabbare och
effektivare dokumentera patientdata både vid hembesök och i kommunala boenden, där
datorer ofta saknas.
Den tekniska överföringen av data från app till RiksSår på UCR är klar och genomförd under
2016. Appen har testats och fortsatt testning inom kommunerna sker under 2017.
Ambitionen är att implementera appen både nationellt och internationellt under 2017. Detta
forskningsprojekt har erhållit medel från Vinnova för 2016-2017.
Socialstyrelsen
RiksSår samarbetar med Socialstyrelsen både när det gäller täckningsgrad och samkörning
med andra register som läkemedelsregistret, dödsorsaksregistret, registret för insatser i
kommunal hälso- och sjukvård. Socialstyrelsens rapport med data från RiksSår publiceras
under våren 2017.

Styrgrupp – stadgar - organisation
Under styrgruppens årsmöte 161006 stadgar för RiksSår beslutades om två permanenta
arbetsgrupper, Strategigruppen och Forsknings- och Utvecklingsgruppen (FoU) med
registerhållaren och ordförande i styrgruppen som ordförande.
Dessa grupper har ett antal undergrupper som arbetar mot specifika mål som datateknisk
utveckling, samarbete med Senior Alert, swedvasc och Gnosco, omvärldsbevakning, patientoch anhörigfrågor, forskning, utbildning, nationella behandlingsrekommendationer,
ansökningar/ekonomi. Således deltar hela styrgruppen aktivt i RiksSårs fortsatta utveckling.
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Ordförande i samtliga undergrupper är knutna till RiksSårs arbetsutskott (AU), som har
telefonmöten varje vecka och ett antal fysiska möten per år.
Nina Åkesson valdes till ny registerhållare och Rut F Öien till ny ordförande i styrgruppen.
Stadgar, organisationsskiss och hur nomineringsförfarande finns på hemsidan
www.rikssår.se . Registerhållaren ingår i NKR, Nationella kvalitetsregisterföreningen.
Registerledning - RiksSårs Arbetsutskott
Registerhållare: Nina Åkesson, distriktssköterska, fil. mag. 1,2
Ordförande i RiksSårs styrgrupp: Rut F Öien, distriktsläkare, docent 1,2
Anna Davnert, forskningsundersköterska, regional koordinator, Sårcentrum Blekinge 1
Linda Jervidal, distriktssköterska, regional koordinator, Frösö Hälsocentral
Kristina Nordin, registersekreterare, Blekinge Kompetenscentrum 2
Hanna Wickström, distriktsläkare, doktorand 1,2
1
Sårcentrum Blekinge, 2 Blekinge Kompetenscentrum
RiksSårs styrgrupp
Britt-Louise Andersson, sjuksköterska, sårsamordnare, Växjö
Jan Apelqvist, endokrinolog, docent, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Lena Blomgren, kärlkirurg, med. dr., Karolinska Sjukhuset/Scandinavian Venous Center
Åsa Boström, dermatolog, docent, Uppsala
Mårten Eriksson, allmänläkare och ortoped, Kisa
Alexandra Forssgren, dermatolog, överläkare, processchef, doktorand, Skaraborgs sjukhus
Harry Hansson, patient- och anhörigföreträdare, Malmö
Inger Jardevi, patient- och anhörigföreträdare, Älmhult
Olle Nelzén, kärlkirurg, docent, Bensårscentrum Skövde
Dag Salaj, chefläkare, geriatriker, Capio Geriatrik Dalen
Emma Sisth, ST-läkare i allmänmedicin, Örebro
Madeleine Stenius, undersköterska, utbildningsansvarig, Rehab Station Stockholm
Sandra Strand, hjälpmedelskonsulent, arbetsterapeut, Hjälpmedelscenter, landstinget
Blekinge
Adjungerade:
Camilla Brodén, Projektledare, UCR (Uppsala Clinical Research Center)
Daniel Eliasson, VD, Försäljning & Partners, Gnosco
Astrid Lundevall, allmänläkare, enhetschef, STRAMA Stockholm
Kristina Malmsten, utvecklingsledare, Senior Alert
Anna Trinks, registerhållare, Senior Alert
Nominerad:
Christina Monsen, sjuksköterska, med.dr.
Patient- och anhörigrepresentanter - patientförening
RiksSårs patient- och anhörigrepresentanter har aktivt medverkat i styrgruppens arbete
sedan 2014. En patientförening, PASS, bildades 2015. Kontaktuppgifter till representanterna
liksom information om sårmottagningar runt om i Sverige, finns på RiksSårs hemsida. Där
finns också en checklista för de som drabbats av ett svårläkt sår. Patientrepresentanten
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Inger berättar i en film om hur det är att leva med ett svårläkt sår www.rikssar.se och hur en
lyckad behandling gick till genom användning av RiksSår.

Samarbete – andra register
RiksSår och Senior Alert
Sedan flera år finns ett väletablerat samarbete mellan de båda kvalitetsregistren RiksSår och
Senior alert med representanter för registren i varandras styrgrupp. Båda registren har
samma IT-plattform.
Sedan en längre tid har det planerats för en sammanlänkning av registren avseende trycksår
för att följa patienter med trycksår från prevention genom behandling till läkning. Denna
sammanlänkning har ännu inte genomförts, då uppdateringen av Senior Alert till 2.0
försenats. Ambitionen under 2017 är att denna sammanlänkning kommer till stånd.
RiksSår och SWEDVASC
I Swedvasc registreras bl.a. cirkulationsstörningar i benen och kärlkirurgiska interventioner.
Det finns viss brist på data avseende sår och sårläkning efter kärlkirurgiska interventioner.
I upphandlingen av varicerbehandlingar i Stockholm ställs som krav för bensårsbehandling
att patienten registreras i RiksSår och att alla variceringrepp med eller utan sår ska
registreras i Swedvasc. Under 2017 kommer RiksSår att lägga in variceroperation som en
kvalitetsindikator med målvärde i rapporterna. Ambitionen är att göra en sammanläkning
RiksSår – Swedvasc för att kunna följa effekten av variceroperation på patienter med venösa
bensår. I RiksSårs styrgrupp ingår två kärlkirurger från Swedvasc. Båda registren har samma
IT-plattform.
NATIONELLA DIABETESREGISTRET (NDR)
I NDR registreras diabetesfotsår men för att få uppgifter om sårläkningstid,
behandlingsstrategier, antibiotika- och smärtbehandling liksom komplikationer, vore ett
närmare samarbete mellan de båda registren synnerligen önskvärt. Detta samarbete saknas
idag men RiksSår fortsätter sin ambition att arrangera en samarbetsgrupp mellan registren.

Samarbete med specialistföreningar och andra organisationer
RiksSår har en bred geografisk och professionell förankring bland läkare, sjuksköterskor och
undersköterskor i hela vårdkedjan.
Följande specialistföreningar finns representerade i RiksSårs styrgrupp: Sårsjuksköterskor i
Sverige (SSiS), Svensk sjuksköterskeförening, Distriktssköterskeföreningen (DSF), Svensk
Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM),
Distriktsläkarföreningen (DLF), Sveriges läkarförbund (SLF), Svenska Sällskapet för
Dermatologi och Venereologi (SSDV), Svensk Kirurgisk Förening, Svensk Geriatrisk Förening
(SGF), STRAMA, RG Aktiv Rehabilitering (ideell förening för personer med ryggmärgsskada)
Rehab Station Stockholm och UCR.
SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi)
RiksSår har tagit initiativet till en intressegrupp för bensår inom SSDV. Där kan
allmänmedicin och dermatologi mötas och tillsammans verka för bästa möjliga vård för
patienter med svårläkta sår. RiksSår är ett av tre register som används av hudläkare.
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SFAM (Svensk förening för allmänmedicin)
RiksSår ingår i SFAMs referensgrupp LÄRANDE & UTVECKLING.

Forskning
RiksSår anses ha ett starkt ”varumärke” med robusta kliniska forskningsdata, som under
åren resulterat i 17 publikationer, 53 abstrakt till nationella/internationella konferenser, 13
ST-/magisterarbeten, ett pågående doktorandarbete samt ett stort antal
populärvetenskapliga artiklar.
Det finns således en stor efterfrågan om tillgång till registrets data för forskning både på
kandidat-, magister-, ST- och doktorandnivå, dvs framtidens forskare liksom bland
etablerade forskare inom sårområdet både nationellt och internationellt.
E-hälsa - Telemedicin och RiksSår
Resultaten från allmänläkare Hanna Wickströms doktorandarbete sammanställs för
närvarande. Syftet är dels att utvärdera
- om läkarbedömning via surfplatta kan minska tid till diagnos, öka läkartillgängligheten,
minska sårläkningstid, påskynda insättning och uppföljning av smärtlindring och öka
livskvalitet
- om detta är tids- och kostnadseffektivt för patient och personal samt förbättrar säkerheten
vid dokumentation.
Läkarbedömning via surfplatta kan nå alla patienter, även äldre, multisjuka och
rörelsehindrade, som har svårt att ta sig till sjukhuset/ sjukvården. Denna e-hälsolösning
torde ge väsentligt ökad compliance och ett utbildningstillfälle för patienten/vårdgivaren hur
vården bäst kan genomföras.
RiksSårs bed side app
RiksSår har erhållit anslag från Vinnova för projektet ”Processförändring inom vården” i
samarbete med Gnosco och UCR. RiksSårs bed-side app kommer att ge betydande kvalitets-,
värde- och effektiviseringsvinster inom vård och omsorg. Utvärdering av RiksSårs bed side
sker inom utvalda kommunerna med fortsatt implementering nationellt. Redan idag sker en
välfungerande och smidig överföringe av data från Dermicus Wounds/RiksSår till UCR.
Trycksårsprojektet i Blekinge 2017
RiksSår har erhållit forskningsmedel från Vetenskapliga Rådet för att genomföra en
undersökning av förekomst och behandling av trycksårspatienter i Blekinge län i primärvård,
slutenvård och kommunerna.
En punktprevalensmättning av patienter med trycksår eller risk för trycksår, genomförs
under v. 10, 2017 hos samtliga vårdgivare i hela länet med uppföljning av patienterna efter 6
månader.
Alla trycksår kategori 2-4 registreras enligt rutin i RiksSår och för patienter med risk för
trycksår (< 20 Nortonpoäng), görs en hudinspektion av tryckutsatta ställen.
Vid uppföljningen av samtliga patienter görs en utvärdering av om de ordinerade
förebyggande åtgärderna följt med patienten till nästa vårdgivare samt
trycksårspatienternas situation avseende smärta, antibiotika behandling, kontinuitet i
vården och klinisk negativ händelse som sepsis, amputation och död. Resultaten kommer
bl.a. att presenteras på den internationella trycksårsdagen "Stop Pressure Ulcer Day" i
november 2017.
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Egenvård
Långsiktiga forskningsmedel har sökts för
1) Utbildningar för egenvård med e-hälsa.
Digitaliserad utbildning för patienter med trycksår och en webbaserad utbildning för
patienter och anhöriga till patienter med åderbråckssår.
2) Förbättrade IT stöd
Implementering av RikSårs sårjournal som ett verktyg för direktöverföring av data från
RiksSår nationella kvalitetsregister till journal.
3) Utvärdering av patienternas och deras anhörigas upplevelser av svårläkta sår.

Publikationer 2016
Hellström A, Nilsson C, Nilsson A, Fagerström C. Leg ulcers in older people: a national study
addressing variation in diagnosis, pain and sleep disturbance.
BMC Geriatr. 2016 Jan 21;16:25. doi: 10.1186/s12877-016-0198-1
Ljung AC, Stenius MC, Bjelak S, Lagergren JF. Surgery for pressure ulcers in spinal cordinjured patients following a structured treatment programme: a 10-year follow-up. Int
Wound J. 2016 May 5. doi: 10.1111/iwj.12609. [Epub ahead of print]
Pokorna A, Öien RF, Forssell H, Lindholm C. International cooperation for prevention and
healing of pressure ulcers is challenged by the lack of national registries.
Cesk Slov Neurol 2016; 79/112 (Suppl 1): 20-24
ST-arbete i allmänmedicin
Andersson H. Påverkas läkningstiden för venösa sår av behandling med peroral antibiotika
och antiseptiska förband? – Data från det nationella kvalitetsregistret RiksSår.

Utbildningar, konferenser, mässor, möten 2016
Utbildningar – Föreläsningar: RiksSår och registreringsteknik
160113 Hälsovalsutbildning inom primärvården, Blekinge
160120 Hälsovalsutbildning inom primärvården, Blekinge
160209 Information om RiksSår för ssk på säbon i Östersunds kommun
160216 Sårföreläsning hematologen, Jämtland
160217 Hälsovalsutbildning Läkehjälpen, Blekinge
160217 Information om RiksSår för ssk på säbon i Östersunds kommun
160302 Hälsovalsutbildning inom primärvården, Blekinge
160322 Rikssårs information till Karlshamns kommun
160425-26 Studiebesök från Västmanland. Hur bygga upp ett Sårcentrum?
160504 Utbildning Karlskrona kommun
160525 Kompetensteamets Sårutbildning, Stockholm
160601 Tensta/Spånga Utbildningsdagar:
Organisera vården för patientermed svårläkta sår. Tag RiksSår till hjälp
160901 Föreläsning ssk studerande, Jämtland
160906 Info om RiksSår till Bräcke kommun
160921 Tensta/Spånga Utbildningsdagar
161004 Föreläsning dsk studerande Jämtland
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161018 Föreläsning Senior alerts inspirationsdag Jönköping
161021 Föreläsning för Distriktssköterskor vid BTH (Blekinge Tekniska Högskola) - Karlskrona
161025 Sårutbildning Kommunsköterskor Karlskrona kommun
161027 Föreläsning undersköterskans dag, Jämtland
161208 information- Rikssår Ragunda kommun
Webbseminarium
”Hur man kan använda registret för att öka kvalitén på vården av patienter med svårläkta
sår” samt ”Registreringsteknik RiksSår” har getts vid 13 tillfällen under 2016 www.rikssar.se .
160208 Kristinehamns Vc (2 tillfällen)
160211 DSK Strängnäs Vc
160316 Hälsoringen Bromölla
160420 utbildningsledare Örebro län (2 tillfällen)
160512 registreringsteknik Aleris HC Bollnäs och Voxna
160519 registrerings teknik Gnesta Vc och Strömsund Jämtland
160525 Fysisk genomgång av registret i Karlshamns kommun- SÄBO
160602 Sårcentrum, Södersjukhuset och hudkliniken Södersjukhuset (2 tillfällen)
160913 Kvalitetschef på Helsa
161212 Fysiskt genomgång av registret hemsjukvården Karlshamns kommun

Konferenser
Nationella konferenser
160405 Trycksårsmöte, SLL (Stockholms Läns Landsting),
Föreläsning: Trycksår i primärvård och kommuner.
160412 Kvalitetsregisterkonferensen, Stockholm
Föreläsning: Hälsoekonomiska analyser stärker kvalitetsregister. RiksSår
som praktiskt exempel.
Poster: RiksSår garanterar högre vårdkvalitet och minskade kostnader
160420-21 SSiS årskonferens (Sårsjuksköterskor i Sverige), Umeå,
(Sårsjuksköterskor i Sverige), Umeå,
Föreläsning: Klinik, forskning, RiksSår
Workshop: RiksSår
160525-27 SSDV (Svenska Sällskapet för Dermato-Venereologi), Uppsala
Föreläsning: Telemedicin och RiksSår
160921-22 Patientsäkerhetskonferensen, Älvsjö
Vårdskadetorget
161018
Strama – Duo Kurs (Samverkan mot antibiotikaresistens), Stockholm
Föreläsning: Om RiksSår – ett kliniskt verktyg som ger underlag till forskning
Internationella konferenser
160121-22 Wound Management Congress, Pardubice, Czech Republic
Föreläsning: The Swedish national quality Registry on Ulcer Treatment
guarantees reduction of healing time, per-patient costs and the use of antibiotics.
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160412-15 BMJ, International Forum on Quality and Safety in Healthcare, Göteborg
Poster: The Swedish National Quality Registry on Ulcer Treatment (RUT) was set
up to register data on patients with leg, foot, and pressure ulcers, with the aim of
helping and informing the staff who treat these patients.
160510-12 EWMA (European Wound Management Association), Bremen
Poster: The Swedish national quality registry for improved wound management
Resan sponsrad av DLF (Svenska Distriktsläkarföreningen)
160925-29 5th congress of WUWHS - World Union of Wound Healing Societies, Florens
Poster: A bed-side app for improved wound management.
Resan sponsrad av SLS (Svenska Läkaresällskapet)
161111-13 Stop Pressure Ulcer Day, pressure ulcers – sharing expertise internationally
Data-based knowledge, skills and guidelines for a care of long-term ill patients
Brno, Tjeckien
Föreläsning: International cooperation in pressure ulcers prevalence,
prevention and treatment is challenged by the lack of national registries
Forskarnätverk
RiksSår ingår i ett internationellt forskarnätverk och ett mycket stort antal skypemöten har
hållits under 2016 med AWMA (Australian Wound Management Association) och CWMA
(Czech Wound Management Association). RiksSår har kontaktats av Wound Care Services,
Dartmouth-Hitchcock Medical Center Lebanon, New Hampshire, USA som förebild och
samarbetspartner för att bygga upp deras Pressure Injury Registry Project Charter och ett
flertal skypemöten har hållits med dem.
Mässor
16023-4 MVT (Mötesplats Välfärdsteknologi & e-hälsa), Kista
160519 Monter på Demensdagarna, Göteborg
160921 Seniorevent, Karlskrona
161122-23 Sjuksköterskedagarna, Stockholm
Styrgruppsmöten, användardagar
160406 Möte med Socialstyrelsen
160420 Rundabordskonferens SKL, Stockholm
160421 SSiS styrelsemöte, Stockholm
160915 Styrgruppsmöte Senior alert
160928 Registerhållarmöte, Stockholm
160915 Styrgruppsmöte Senior alert
161006 RiksSårs styrgruppsmöte
161006-07 RiksSårs användardagar, Karlskrona
161116 AUs planeringsdag för RiksSår
SKL
160420 Rundabordskonferens, Stockholm
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Socialstyrelsen
160406 Möte om täckningsgrad, Stockholm
UCR
160215 Kvalitetsregistermöte
161003 Kvalitetsregistermöte
Under 2016 har ett stort antal telefon- och fysiska möten skett inför utvecklingen av RiksSår
Gnosco
Under 2016 har ett stort antal telefon- och fysiska möten skett inför utvecklingen RiksSårs
Bed-side app
Swedish Medtech
161027 Swedish Medtechs höstmöte
Ett flertal tele- och mailkontakter med Swedish Medtech
SIS, Swedish Standards Institute
161213 möte. RiksSår ska ingå som remissinstans till SIS ang. trycksårsprevention
Filmer
160210 En patient berättar film (www.rikssar.se)
http://urplay.se/program/198097-ur-samtiden-att-leva-med-ryggmargsskada-forebyggaoch-laka-trycksar
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