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Inledning 
Under verksamhetsperioden 2017-2018 har Svensk sjuksköterskeförening fortsatt att arbeta 

för att tydliggöra föreningens uppdrag. Verksamhetsplanen har under perioden uppnåtts 

med hög måluppfyllelse. 

Föreningen lanserade Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska år 2017. 

Publikationen har mött stor uppskattning, varit efterfrågad och används nu som en del i 

sjuksköterskeutbildningen. Under perioden har 7 000 exemplar distribuerats och 

publikationen har laddats ner 33 105 gånger.  

Föreningens arbete med Magnetmodellen har utvecklats. Fler verksamheter visar intresse 

genom att efterfråga föreningens kompetens. Under verksamhetsperioden har en rad 

föreläsningar om Magnetmodellen utförts runt om i landet. Föreningen har även föreläst om 

Magnetmodellen på flera specialistutbildningar. 

Hösten 2017 tillsatte regeringen utredningen - Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa 

andra hälso- och sjukvårdsutbildningar SOU 2018:77. Föreningen har haft ett nära 

samarbete med Vårdförbundet och agerat aktivt för att specialistutbildningen ska innehålla 

en progression inom sjuksköterskans kunskapsområde omvårdnad och att utbildningen ska 

leda till både yrkesexamen och generell examen (magister/masterexamen) på avancerad 

nivå.  

På föreningsstämman i juni 2017 antogs organisationsutredningens förslag att föreningen 

ska verka för att föreningens medlemmar även ska vara medlemmar i sektioner. Detta 

innebar även en förändring i föreningens stadgar. Även sektionernas stadgar ska ange att 

ledamot i sektionsstyrelse bör vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening och 

rekommendera medlemskap. Även förslaget att utarbeta en policy för klimat och hälsa och 

utredningen Ny modell för sjuksköterskor specialistutbildning antogs.  

Samarbetet mellan Svensk sjuksköterskeförening och sektioner/nätverk har utvecklats och i 

allt fler sammanhang arbetar föreningen gemensamt med remissvar, debattartiklar och i 

kontakter med myndigheter och vårdgivare. 

Aktiviteten på föreningens hemsida och i sociala medier har fortsatt att öka. Trots hög 

aktivitet har antalet fullt betalande medlemmar minskat. Det största orsaken är bristande 

betalning. Glädjande nog har antalet studerandemedlemmar ökat. En orsak till detta kan 

vara den tydliga kopplingen mellan Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

som kom år 2017 och Svensk sjuksköterskeförening. Även föreningens pensionärmedlemmar 

har ökat. 
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Kunskapsområdet omvårdnad 
Under verksamhetsperioden har vårdgivarnas problem med att rekrytera och behålla både 

grundutbildade och specialistsjuksköterskor förvärrats. I slutet av 2018 var, enligt Dagens 

Medicins kartläggning, cirka 2 600 vårdplatser stängda, vilket framförallt berodde på 

sjuksköterskebrist. Föreningen menar att det handlar om en sjuksköterskeflykt då 

sjuksköterskor inte vill arbeta inom regioner och landsting. 

Allt fler vetenskapliga studier från Sverige och internationellt visar att ju fler sjuksköterskor 

som deltar i patientnära vård, desto färre komplikationer blir det för de personer som 

vårdas. Studierna visar också att fler sjuksköterskor med hög kompetens resulterar i färre 

vårddagar, lägre dödlighet och minskade kostnader.  

Föreningen agerade aktivt mot Socialstyrelsens förslag till den nya läkemedelsföreskrift som 

tillåter delegering av iordningsställande, administrering och överlämnande av läkemedel ”till 

någon annan” inom slutenvården. Motiveringen från föreningens sida var att delegering 

minskar säkerheten för patienterna inom slutenvården, där vårdtiderna är korta, många 

patienter är svårt sjuka och behandlas med högpotenta läkemedel. Ytterligare motiv var att 

arbetsgivare kommer att ersätta sjuksköterskor med personal som har lägre kompetens. 

Under år 2017 höll föreningen flera möten med Chief Nurse Officer (CNO) och 

Socialstyrelsens utredare i försök att stoppa förslaget. Tyvärr lyckades föreningen inte ändra 

förslaget. En konsekvens av detta är att allt fler arbetsgivare börjat ersätta sjuksköterskor 

med personal som har lägre kompetens.  

I arbetet för att aktivt motverka denna utveckling har Svensk sjuksköterskeförenings 

kommunikationsinsats för god omvårdnad genomförts. Insatsen syftade till att föra debatten 

om att god omvårdnad kräver hög kompetens, gentemot politiker och övriga beslutsfattare 

inom vården. Genom att gå i bräschen för god omvårdnad visade föreningen att det är 

sjuksköterskor som har kompetensen och tar ansvaret för god omvårdnad.  

I februari 2018 lanserades hemsidan omvårdnad.se och märket Svensk sjukvård behöver 

omvårdad på en sektionsträff. På den nya hemsidan publiceras tio krav för god omvårdnad, 

intervjuer med de politiska partierna inför valet, flera filmer, samt frågor och svar (FAQ).  

I samband med lanseringen publicerades en film med ordföranden som berättar om 

kampanjen och i Omvårdnadsmagasinet i februari redogjorde ledaren för syftet med 

kommunikationsinsatsen. Omvårdnadsmagasinet har kontinuerligt annonserat om 

kampanjen. Hemsidan omvårdnad.se har under perioden haft ca 20 000 besökare. 

Tidningen Svensk sjukvård behöver omvårdnad har distribuerats till ca 12 000 mottagare 

bestående av sjukvårdsansvariga kommunalråd och oppositionsråd, samt alla politiker i 

riksdag och landsting. Tidningen har även skickats till personer på Dagens Medicins 

maktlista, till journalister samt till alla patientföreningar och pensionärsföreningar. 

Därutöver har tidningen delats ut under den så kallade husvagnsturnén, på sektioner och 

nätverksträffar, på föreningens egna konferenser och på patientsäkerhetskonferensen.  
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Under husvagnsturnén som påbörjades i Malmö i april 2018 och avslutades i september i 

Örebro har föreningen haft 25 möten med politiker och beslutsfattare runt om i landet. 

Tidningar och plåster har delades ut på plats till allmänheten. Kampanjmaterialet har även 

spridits på det lokalt anslutande sjukhuset. Inför varje stopp under husvagnsturnén gjordes 

annonsering i lokalpress och lokala redaktioner kontaktades. Kommunala politiker bjöds in 

till husvagnen för samtal om god omvårdnad. Dessa möten var väldigt uppskattade. 

Kommunikationsinsatsen med föreningens husvagn var föreningens tema under 

Almedalsveckan 2018 

Under verksamhetsperioden har ett stort antal annonseringar utförts både via sociala 

medier och även i papperstidningar. Medlemmar och prenumeranter har informerats om 

kommunikationsinsatsen via nyhetsbrev, hemsida och sociala medier om nytt material som 

producerats. Det har även producerats ett stort antal debattartiklar som fått bra genomslag. 

Under verksamhetsperioden har 13 filmer producerats som fokuserat på behovet av 

sjuksköterskornas kompetens för hög omvårdnadskvalitet och säker vård. Filmerna har nått 

217 565 personer i målgrupperna sjuksköterskor, politiker och patienter. 

Kommunikationsinsatsen hart väckt stor uppmärksamhet och återkopplingen har varit 

övervägande positivt.  

Föreningen har lyft fram Magnetmodellen som en lärorik förebild för hur sjukhus kan lyckas 

både rekrytera och behålla sjuksköterskor. Magnetmodellens strukturer och stöd för 

professionell verksamhet främjar och stödjer omvårdnadens kvalitet. Modellen identifierar 

omvårdnad som en av huvudprocesserna i hälso- och sjukvården och bör integreras i det 

övergripande ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet även på svenska sjukhus. 

Modellen leder till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på 

kompetensutveckling inom omvårdnad för en säkrare vård, nöjdare patienter och bättre 

ekonomi. 

Under 2018 genomfördes stora förändringar där Landstingens regioner fick ansvar för den 

nationella kunskapsstyrningen. Det skapades 23 nationella programområden (NPO) 

framförallt för diagnosgrupper med ansvar för att leda kunskapsstyrningen, inklusive 

prevention, omvårdnad och rehabilitering inom sina områden. Inom NPO finns 

omvårdnadskompetens endast representerat inom akutvård och psykisk hälsa. Att skapa en 

kunskapsorganisation där omvårdnadskompetens saknas resulterar med största sannolikhet 

i att vården får sämre kvalitet. Föreningen har i samarbete med Vårdförbundet agerat starkt 

gentemot regering, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gällande 

avsaknaden av omvårdnadskompetens. Sammansättningen har dock inte förändrats, men 

det har blivit möjligt att adjungera andra experter till respektive NPO. Genom samarbete 

med föreningens sektioner har förslag på disputerade sjuksköterskor skickats in.  

Även kvalitetsregistren involverades i förändringen av den nationella kunskapsstyrningen. 

Den tidigare beslutsgruppen för registreringen har avvecklats och representationen för 

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har tagits bort. I den nationella 

ledningen för kvalitetsregister finns ingen omvårdnadskompetens. 
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Forskning 
Svensk sjuksköterskeföreningen har under verksamhetsperioden arbetat för att förbättra 

omvårdnadsforskningens villkor. Fokus har varit förbättrade organisatoriska förutsättningar 

för omvårdnadsforskning samt jämlika principer för finansiering. Föreningens nio 

vetenskapliga råd har varit delaktiga i arbetet. Föreningen har utvecklat samarbetet med 

Forte och Vinnova. Arbetet för att nationell forskningsinfrastruktur ska omfatta stöd för 

omvårdnadsforskning har fortsatt och kontakter med kliniska studier på Vetenskapsrådet 

har upparbetats.  

År 2017 tilldelades, Karuna Dahlberg, doktorand vid Örebro universitet, utmärkelsen Årets 

doktorandstipendium för projektet RAPP; en IT-lösning för att mäta och följa upp 

postoperativ återhämtning efter dagkirurgi. Prissumman var 107 000 kr. År 2018 delades 

Årets doktorandstipendium ut till Lina Bergman, doktorand vid Göteborgs universitet för 

projektet Understanding the hazards of intrahospital transfers of critically ill patients med 

prissumman 108 000 kr. 

Föreningen har deltagit i The International Learning Collaboratives workshops som 

arrangerades i Uppsala år 2017 och i Oxford 2018. Arbetet har varit inriktat på att diskutera 

begreppet fundamentals of care. Diskussionerna i Sverige bidrog till utarbetandet av skriften 

Omvårdnad på liv och död som beskriver omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor beslutar 

och utför. Broschyren distribuerades till riksdags-, landstings- och kommunpolitiker samt 

beslutsfattare. Föreningen debatterade även ämnet i Svenska Dagbladet. 

För första gången genomförde föreningen 2017 en internationell forskarkonferens i 

samarbete med European Academy of Nursing Science (EANS) och Malmö högskola. 

Konferensen hade ca 130 deltagare och utvärderades positivt. 

För att verka för metodutveckling, ökad kvalitet samt spridning och användning av resultat 

från omvårdnadsforskning arrangerar föreningen Nordic Conference in Nursing Research i 

samarbete med Dansk Selskab for Sygeplejeforskning och Norsk Selskap for 

Sykepleieforskning. Temat för 2018 var Methods and networks for the future och ca 240 

deltagare från ett tiotal länder bidrog tillsammans med internationellt ledande huvudtalare 

till en framgångsrik konferens.  

Sjuksköterskedagarna 2018 kunde presentera 40 vetenskapliga- och utvecklingsposters med 

tema etik, autonomi och integritet. 

I samverkan med sektioner och nätverk har kunskapsluckor identifierats och resulterat i 

förslag till tre kunskapsöversikter som skickats till Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU) samt en fråga till SBUs upplysningstjänst.  

Föreningen har i samarbete med Vårdförbundet fortsatt driva den vetenskapliga tidskriften 

Nordic Journal of Nursing Research (NJNR). Antal inskickade och accepterade artiklar under 

verksamhetsperioden visar att NJNR är i stark utveckling. Antalet accepterade artiklar har 

ökat från 39 till 45 procent och antalet nedladdningar har ökat från 37 000 till 49 000 per år. 

Tidningen säljer färre enskilda prenumerationer men försäljning som del i olika 
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paketerbjudanden har ökat. Under hösten 2018 togs beslut av Vårdförbundets och  

Svensk sjuksköterskeförenings styrelser att fortsätta driva tidskriften. 

De vetenskapliga råden har haft en workshop om gemensamma strategier för 

kommunikation och samverkan. En omvärldsanalys från alla vetenskapliga råd och deras 

områden har genomförts. 

Professorsnätverket träffas en gång per år i Sjuksköterskornas hus. Samarbetet med 

professorerna och föreningen är viktigt för föreningens strategi beträffande 

omvårdnadsforskningens utveckling. Föreningen har i samarbete med professorsnätverket 

kartlagt förenade tjänster i omvårdnad, identifierat samtliga professorer i Sverige samt 

uppdaterat nätverkets matris på föreningens hemsida. 

I samarbete med Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuterna har skriften Bra liv för 

äldre producerats. Skriften bygger på forskares kunskap och resultat. Huvudbudskapet är att 

äldre ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv.  

 

Etik 
Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etiska råd har under 

verksamhetsperioden arbetat för att uppmärksamma och stödja sjuksköterskans 

professionella ansvar och respekten för mänskliga rättigheter. 

Skriften, En etisk kompass för sjuksköterskor i vården lanserades 2017. Skriften är tänkt att 

utgöra ett stöd för sjuksköterskor i användningen av sociala medier. Den har diskuterats 

både på arbetsplatser och lärosäten. En sektionsdag har arrangerats på temat. 

De sista åren har en förnyad diskussion om dödshjälp tagit fart i Sverige. 2017 producerade 

Statens medicin-etiska råd (SMER) en kunskapssammanställning om dödshjälp. För att stödja 

sjuksköterskors deltagande i debatten om dödshjälp och vård i livets slutskede skrev 

Sjuksköterskornas etiska råd Livshjälp och dödshjälp- ett diskussionsunderlag, som 

publicerades i början av 2018. Två av föreningens vetenskapliga råd bidrog till underlaget 

med en sammanställning av internationell forskning, termer och begrepp, samt 

sjuksköterskors roll vid eutanasi.  

Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för jämlik vård och hälsa ska bidra till att 

sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för en jämlik vård och hälsa för hela 

befolkningen. Arbetet med strategin har genomförts som en del av föreningens projekt om 

sjukdomsförebyggande metoder. Dokumentet lanserades på en release med 

statssekreterare Agneta Karlsson i maj 2017. Strategin har marknadsförts bland annat under 

Almedalen, Nationella prioriteringskonferensen och Nationella nätverket för etiksamordnare 

samt på sektioners studiedagar. En inspirationsdag för lärare på sjuksköterske- och 

specialistsjuksköterskeutbildningarna om Jämlik vård och hälsa har genomförts och 

utvärderades positivt.  

I december 2018 anordnades en regional konferens Jämlik vård och hälsa, att utmana 

normer i samarbete med Högskolan Väst och Distriktssköterskeföreningen i Sverige. 
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Strategin är översatt till engelska och presenterades på International Council of Nurses (ICN) 

konferens 2017 i Barcelona och på Nordiska etikrådsnätverket i Norge. Den är även utdelad 

vid European Federation for Nurses Assoication (EFN) Generell Assembly (GA) i Bryssel.  

Med stöd av statsbidrag år 2018 har skriften Jämlik vård och hälsa i den nära vården – goda 

exempel producerats. Den ger exempel på verksamheter i den nära vården där 

sjuksköterskors insatser gör skillnad för en mer jämlik vård och hälsa. 

Föreningen har fortsatt arbetet med Rätt till vård-initiativet och har under perioden ingått i 

nätverkets ledning. År 2017 publicerades ett nytt ställningstagande Allas rätt till vård som 20 

vårdprofessioner ställde sig bakom.  

Nätverket Kollega till kollega, ett faddernätverk för nyanlända sjuksköterskor har från år 

2017 drivits vidare av Sjuksköterskornas Pensionärsklubb i Stockholms län (SPK). 

Föreningen har producerat tre filmer med teman Värdegrunden, Dialogduken, 

Professionsetik och föreningens Värdegrund på engelska har reviderats. 

Till den internationella sjuksköterskedagen 2018 producerades filmen Rätten till hälsa är en 

mänsklig rättighet. Under perioden har flera artiklar och ledare i Omvårdnadsmagasinet 

uppmärksammat rätten till vård och hälsa. 

Sjuksköterskedagarna 2018 med temat God omvårdnad för alla-sjuksköterskans etiska 

utmaning genomfördes med hög kvalitet vilket även visade sig i utvärderingen. Som en del 

av föreningens projekt För insatser som främjar arbete med sjukdomsförebyggande metoder 

fanns möjlighet att besöka ett Hälsotorg, vilket var välbesökt, där Svensk 

sjuksköterskeförening i samarbete med Svenska Läkaresällskapet, Fysioterapeuterna, 

Svenska Barnmorskeföreningen, Dietisternas riksförening, Folkhälsomyndigheten och 

Socialstyrelsen presenterade och diskuterade goda levnadsvanor, metoder och 

implementering av arbeten med levnadsvaneförändringar i hälso- och sjukvården.  

Sjuksköterskornas etiska råd har deltagit aktivt i debatten och uttalat sig i frågan att 

vaccinationer räddar liv, mässlingvaccination till alla barn. Rådet har tagit avstånd från 

Moderaternas förslag att landsting endast ska ge akut ”omedelbar” vård till papperslösa. 

Rådet har uttalat att omskärelse av pojkar som inte är medicinskt motiverad är oförenligt 

med respekt för barnets rätt till integritet och självbestämmande med hänsyn till barnets 

bästa enligt Förenta nationerna (FN).  

Rådet har också givit stöd till personalen på Lilla Erstagården, då de av tvprogrammet Kalla 

Fakta anklagades för att arbeta på en dödsklinik, genom att avstå från att ge döende barn 

näring eller vätska.  

I samarbete med Svenska Läkaresällskapets etiska delegation har Sjuksköterskornas etiska 

råd tagit ställning mot att läkare och sjuksköterskor medverkar vid tvångsmedicinering av 

personer som ska transporteras före eller under avvisning/utvisning.  

Sjuksköterskornas etiska råd och Svenska Läkaresällskapets etiska delegation har under 

verksamhetsperioden presenterat en tredje gemensam etisk riktlinje - Ställningstagande till 

att avstå från och/ eller avbryta livsuppehållande behandling. 
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Den årliga nätverksträffen för Sjuksköterskornas etiska råd i Norden anordnades 2017 på 

Färöarna och 2018 i Norge. 

 

Utbildning 
Då Socialstyrelsen inte längre har myndighetsansvar för en nationell kompetensbeskrivning 

för legitimerade sjuksköterskor tog Svensk sjuksköterskeförening på sig uppdraget. I 

samband med Internationella sjuksköterskedagen den 12 maj 2017 lanserades Svensk 

sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Publikationen 

beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med 

utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna tillsammans med ledarskap och pedagogik. 

Kompetensbeskrivningen syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, 

beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Kompetensbeskrivningen har mött stor 

uppskattning både vid lärosäten och i verksamheten. Publikationen är en av föreningens 

mest nedladdade skrifter från hemsidan.  

De sex kärnkompetensernas betydelse för god och säker vård har lyfts vid workshoppar och 

på Nationellt forum, ett nätverk för programansvariga vid landets sjuksköterskeutbildningar. 

De har även synliggjorts i de kompetensbeskrivningar för avancerad nivå som under åren 

publicerats, i samarbete med föreningen, av sektioner och nätverk.  

Vården för svårt sjuka äldre personer har i hög utsträckning överförts från sjukhus till det 

egna hemmet eller till särskilda boenden. För att äldre personer ska få en god och säker vård 

behövs fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor anställas i kommunerna. 

Föreningen har pekat på behovet i remissvar och i dialog med politiker och 

verksamhetsföreträdare. Svensk sjuksköterskeförening omarbetade 2018 tillsammans med 

Riksföreningen för sjuksköterskan inom vård av äldre en tidigare publikation för att 

synliggöra och exemplifiera äldre personers behov av specialistsjuksköterskans kompetens. 

Broschyren Äldre personer har rätt till omvårdnad lanserades vid Almedalsveckan 2018. 

Broschyren har som ett led i kommunikationsinsatsen skickats till politiker, beslutsfattare 

och verksamhetsföreträdare inom kommunal hälso- och sjukvård. Publikationen har även 

spridits vid Riksforum för sjuksköterskan inom vård av äldre och till ledande sjuksköterskor 

vid Äldreomsorgsdagarna i Stockholm 2018.  

Vid föreningsstämman år 2017 antogs Svensk sjuksköterskeförenings förslag om en förlängd 

specialistutbildning på avancerad nivå, 2 år, som både ger en specialistsjuksköterskeexamen 

och en masterexamen i omvårdnad. Specialistutbildningen ska möjliggöra inriktningar som 

bättre svarar mot vårdens behov.  

Föreningen har aktivt deltagit i debatten om vikten av hög omvårdnadskompetens för säker 

vård. I debattartiklar och vid dialogmöten har föreningen argumenterat för en utbildning 

som ska bedrivas vid högskola/universitet med tydlig koppling till relevant forskning. Vid ett 

möte med styrande landstingspolitiker i Stockholms län lyckades föreningen tillsammans 

med representanter från lärosäten i Stockholm påverka så att förslaget för en 

landstingsdriven specialistutbildning drogs tillbaka. 
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Hösten 2017 tillsatte regeringen utredningen - Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa 

andra hälso- och sjukvårdsutbildningar SOU 2018:77. Svensk sjuksköterskeförening 

framställde begäran om en plats i utredningens expertgrupp vilket inte hörsammades. 

Föreningen erbjöds istället tre platser i referensgrupperna. Under den korta utredningstiden 

har föreningen tillsammans med Vårdförbundet haft dialogmöten direkt med utredaren. 

Föreningen har argumenterat för en progression i sjuksköterskans kunskapsområde 

omvårdnad samt fortsatt behov av yrkesexamen och generell examen på avancerad nivå. 

Föreningen har även betonat vikten av stödjande strukturer för samverkan och behov av 

fortbildningskurser på avancerad nivå. Betänkande överlämnades till 

Utbildningsdepartementet i november år 2018. Föreningen har i, samarbete med 

Vårdförbundet, debattartiklar starkt kritiserat förslaget med en ettårig specialistutbildning 

som enbart leder till yrkesexamen och en framtida modell med enbart tre namngivna 

inriktningar tillsammans med en öppen inriktning.  

Föreningen har under många år diskuterat funktionen Avancerad specialistsjuksköterska. 

Under år 2018 besökte föreningen tillsammans med Vårdförbundet Islands 

sjuksköterskeförening för att träffa representanter för mastersprogrammet Clinical Nurse 

specialist samt verksamhetsföreträdare.  Under 2018 beslöt Vårdförbundet och Svensk 

sjuksköterskeförenings styrelser att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda avancerade 

sjuksköterskefunktioner i Sverige. Arbetet avstannade genom utredningen om en ny 

specialistutbildning.  Som ett led i arbetet med att driva en reglering av den avancerade 

specialistsjuksköterskans funktion har föreningen deltagit i mötet med alumner från 

Linköpings mastersprogram inom kirurgi.  

Konferensen Verksamhetsförlagd utbildning genomfördes i Stockholm år 2017 i samverkan 

med sektionen för omvårdnad vid Karolinska Institutet. Temat var Perspektiv på lärande på 

grund- och avancerad nivå. Konferensen hade 786 deltagare. I samband med konferensen 

anordnades två workshoppar; Handledning i reflekterande team och Klassifikation för 

omvårdnad i klinisk verksamhet. 2018 genomfördes konferensen i samverkan med 

Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet. Temat var Att förbereda 

professioner för framtidens vård.  Konferensen samlade den här gången 730 deltagare. 

Förutom de parallella spåren med grund- och avancerad nivå erbjöds även en workshop om 

studenters föreställningar om omvårdnad relaterat till den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Båda konferenserna utvärderades positivt. 

Nätverket Nationellt forum för programansvariga vid landets sjuksköterskeutbildningar 

samlas en gång per termin i Sjuksköterskornas hus. Under perioden har föreningens 

presenterat sitt arbete med jämlik vård, levnadsvanor, kompetensbeskrivningen, 

kärnkompetenser och Magnetmodellen.  

Föreningen har fortsatt att bidra till Queen Silvia Nursing Award i samarbete med Swedish 

Care International AB. Stipediet på 50 000 kronor tilldelas en sjuksköterskestudent på grund 

eller avancerad nivå för bidrag till idéutveckling inom äldre och demensvård. Stipendiaterna 

har under verksamhetsperioden auskulterat vid föreningens konferenser och kansli samt 

varit adjungerad till Sjuksköterskornas etiska råd 2017. 
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Kvalitet 
Föreningen har under verksamhetsperioden intensifierat arbetet för att lansera den så 

kallade Magnetmodellen. Magnetmodellen har fått stor spridning genom föreningens 

kommunikationsinsats och föreläsningar som genomförts runt om i landet.  

Föreningen arrangerade 2017 ett studiebesök för ett trettiotal svenska sjuksköterskor till 

Helsingfors universitetssjukhus för erfarenhetsutbyte utifrån deras påbörjade 

magnetcertifieringsarbete. Tillsammans med representanter från magnetintresserade 

sjukhus i Sverige arrangerade föreningen förberedande möten samt aktiviteter och 

studiebesök i samband med American Nurses Credentialing Center (ANCC) årliga 

Magnetkonferenser i Houston, Texas 2017 och Denver, Colorado 2018.  

Skriften Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen har uppdaterats med exempel från 

svensk vårdkontext och nya referenser.  

År 2018 certifierades det första europeiska Magnetsjukhuset. För att ta del av Belgiens 

certifieringsarbete deltog föreningen vid en konferens på universitetssjukhuset i Antwerpen 

(UZA).  

Föreningen deltog vid Nursing & Midwifery Excellence UK Conference 2018.  Konferensens 

syfte var att sprida erfarenheter från Storbritannien arbete med utvecklingen av 

Magnetsjukhus. Föreningen knöt kontakter med Nothingham University Hospitals och 

Oxford Univeríty Hospitals som arbetar för Magnetcertifiering.   

Svensk sjuksköterskeförening har under år 2017 genomfört en kartläggning av 

omvårdnadsvariabler i kvalitetsregistren. Sedan 2012 har antalet kvalitetsregister med 

omvårdnadsvariabler ökat. Av totalt 94 granskade nationella kvalitetsregister innehöll 46 

register omvårdnadsvariabler och 48 register saknade omvårdnadsvariabler. År 2012 som 

omfattade 92 kvalitetsregister innehöll 27 av dem omvårdnadsvariabler medan 65 saknade 

dessa. Fortfarande saknar en majoritet av kvalitetsregistren omvårdnadsvariabler och många 

register innehåller enbart en eller ett par omvårdnadsvariabler.  

I syfte att underlätta för kliniskt verksamma sjuksköterskor och studenter att använda 

Svensk sjuksköterskeförenings kvalitetsstrategi har föreningen i samverkan med 

Studentlitteratur år 2018 utarbetat boken Kvalitetsutveckling inom omvårdnad – 

sjuksköterskans professionella ansvar. I boken utvecklas strategins olika avsnitt med 

fördjupningar och ger konkreta exempel på hur sjuksköterskor kan bedriva 

kvalitetsutveckling inom omvårdnad.  

Projektet Kärnkompetens personcentrerad vård erhöll statsbidrag med Svenska 

Läkaresällskapet som huvudansvarig. Projektet inleddes med workshop där representanter 

deltog från patientorganisationer, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, 

Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund. Projektledare 

har varit Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Arbetet 

med broschyr försenades kraftigt. Arbetsterapeuterna och Fysioterapeuterna avstod att 

omarbeta slutligt manus och det fortsatta samarbetet med broschyren.  
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Genom Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) har Svensk sjuksköterskeförening 

varit representerade i utarbetandet av en reviderad och nationellt sanktionerad National 

Early Warning Score 2- NEWS2. En skala som används för att identifiera alla patienter med 

risk för begynnande eller manifest kritisk sjukdom i tidigt skede.  

Föreningen deltog i programarbetet för Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018 och 

medverkade i två seminarier. 

2018 publicerades ytterligare ett av föreningens kunskapsunderlag i serien Re-Aktion -

omvårdnadsåtgärder för att minska risken för undernäring.  

Ledarskapskonferens för chefer i första linjen har genomförts årligen. Temat 2017 var Att 

leda omvårdnad utifrån ett chefsperspektiv och 2018 var temat Att införa ny kunskap för att 

utveckla omvårdnaden utifrån ett chefsperspektiv. Konferenserna har haft ett hundratal 

deltagare och utvärderats positivt. 

Nätverket för chefer och ledare verksamma på övergripande ledningsnivå har tillsammans 

med föreningens ordförande träffats två gånger om året för att diskutera aktuella 

omvårdnadsfrågor med fokus på ökat inflytande och ledarskap genom Magnetmodellen. 

2017 års stipendium Årets ledare i omvårdnad på 20 000 kr, tilldelades Maria Nygren, 

verksamhetsområdeschef, Skånes Universitetssjukhus i Lund och 2018 års stipendium 

tilldelades Håkan Kerrén verksamhetschef, Helsingborgs lasarett. 

eHälsa 
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har genom olika verktyg och tjänster stor 

betydelse för informationsöverföring, tillgänglighet och delaktighet inom vård och omsorg. 

Svensk sjuksköterskeförening har fortsatt att påverka utvecklingen av eHälsa från ett 

omvårdnadsperspektiv, genom deltagande i referensgrupper och utredningar. Föreningens 

Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa har presenterats på olika konferenser. 

Föreningen har deltagit i paneler arrangerade av Dagens Medicin Arena både i Almedalen 

och i Stockholm.  

Under året har föreningen arbetat med etiska frågeställningar vid användning av eHälsa i 

vården, sociala medier och i programmen på flera konferenser. 

Svensk sjuksköterskeförening har under verksamhetsperioden agerat för att uppmärksamma 

behovet av ett Nationellt fackspråk för sjuksköterskor. Föreningen har fortsatt driva frågan 

om termer och begrepp för omvårdnad genom en nationell sanktion av International 

Classifikation for Nursing Pratice (ICNP) med Socialstyrelsen och Socialdepartementets 

Nationella råd för eHälsa. Ett resultat är att Socialstyrelsen på sin hemsida länkar till ICN 

hemsida där ICNP finns.  

I samarbete med Vårdförbundet och Portugals sjuksköterskeorganisation bjöd Svensk 

sjuksköterskeförening in Socialstyrelsen för att visa på vikten av ett eget fackspråk för 

sjuksköterskeprofessionen samt hur Portugal implementerat ICNP. Föreningen har också 

deltagit vid Life science kontorets hearing, på näringsdepartementet och vid workshopen 

How can new care technologies support equality and wellbeing of older people? i Berlin. 
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Almedalsveckan 
Svensk sjuksköterskeförening deltog i Almedalsveckan 2017 och 2018. Föreningens kritik av 

ogenomtänkta lösningar på sjuksköterskebristen framfördes i olika debatter där föreningen 

var inbjuden. Tillsammans med Svenska Läkaresällskapet genomfördes ett seminarium 2017 

om Samverkan i vården, förutsättningar och förbättringsarbete. I samverkan med sektionen 

Sjuksköterskor mot tobak genomförde föreningen ett seminarium om Tobaksavvänjning som 

räddar liv och i samarbete med Svenskt Demenscentrum och Riksföreningen för 

sjuksköterskor inom äldrevård, Silviahemmet och Vård och omsorgscollege genomfördes 

seminariet Framtidens äldreomsorg - utmaningar och möjligheter. 

2018 genomförde föreningen två egna seminarier, Svensk sjukvård behöver omvårdnad, och 

Hög omvårdnadskompetens behövs - vad kan vi lära av Magnetmodellen. I samverkan med 

Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter arrangerade föreningen seminariet om Bra 

liv för äldre och med sektionen Sjuksköterskor mot tobak genomfördes seminarium om 

Sjuksköterskans roll i hälsofrämjande vård. I samverkan med Svenskt Demenscentrum, 

sektionen Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldrevård, Silviahemmet, Vård och 

omsorgscollege arrangerade föreningen seminarium med temat Ett demensvänligt samhälle.   

Föreningen bjöds även in som föreläsare till seminarier arrangerad av Dagens medicin, SKL, 

1.6 & 2,6 miljonerklubben, MediRätt, Svenska Läkaresällskapet och Arena Idé.  

 

Internationella frågor 
I samarbete med Vårdförbundet deltog föreningen på ICNs beslutande möte Council of 

National Nurses Association (CNR) i Barcelona, Spanien 2017. På mötet röstades 

medlemsformen collaborator bort från ICNs stadga. Svensk sjuksköterskeförening har sedan 

år 2002 varit collaborator i samverkan med Vårdförbundet. Samtidigt infördes en ny 

medlemsform. Den innebär att ett medlemsland kan skapa en ny internationell organisation 

där flera av landets sjuksköterskeorganisationer kan ingå.  

Under verksamhetsperioden har Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med 

Vårdförbundet arbetat fram ett förslag till en ny gemensam nationell 

sjuksköterskeorganisation för internationella frågor i Sverige. De båda organisationerna har 

träffat ICNs Chief Executive Officer (CEO) Isabella Skinner inför ansökan om nytt medlemskap 

i ICN. I december accepterade ICN Sveriges ansökan för en Joint Virtuel Swedish Nurse 

Organisation-for international work (JSNO). Detta är en betydelsefull milstolpe för Svensk 

sjuksköterskeförenings möjligheter att delta i och påverka ICN.  

Under ICNs konferensen i Barcelona 2017 deltog föreningen med presentationer av våra 

strategier för forskning inom omvårdnad och Jämlik vård och hälsa samt med postrarna 

kvalitetsindikatorer för att förbättra omvårdnad och kärnkompetensen säker vård. På 

konferensen tydliggjordes vikten för sjuksköterskor att ta plats i den politiska diskussionen; If 

you don´t have a seat at the table bring your own chair. 
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Föreningen har fortsatt insamlingen till Girl Child Education Fund. Under 

verksamhetsperioden har föreningen samlat in pengar till fonden vid olika arrangemang som 

föreningen anordnat. Föreningen har också valt att avstå julkortsutskick för att istället bidra 

till fonden. Via annonser i Omvårdnadsmagasinet har medlemmar uppmanats att skänka 

pengar till Girl Child Education Fund. Svensk sjuksköterskeförening har under 

verksamhetsperioden bidragit med 223 430 kronor till Girl Child Education Fund. 

Professionsfrågorna blir alltmer viktiga på Europanivå där European Federation of Nurses 

Associations (EFN) utgör talesperson för Europas sjuksköterskor i EU parlamentet. 

Föreningen har under året ansökt om eget medlemskap i EFN för de medlemmar som endast 

är medlemmar i föreningen. De medlemmar som är anslutna i både Vårdförbundet och 

Svensk sjuksköterskeförening betalar redan Vårdförbundet för. Ansökan avslogs med 

motiveringen att Svensk sjuksköterskeförening måste betala medlemsavgift för alla sina 

medlemmar, även medlemmar gemensamma med Vårdförbundet. Föreningen har i 

samarbete med Vårdförbundet fortsatt att driva professionsfrågor på Europeisk nivå. Under 

verksamhetsperioden har föreningen bedrivit påverkansarbete gällande Värdebaserad vård 

samt Patient Reported Experience Measures (PREM) och Patient Reported Outcome 

Measures (PROM). Föreningen finns även representerad i en arbetsgrupp om avancerad 

specialistsjuksköterska i Europa.  

Föreningen har, i samarbete med Vårdförbundet, representerats i Sjuksköterskors 

samarbete i Nordens (SSN) professionsgrupp där arbetet under verksamhetsperioden 

resulterat i en konferens på Färöarna om omvårdnadsforskningen i Norden. 

Professionsgruppen har även ansvarat för planeringen av SSN monter på ICNs konferens i 

Barcelona 2017. 

Många länder har visat stort intresse för Svensk sjuksköterskeförenings verksamhet. Under 

år 2017 - 2018 har föreningen uppvaktats av grekiska, belgiska, tyska, finska, portugisiska 

och amerikanska organisationer och universitet som vill veta mer om professionsföreningens 

arbete, svensk sjukvård, sjuksköterskeutbildningen på grund och avancerad nivå och svensk 

omvårdnadsforskning.  

Organisation 

Organisationsutredningen 

Föreningsstämman 2017 beslöt att ett erbjudande om medlemskap för de sektioner så som 

önskar och Svensk sjuksköterskeförening ska utarbetas samt att överenskommelsen mellan 

Svensk sjuksköterskeförening och samtliga sektioner och nätverk ska revideras.  

Frågorna har diskuterades med sektioner på en workshop 2017 samt på ordföranderådet 

2018. Flera sektioner har uttryckt intresse för ett gemensamt medlemskap. Det måste dock 

vara enkelt att gå med i både föreningen och sektioner vilket ställer krav på 

medlemsregistren. 

I och med Dataskyddsförordningens (GDPR) ökade krav av hantering av personuppgifter har 

både Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet startat utredningar om framtida 

medlemssystem. I Vårdförbundets arbete ingår även systemet Robin som många sektioner 
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använder sig av idag. Under verksamhetsperioden har inga beslut fattats om framtida 

medlemssystem. 

Överenskommelse mellan Svensk sjuksköterskeförening och samtliga sektioner och nätverk 

har reviderats.  

Policy för klimat och hälsa 

Föreningsstämman 2017 beslöt att utarbeta en policy för klimat och hälsa. En workshop har 

genomförts med medlemmar med intresse och kunskap om klimat och hälsa med syfte att 

diskutera vad Svensk sjuksköterskeförenings policy bör innehålla. Ett utkast till policy 

diskuterades på ordföranderådet 2018 och förslaget reviderades. Därefter sändes förslaget 

till policy ut på remiss till sektioner, nätverk och workshopen.  

Svensk sjuksköterskeförening klimatkompenserar för de flygresor som gjorts genom att 

stödja Naturskyddsföreningens klimatarbete. 

Hemsidan och Sociala medier 

På Svensk sjuksköterskeförenings hemsida publicerar föreningen pressmeddelanden, 

remissvar, aktuella nyheter och annan relevant information som rör föreningens 

verksamhet. Alla föreningens publikationer finns tillgängliga för fri nedladdning och kan 

beställas via föreningens webbutik.  

Under verksamhetsperioden har arbetet med att följa den tekniska såväl som designmässiga 

utvecklingen och personuppgiftshantering i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) 

utförts. Föreningens hemsida har även uppdaterats med en Twitter-applikation som visar 

föreningens inlägg. 

Under åren 2017- 2018 har genomsnittet av antalet besök på föreningens hemsida varit 

närmare 25 000 per månad. Under perioden har föreningen kunnat mäta 271 141 antal 

nedladdade dokument.  

För att nå ut med information till alla sjuksköterskor arbetar föreningen med olika sociala 

medier. Under åren 2017- 2018 har antalet som gillar föreningens Facebook-sida ökat med 

närmare 43 procent till drygt 10 000 och genererat 30 000 besök till hemsidan. Föreningen 

har 1 028 följare på Twitter och 1 540 på Instagram.  

Föreningens filmer som finns tillgängliga på förenings Youtube kanal har visats drygt 45 000 

gånger under verksamhetsperioden.  

Föreningen har skickat ut arton digitala nyhetsbrev under åren 2017- 2018. Syftet med 

nyhetsbreven har varit att stärka föreningens information till medlemmarna. Trenden från 

tidigare år är stabil. Cirka 31 procent öppnar föreningens nyhetsbrev och drygt 12 procent 

klickar vidare till föreningens hemsida, vilket genererade drygt 23 000 besök till föreningens 

hemsida. Under 2017 och 2018 har föreningen deltagit i den offentliga debatten och 

medverkat i och skrivet 18 debattartiklar samt svarat på 50 remisser, se bilaga 4 Remisser 

och bilaga 8 Press. 
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Medlemsrekrytering 

Under verksamhetsperioden har föreningen fortsatt att träffa majoriteten av alla studenter i 

termin 1 för att diskutera professionen och föreningens betydelse. Tidningen 

Omvårdnadsmagasinet har tillsammans med ett följebrev skickats ut till alla termin 1 och 

termin 2 studenter varje termin. I dessa tidningsnummer har också funnits en riktad 

medlemsannons till studenter.  

Svensk sjuksköterskeförening hade 55 699 medlemmar den 31 december 2018. Under året 

2017 tappade föreningen 4.3 procent av medlemsantalet och 2018 var medlemstappet 3.8 

procent. Trots föreningens kommunikationsinsats brottas föreningen fortfarande med 

sammanblandning med Vårdförbundet. De sjuksköterskor som lämnar Vårdförbundet 

lämnar i hög utsträckning även Svensk sjuksköterskeförening. Glädjande är att antalet 

studenter ökat. En anledning till detta kan vara den nya kompetensbeskrivningen som tydlig 

visar Svensk föreningen som avsändare. 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under perioden arbetat för att föreningen ska förverkliga verksamhetsplanen 

och uppnått en hög måluppfyllelse. Styrelsen har även strävat efter att få ökat utrymme till 

strategiska diskussioner. Ett arbetsutskott (AU) tillsattes hösten 2017 för att förbättra 

förberedelserna av styrelsemötena och underlätta strategiska diskussionen på 

styrelsemötena.   

Arbetet med förslag till ny verksamhetsplan till föreningsstämman 2019 har varit intensivt 

med återkommande strategiska diskussioner vid styrelsemötena. På grund av tidigare 

föreningsstämmobeslut att lägga föreningsstämman i andra kvartalet har styrelsen fattat 

beslut att endast utarbeta fram en ettårig verksamhetsplan för år 2020.  

Styrelsen har aktivt engagerat sig i kommunikationsinsatsen genom deltagande i Almedalen, 

intervjuer i olika massmedia samt under husvagnsturnén. Flera styrelsemedlemmar har 

föreläst för termin ett och sex studenter och studerande på specialistutbildningen om 

professionen samt Magnetmodellen. Hälften av styrelsens ledamöter fanns representerade 

vid ICNs konferens i Barcelona 2017.  

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft sexton styrelsemöten samt genomgått 

styrelseutbildning och medieträning.  

För att uppnå föreningens syfte behövs en god samverkan med andra organisationer. 

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening antar årligen en aktivitetsplan för viktiga 

samarbetsområden. Presidiet träffar Vårdförbundets presidie ca två gånger per år. Dessutom 

har de båda ordföringar egna träffar. De båda styrelserna ses en gång per år.  

Under perioden har styrelsen även genomfört presidieträffar med Svenska Läkaresällskapet, 

Svenska Barnmorskeförbundet och Socialstyrelsen samt haft regelbundna träffar med Chief 

Nurse Officer (CNO).  
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Samarbete med sektioner och nätverk 

Det är 42 sektioner och 8 nätverk som är anslutna till Svensk sjuksköterskeförening. Varje år 

skickar föreningen ut mail till alla sektioner och nätverk för att marknadsföra nya 

publikationer samt erbjuda föreningens material till konferenser och årsmöten. Föreningen 

bistår även med ordförande till sektionernas årsmöten samt utbildning för ordförande och 

kassör. Vi ger även redaktionell support för webbpublicering. 

På de årliga ordföranderåden har sektionsordförande och nätverksledare tillsammans med 

föreningens ordförande och representanter från styrelsen diskuterat; 

organisationsutredningen, miljöpolicyn, kommunikationsinsatsen, programinnehåll till 

Sjuksköterskedagarna 2018, ICNP, förslag till verksamhetsplanen för år 2020 samt aktuella 

frågor och samarbetsområden.  

Sektioner och nätverk har under perioden bidragit till föreningens remissvar eller avgett 

remissvar tillsammans med föreningen. Sektioner och nätverk har även representerat 

föreningen vid olika utredningar eller workshops. Samarbetet har även skett genom 

debattartiklar.  

Under 2018 startade föreningen en ny serie för publikationer i samarbete med sektioner och 

nätverk.  Först ut var Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård och Svensk 

sjuksköterskeförening som publicerade Subcutana injektioner för vuxna och barn med 

diabetets samt Ledtal för diabetessjuksköterskor. Skrifterna har marknadsförts genom 

föreningens digitala kanaler, Omvårdnadsmagasinet och på sektionens eget symposium.  

Utifrån kommunikationsinsatsen har två sektionsdagar genomförts. Där kommunikation 

genom sociala media varit en del och lanseringen av kommunikationsinsatsen samt dialog 

om hur vi tillsammans genom olika aktiviteter kan hjälpas åt att sprida 

kommunikationsinsatsens budskap varit den andra delen. Flera sektioner har under sina 

sektionsdagar lyft kommunikationsinsatsen i plenum samt spridit kampanjmaterial till sina 

medlemmar. Flera sektioner har annonserat och skrivit om kampanjen i sina 

medlemstidningar.  

Almedalsveckan 2018 genomfördes i samverkan med sektioner och nätverk dels i 

genomförandet av seminarier om äldrefrågor, sjuksköterskans roll i hälsofrämjande vård 

samt genom föreningens kommunikationsinsats. De som medverkade var sektionerna 

Nationellt nätverk för Demenssjuksköterskor, Astma-Allergi-och KOL 

sjuksköterskeföreningen (ASTA), Distriktsköterskeföreningen i Sverige (DFS), Riksföreningen 

för sjuksköterskan inom äldrevård, Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 

Riksföreningen för skolsköterskorna och Sjuksköterskor mot tobak. 

På Sjuksköterskedagarna 2018 fanns sektioner och nätverk representerade på Mötesplatsen. 

För att ytterligare påvisa sektioner och nätverks betydelse för föreningen presenterades alla 

sektioner och nätverk i plenum. 

Svensk sjuksköterskeförening har sedan 2011 medverkat i Socialstyrelsens projekt för att 

stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och 

behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, 
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riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.  Under 2017-2018 har 

Svensk sjuksköterskeförening beviljats 3,2 miljoner kronor i projektmedel. Föreningen har 

under perioden producerat, marknadsfört och både regionalt och nationellt diskuterat 

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa. 

I samarbete med flera sektioner har föreningen drivit fem olika levnadsvaneprojekt. 

Projektet "Stark för kirurgi - stark för livet, levnadsvanor i samband med operation" som 

startade år 2015 har drivits av Riksföreningen för operationssjukvård. Projektet 

Sjukdomsförebyggande metoder för personer med prediabetes- distriktssköterskans/ 

diabetessjuksköterskans roll har drivits av Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård. 

Projektet Cancerrehabilitering och återgång till livet - kontaktsjuksköterskans kompetens i 

att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med överlevare i cancervården har drivits av 

Sjuksköterskor i cancervård. Projektet Fysisk aktivitet hos tonåringar – behov och betydelse 

för tonåringar med astma har drivits av sektionen för Astma- Allergi- och KOL 

sjuksköterskeföreningen. Projektet Samordning av hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser för personer med schizofreni har drivits av Psykiatriska 

riksföreningen för sjuksköterskor i nära samarbete med Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige och Schizofreniförbundet.  

Samtliga projekt har producerat informationsskrifter med riktad information till målgruppen. 

Tre av projekten har också producerat patientinformation. Projekten har arrangerat riktade 

seminarier och/ eller deltagit på sektionernas ordinarie konferenser. Materialet har 

marknadsförts på Svensk sjuksköterskeförening och sektionernas hemsidor samt i de egna 

sektionstidningarna. 

Föreningen har i samarbete med nätverket Nikola genomfört projektet att implementera 

och sprida webb-utbildningen, www.kateterfakta.nu om användning av urinkateter som 

utarbetades år 2016. Projektet avsåg även att anpassa webb-utbildningen utifrån enkätsvar 

från patient- och anhörigorganisationer samt vårdpersonal.  

 

Omvårdnadsmagasinet 

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift och 

ingår i medlemsavgiften. Upplagan uppgår till cirka 56 000 exemplar och tidskriften kommer 

ut med sex nummer per år. Omvårdnadsmagasinet ges ut som papperstidning men kan 

också läsas digitalt. Tidningens syfte är att stimulera den professionella utvecklingen genom 

att sprida resultat från forskning och utveckling till alla sjuksköterskor och bidra till att 

forskningsresultat omsätts i klinisk verksamhet. Omvårdnadsmagasinet innehåller även 

information om Svensk sjuksköterskeförenings verksamhet. Till tidningen finns ett 

redaktionsråd knutet. Redaktionsrådet har under verksamhetsperioden haft ca fyra fysiska 

möten och två telefonmöten per år. Tidningens försäljning av annonser har väl uppfyllt 

målsättningen. Besöken på omvårdnadsmagasinets hemsida har ökat med ca 6 000 från 

2017-2018. Totalt har hemsidan haft 78 822 besök under perioden. 

I slutet av 2018 gjordes en läsarundersökning genom telefonintervjuer av ca 400 stycken 

läsare, där utfallet var mycket positivt. 57 procent av de intervjuade känner till att tidningen 

http://www.kateterfakta.nu/
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distribueras av Svensk sjuksköterskeförening, vilket är en ökning med tolv procent från år 

2014. 92 procent uppger att tidningen som bra eller ganska bra. Fortfarande vill 70 procent 

läsa tidningen som papperstidningen. Endast tio procent vill läsa tidningen digitalt. 

 

Fastigheter 

Sjuksköterskornas hus 

Sjuksköterskornas Hus är en viktig mötesplats för Svensk sjuksköterskeförenings styrelse, 

sektioner och nätverk, medlemmar och gäster. Under verksamhetsperioden har 

lokalnyttjandet varit mellan 1100 till 1200 gäster per år. De flesta bokningarna står sektioner 

och nätverk för. Lokalerna har även hyrts ut till andra organisationer, företag och grupper av 

sjuksköterskor samt till sjuksköterskor som disputerar eller vid kursjubileer. 

Efter akut läckage utfördes stambyte i den befintliga avloppsstammen. Kylaggregatet på 

innegården har åtgärdats och ny styrenhet har installerats i serverrummet. 

I slutet av 2018 påbörjades en fönsterrenovering enligt underhållsplan. Utöver detta har 

fastigheten genomgått sedvanlig fortlöpande service på anläggningar såsom hiss, 

ventilationssystem och värmesystem. En inventering genomfördes under 2017. Under 2018 

fick konferensrummen Sången, Lärkan och Styrelserummet nya konferensmöbler.  

 

Lägenheter BRF Flundran Nybrogatan 65-67 

Svensk sjuksköterskeförening äger tre fullt utrustade enrumslägenheter i 

bostadsrättsföreningen Flundran. En av lägenheterna disponeras av Svensk 

sjuksköterskeförenings ordförande när hon är i Stockholm på uppdrag av föreningen. De två 

andra lägenheterna nyttjas av föreningens förtroendevalda och medlemmar då de har 

uppdrag för föreningen i Stockholm. 

 

Ödetorpet/Lindåsa och Skutstugorna i Huså 

Svensk sjuksköterskeförening äger fritidshus vid Huså by i Jämtland. Fem stugor är belägna i 

Ödetorpet/Lindåsa och fyra Skutstugor finns vid Fjällfotensstugby. Stugorna hyrs ut veckovis 

för medlemmar i föreningen. Föreningens lokala tillsyningsman ansvarar för skötsel av mark 

och underhåll av fritidshusen. Jakträtten vid fastigheten Ödetorpet/Lindåsa är utarrenderad. 

Föreningen långtidshyr bastun av Fjällfotens stugby. 

Under verksamhetsperioden har en inventering och uppdatering av utrustningen i stugorna 

genomförts, bokningsbekräftelsen har uppdaterats samt rutiner för klagomål och 

återkoppling har förbättrats. Ny båt har införskaffats för användning i Kallsjön.  

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande har tillsammans med kanslichef och 

husföreståndare årligen besökt stugor och stugvärdar. Marknadsföring av stugorna har skett 

genom annonsering i Omvårdnadsmagasinet och via Svensk sjuksköterskeförenings hemsida 

och Sociala medier. Under verksamhetsperioden har uthyrningen av fritidsstugorna ökat 

med ca 25 procent. 
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Bilagor gällande år 2017 och 2018: 
 

 

Sektioner 2017 
Astma- och allergisjuksköterskeföreningen 

Dermatologi och Venereologi sjuksköterskor i Sverige 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

Föreningen för sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige 

Föreningen för Telefonrådgivning inom Hälso- och Sjukvård  

Föreningen för Hematologisjuksköterskor i Sverige (t.o.m. april 2017) 

Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige 

Handledning i Omvårdnad, sektion inom Svensk sjuksköterskeförening 

Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor  

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 

Nutritionsnätet för sjuksköterskor 

Ortopedisjuksköterskor i Sverige 

Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor  

Riksföreningen för akutsjuksköterskor 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor  

Riksföreningen för anestesi- och intensivvård 

Riksföreningen för barnsjuksköterskor 

Riksföreningen för företagssjuksköterskor 

Riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering, 

MAS-MAR 

Riksföreningen för operationssjukvård 

Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård 

Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma 

Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi 

Riksföreningen för skolsköterskor 

Riksföreningen för ögonsjukvård 

Riksföreningen försvarets sjuksköterskor 

Riksföreningen sjuksköterskor mot tobak  
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Sektionen för hygiensjuksköterskor 

Sektionen för omvårdnadsinformatik 

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad 

Sjuksköterskeförbundet för antroposofisk läkekonst  

Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad 

Sjuksköterskor i cancervård 

Specialistföreningen för Öron- Näs- och Halssjuksköterskor 

Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård 

Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad  

Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförening 

Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening 

Svensk Smittskyddssjuksköterskeförening  

Sveriges immunbristsjuksköterskors intresseförening 

Sveriges lungsjuksköterskors intresseförening 

Sveriges MS-sjuksköterskeförening 

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta 

Sårsjuksköterskor i Sverige 

 

Nätverk 2017 

Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor 

Nationellt nätverk Transplantationskoordinatorer Organdonation 

Nätverk för rehabiliteringssjuksköterskor 

Nätverket för estetik och omvårdnad  

Nätverket för vårdutveckling 

Nätverket Sömn och Hälsa 

Svenskt nätverk för Forensisk Omvårdnad  

 

Bilaga 1 - Sektioner och nätverk år 2018 

 

Sektioner 2018 
Astma, Allergi och KOL sjuksköterskeföreningen 
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Dermatologi och venerologi sjuksköterskor i Sverige 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

Föreningen för sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige 

Föreningen NIKOLA nätverk (fr.o.m. 6/11) 

Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige 

Handledning i Omvårdnad - Sektion inom Svensk sjuksköterskeförening 

Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor 

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 

Nutritionsnätet för sjuksköterskor (Nätverket upplöstes 29/10 2018) 

Ortopedisjuksköterskor i Sverige 

Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor 

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor 

Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor 

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård 

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor 

Riksföreningen för företagssköterskor 

Riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering, 

MAS-MAR 

Riksföreningen för operationssjukvård 

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Äldre- och Demensvård (Namnbyte fr.o.m. oktober 2018 tidigare 

Riksföreningen för Sjuksköterskan inom Äldrevård) 

Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma 

Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi 

Riksföreningen för skolsköterskor 

Riksföreningen för ögonsjukvård 

Riksföreningen Försvarets sjuksköterskor  

Riksföreningen Sjuksköterskor mot Tobak 

Sektionen för hygiensjuksköterskor 

Sektionen för omvårdnadsinformatik 

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad 

Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst 
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Sjuksköterskor för Palliativ omvårdnad 

Sjuksköterskor i cancervård 

Specialistföreningen för öron-, näsa- och halssjuksköterskor 

Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård 

Svensk Förening för Sjuksköterskor inom Kärlkirurgisk Omvårdnad 

Svensk neurokirurgisk sjuksköterskeförening  

Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening 

Svensk SmittskyddsSjuksköterskeförening 3SF 

Sveriges Immunbristsjuksköterskors Intresseförening 

Sveriges Lungsjuksköterskors Intresseförening 

Sveriges MS-Sjuksköterskeförening 

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta 

Sårsjuksköterskor i Sverige 

 

Nätverk 2018 
Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor (Uppgick i Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Äldre- och 

Demensvård i oktober) 

 

Nationellt nätverk Transplantationskoordinatorer Organdonation 

Nätverk för rehabiliteringssjuksköterskor 

Nätverket Estetik och Omvårdnad 

Nätverket för vårdutveckling 

Nätverket Sömn och Hälsa 

Svenskt Nätverk för Forensisk Omvårdnad 

Nätverk för Telefonrådgivning inom Hälso- och Sjukvård (Nätverk fr.o.m. juni) 

 

Bilaga 2 - Förtroendevalda år 2017 
 

Svensk sjuksköterskeförenings 
styrelse 

 

Ordförande Ami Hommel 
Vice ordförande Catrine Jacobsson (t.o.m. 12/6) 
 Oili Dahl (fr.o.m. 12/6) 
Ledamöter Anna Ehrenberg (t.o.m. 12/6) 

 Anna Forsberg (fr.o.m. 12/6) 
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 Ewa Andersson 

 Helle Wijk (t.o.m. 12/6) 

 Ingrid Wåhlin 

 Karin Bölenius (fr.o.m. 12/6) 

 Lilas Ali (fr.o.m. 12/6) 

 Marit Silén 
 Per Enarsson 

Personalrepresentant Torie Palm-Ernsäter  

 
 

 

Revisorer ordinarie Elisabeth Welin Henriksson 

 Janeth Leksell 
Revisorer suppleanter Berit Sunde 

 Elisabeth Bos Sparén (fr.o.m. 12/6) 

Auktoriserad revisor Lars Jäderström 

 
 

 

Valberedning Karin Olsson (sammankallande) 
 Catrine Jacobsson (fr.o.m. 12/6) 

 Helle Wijk (fr.o.m. 12/6) 

 Lena Lundh 

 Pernilla Stenborg Nielsen 

 
 

 

Vetenskapliga råd Ami Hommel (ordförande) 

Elisabeth Strandberg (sekreterare) 
 Albert Westergren 

 Anna Strömberg 
 Anna-Karin Edberg 
 Birgit Rasmussen 
 Inger Ekman 
 Inger Kristensson Hallström 
 Joakim Öhlén 

 Lars Wallin 
 Lena Gunningberg 
 Yvonne Wengström 

 
Sjuksköterskornas etiska råd Catrine Jacobsson (ordförande t.o.m. 25/10)  

Lilas Ali, ordförande (ordförande fr.o.m. 25/10) 
 Inger Torpenberg (sekreterare) 
 Anders Bremer (adjungerad) 
 Cecilia Lundmark 
 Jane Österlind 
 Saga Wahlström (adjungerad studerande representant) 
 Åsa Moberg (allmänhetens representant) 
  
Redaktionsrådet Ami Hommel (ordförande t.o.m. 25/10) 
 Per Enarsson (ordförande fr.o.m. 25/10) 
 Rolf Månsson (S & R medieproduktion) 
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 Sara Berqvist Månsson (chefredaktör, ansvarig utgivare)  
 Roland Nilsson (sekreterare) 
 Anna Anåker 
 Birgitta Olofsson 
 Helen Aggevall Bergström (adjungerad studentrepresentant t.o.m. 

28/9) 
 Janne Kautto 
 Märtha Sund Levander 
 Pernilla Rönntoft 
 Susanne Syrén 

 

Bilaga 2 - Förtroendevalda år 2018 
 

Svensk sjuksköterskeförenings 
styrelse 

 

Ordförande Ami Hommel 
Vice ordförande Oili Dahl 
Ledamöter Anna Forsberg 
 Ewa Andersson 
 Ingrid Wåhlin 
 Karin Bölenius 
 Lilas Ali 
 Marit Silén 
 Per Enarsson 
Personalrepresentant Torie Palm Ernsäter 
  
Revisorer ordinarie Elisabeth Welin Henriksson  
 Janeth Leksell 
Revisorer suppleanter Berit Sunde 
 Elisabeth Bos Sparén 
Auktoriserad revisor Lars Jäderström 

 
 

  
Valberedningen Karin Olsson (sammankallande) 
 Catrine Jacobsson 
 Helle Wijk 
 Lena Lundh 
 Pernilla Stenborg Nielsen 
  
Vetenskapliga råd Ami Hommel (ordförande)  
 Elisabeth Strandberg (t.o.m. 30/4 sekreterare) 
 Johanna Ulfvarson (fr.o.m. 1/5 sekreterare) 
 Albert Westergren 
 Anna Ehrenberg 
 Anna Strömberg 
 Birgit Holritz Rasmussen 
 Inger Ekman 
 Inger Kristensson Hallström 
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 Joakim Öhlén 
 Lars Wallin 
 Lena Gunningberg 
 Yvonne Wengström 
  
Sjuksköterskornas etiska råd Marit Silén (ordförande)  
 Inger Torpenberg (sekreterare) 
 Anders Bremer (adjungerad) 
 Anna Slettemyr 
 Catharina Lindberg 
 Sebastian Gabrielsson 
 Stina Oscarson (allmänhetens representant) 
  
Redaktionsrådet Per Enarsson (ordförande)  
 Lina Hammarbäck (sekreterare) 
 Sara Bergqvist Månsson (chefredaktör, ansvarig utgivare) 
 Anna Anåker 
 Birgitta Olofsson 
 Janne Kautto 
 Pernilla Rönntoft 
 Rolf Månsson (S & R medieproduktion) 
 Sara Wallström 
 Susanne Dahlbom (student, adjungerad) 
 Susanne Syrén 
  

 

 

 

 

 

Bilaga 3 - Publikationer 2017 
 

Svensk sjuksköterskeförening (rev), (2017). Det här är svensk sjuksköterskeförening. 

Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening om… Teamets kommunikation inom vård och omsorg (rev.), 

(2017). Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Svensk sjuksköterskeförenings strategi Jämlik vård och 

hälsa. Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier. 

Stockholm. 
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Svensk sjuksköterskeförening (2017). Omvårdnad – en fråga om liv och död. Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) Re-Aktion kunskapsunderlag för att minska risken för 

undernäring, särskilt hos äldre personer nr 11. Stockholm. 

 

Engelsk översättning: 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). A Strategy from the Swedish Society of Nursing Equity 

in care and health. Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (rev) (2017). Foundation of Nursing Care Values. Stockholm. 

 

Publikationer i samverkan: 

Bergqvist Månsson, S. (red), (rev), (2017). Teamarbete och förbättringskunskap. Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening och Sektionen för hygiensjuksköterskor (2017). 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien. 

Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård (rev), (2017). 

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård. 

Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening och Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom 

kolorektal omvårdnad (2017). Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med 

specialisering inom stomiterapi. Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för akutsjuksköterskor (rev), (2017). 

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot akutsjukvård. Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för operationssjukvård (2017). 

Levnadsvanor inför operation. Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening och Astma-Allergi och Kolsjuksköterskeföreningen- ASTA. 

Fysisk aktivitet hos ungdomar med allergi och astma (2017). Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård (2017). Samtal om 

levnadsvanor med personer med cancersjukdom. Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening och Svensk förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (2017). 

Levnadsvanor vid prediabetes. Stockholm 

 

Bilaga 3 - Publikationer 2018 

 
Svensk sjuksköterskeförening (2018). Äldre personer har rätt till god och säker 

omvårdnad. Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (rev.), (2018). Ledarskap för omvårdnad och 

Magnetmodellen. Stockholm. 
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Svensk sjuksköterskeförening (2018). Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag. 

Stockholm. 

 

Publikationer i samverkan: 

Svensk sjuksköterskeförening och Svensk förening inom kärlkirurgisk omvårdnad (2018). 

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialisering inom kärlkirurgisk 

omvårdnad. Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening och Nätverket för rehabiliteringssjuksköterskor (2018). 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering 

 

Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter (2018). 

Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter. Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2018). Etiska riktlinjer vid 

ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling. 

Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening och Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård 

(2018). Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes. Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening och Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård 

(2018). Ledtal för diabetessjuksköterskor. Stockholm. 

 

Svensk sjuksköterskeförening, Sjuksköterskor i cancervård, Svenska Läkaresällskapet, 

Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund. (2018)  

Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer- ett kunskapsunderlag för hela teamet. 

Stockholm. 

 

Studentlitteratur (2018). Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans 

professionella ansvar. Ami Hommel, Åsa Andersson (red.). Lund 

Bilaga 4 – Remissvar år 2017 
 

Finansdepartementet 
Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78  

(Dnr12/48/16) 

 
Kvalitet i välfärden- Bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38  

(Dnr 12/26/17) 

 

Livsmedelsverket 
Livsmedelsverkets reviderade råd Bra måltider i äldreomsorgen  

(Dnr 12/30/17) 

 

Läkemedelsverket 
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Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte 

(Dnr 12/11/17) 

 

Näringsdepartementet 
Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med 

omgivande samhälle  

(Dnr 12/07/17) 

 

Regionala cancercentrum 
Nationellt vårdprogram för Kronisk Lymfatisk Leukemi 2017  

(Dnr 12/28/17) 
 

Nationellt vårdprogram för Myelom  

(Dnr 12/27/17) 

Socialstyrelsen 
Förslag till Socialstyrelsens föreskrift om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården 

vid utbildning från tredje land  

(Dnr 12/02/17) 

Förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala 

hälso- och sjukvården  

(Dnr 12/22/17) 

Förslag till Socialstyrelsens Målnivåer-vård vid depression och ångestsyndrom 

(Dnr 12/31/17) 

Socialdepartementet 
Nationell läkemedelslista, Ds 2016:44  

(Dnr 12/01/17) 

Beslutsunderlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet  

(Dnr 12/13/17) 

 

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om översyn och uppdatering av 

den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar  

(Dnr12/12/17) 

 

Vissa ändringar i läkemedelslagen, Ds 2017:14  

(Dnr 12/15/17) 

 

För en god och jämlik hälsa- en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket, SOU 2017:4 

(Dnr 12/16/17) 

 

Betänkande SOU2017:21 Läs Mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre 

(Dnr 12/18/17) 

 

God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild SOU 2017:53  

(Dnr 12/19/17) 
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Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU 2017:48  

(Dnr 12/21/17) 

 

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa- förslag på långsiktigt arbete för en god och 

jämlik hälsa SOU 2017:47  

(Dnr 12/24/17) 

 

Utbildningsdepartementet 
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning för 

antagande av nya regleringar av yrken (KOM (2016) 822 slutlig) och Meddelande från 

kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

och region kommittén med reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster 

(KOM (2916) 820 slutgiltig)  

(Dnr 12/06/17) 

 

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål SOU 2017:50  

(Dnr 12/20/17) 

 

Brett deltagande i högskoleutbildning  

(Dnr 12/23/17) 

 

 

Bilaga 4 – Remissvar år 2018 
 

Läkemedelsverket 
Konsekvensutredning gällande förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 

2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. 

(Dnr 12/02/18 

 

 

 

Regionala cancercentrum 
Remissrunda 1 - Nationellt vårdprogram för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och 

urinrör.  

(Dnr 12/04/18) 

 

Remissrunda 1 - Nationellt vårdprogram för akut myeloisk leukemi 

(Dnr 12/10/18) 

 

Remissrunda 1 - Nationellt vårdprogram för akut onkologi 

(Dnr 12/11/18) 

 

Remissrunda 1 - Nationellt vårdprogram för prostatacancer 

(Dnr 12/12/18) 

 

Remissrunda 1 - Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer. 

(Dnr 12/27/18) 
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Remissrunda 1 - Nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer 

(Dnr 12/28/18) 

 

Remissrunda 1 - Nationellt vårdprogram för huvud- och halscancer. 

(Dnr 12/29/18) 

 

Remissrunda 1 - Nationellt vårdprogram för follikulärt lymfom. 

(Dnr 12/30/18) 

 

Remissrunda 1 - Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. 

(Dnr 12/31/18) 

 

Remissrunda - Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention 

(Dnr 12/32/18) 

Nationellt vårdprogram för kronisk myeloisk leukemi 

(Dnr 12/33/18) 

Nationellt vårdprogram för gallvägscancer 

(Dnr 12/34/18) 

 

 

 

Socialstyrelsen 
Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Stöd för styrning och ledning. 

(Dnr 12/03/18) 

 

Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-

FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt förslag 

till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. 

(Dnr 12/05/18) 

Internremiss, begrepp inom området sällsynta diagnoser. 

(Dnr 12/06/18) 

 

Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp. 

(Dnr 12/07/18) 

 

Remiss avseende förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och 

ordinera läkemedel. 

(Dnr 12/16/18) 

 

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och 

sjukvården. 

(Dnr 12/18/18) 

Externremiss, begrepp inom hjälpmedelsområdet. 

(Dnr 12/19/18) 
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Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård. 

(Dnr 12/20/18) 

Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöd 

– bestämmelser och stöd i arbetet. 

(Dnr 12/25/18) 

Socialdepartementet 
HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet 

(Dnr 12/09/18) 

Ds 2018:21. Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av 

behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården. 

(Dnr 12/13/18) 

 

Förslag till Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas 

genom vaccination (COM (2018) 244 final). 

(Dnr 12/14/18) 

 

Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer.   

Ds 2018:25. 

(Dnr 12/17/18) 

Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om 

ersättning för fysioterapi Ds 2018:31. 

(Dnr 12/21/18) 

 

God och nära vård - en primärvårdsreform (SOU 2018:39) 

(Dnr 12/22/18) 

 

Utbildningsdepartementet 

Remiss av promemorian En sexårig utbildning till läkarexamen. 

(Dnr 12/15/18) 

 

Swedish Standards Institut 
Hälso- och sjukvårdsinformatik. SIS-remiss 17474. 

prEN 17269 - Health informatics - The Patient Summary for Unscheduled, Cross-border Care 

(Dnr 12/23/18) 

 

Skolverket   
Remiss avseende förslag på justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och 

omsorgsprogrammet samt förslag till de förordningsändringar som krävs med anledning av ett 

införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som kommunal 

vuxenutbildning. 

(Dnr 12/26/18) 
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Bilaga 5 – Kansli 2017 
 
Kanslichef   Birgitta Wedahl 

Administrativ samordnare  Anette Danielsson  

Strategisk rådgivare  Åsa Andersson 

Ekonomiansvarig  Liisa Ikonen 

Ekonomiassistent/medlemsservice Alexandra Sidar Berktas 

Fastighetsansvarig  Christer Sand (t.om 23/11 2017) 

Fastighetsansvarig  Mattias Carlsson (f.om 18/9 2017) 

Kurs/konferensadministration Anna Skånberg (föräldraledig f.om 16/4 2017)

   

Kurs/konferensadministration Ingela Simonsson (f.om 13/3 2017 vikariat) 

Fonder och stipendier/administration Lina Hammarbäck  

Informatör   Jon Landquist 

Informatör   Philip Wilöv 

Förvaltning Huså  Roger Lind  

Handläggare   Ing-Marie Moegelin   

   Elisabeth Strandberg  

Inger Torpenberg 

   Torie Palm Ernsäter 

Chefredaktör och ansvarig utgivare Sara Bergqvist-Månsson 

 

 

Bilaga 5 – Kansli 2018 
 
Kanslichef   Birgitta Wedahl 

Administrativ samordnare  Anette Danielsson  

Strategisk rådgivare  Åsa Andersson 

Ekonomiansvarig  Liisa Ikonen 

Ekonomiassistent/medlemsservice Alexandra Sidar Berktas 

Fastighetsansvarig  Mattias Carlsson 

Kurs/konferensadministration Anna Skånberg (f.om 1/5 2018)   

Kurs/konferensadministration Ingela Simonsson (t.om 30/4 2018) 

Fonder och stipendier/administration Lina Hammarbäck  

Informatör   Jon Landquist 

Informatör   Philip Wilöv (t.om 11/5 2018) 

Informatör   Richard Lamptey (f.om 1/8 2018) 

Förvaltning Huså  Roger Lind  

Handläggare   Ing-Marie Moegelin   

   Elisabeth Strandberg (t.om 30/4 2018) 

   Johanna ulfvarson (f.om 1/4 2018)  

Inger Torpenberg 

   Torie Palm Ernsäter 

Chefredaktör och ansvarig utgivare Sara Bergqvist-Månsson 
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Bilaga 6 - Representation 2017  
 

Arbetsgrupper och projekt i samverkan med andra organisationer 

 

Sveriges kommuner och Landsting/SKL 

 
Referensgruppsmöte Strategi för hälsa   Oili Dahl 

 

Nationell samordningsgrupp för kunskapsstyrning  Oili Dahl 

 

Kompetensgrupp i primärvård  Eva Törnvall 

Leena Granström 

 

Möte med Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och  Ami Hommel 

omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting Oili Dahl 

  Birgitta Wedahl 

 

KVÅ-psykatri    Jenny Karlsson 

 

Referensgruppsmöte Strukturer för kunskapsutbyte   Torie Palm Ernsäter 

inom psykisk ohälsa 

 

 

Referensgrupp Handbok MJG Hemsjukvård  Torie Palm Ernsäter 

 

Workshop Primärvårdskvalitetsindikatorer  Lillemor Fernström 

 

 

Socialdepartementet 
 

Expertgrupp för kortare väntetider i cancervården   Cecilia Olsson 

 

Referensgrupp barn- och ungas psykiska (o) hälsa    Inger Torpenberg 

 

Framtidens cancervård  Kristina Olausson 

Oili Dahl 

 

Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01)  Ina El-Sherif 

Referensgrupp  Inger Rising 

 

Socialdepartementet och SKL 
 

Nationellt råd Vision e-hälsa 2025  Elisabeth Strandberg 

 

Remissmöte för SOU 2017:53  Torie Palm Ernsäter 

 

Socialstyrelsen 



Sida 36 av 62 
 

Möte med Generaldirektören   Ami Hommel 

Oili Dahl  

  Birgitta Wedahl 

  Åsa Andersson 

 

Möte med Chief Nurse Officer (CNO)  Ami Hommel 

Oili Dahl 

Birgitta Wedahl 

Åsa Andersson 

 

Vägledning och organisation för fast vårdkontakt  Ina El-Sheriff

 Helena Ullgren 

   

Indikatorarbete för Socialstyrelsens riktlinjer  Sölvi Veijby 

 

Samrådsmöte om Socialstyrelsens arbete med   Åsa Andersson 

högspecialiserad vård   Birgitta Wedahl 

 Kristina Olausson  

Anders Johansson 

Maria Wiksten Ericsson 

 

Konsensuspanel för nationella riktlinjer   Liselotte Kuehn Krylbom 

Ylva Blomfjord 

Victoria Andersson 

Ann-Kristin Sundberg 

Sofia Trygg- Lycke 

 

Hearing nytt kunskapsstöd för vård och omsorgspersonal Kristina Iritz Hedberg 

 

Rådet för styrning med kunskap   Oili Dahl 

 

Rådet för e-hälsa och gemensam   Anna Ehrenberg  

informationsstruktur  Elisabeth Strandberg 

 

Möte om riktlinjer för sjukdomsförebyggande  Inger Torpenberg  

metoder 

 

Samrådsgrupp Samlat stöd inom patientsäkerhetsområdet   Torie Palm Ernsäter 

 

Workshop- stöd till styrning och ledning, uppföljning av  Lillemor Fernström 

sjukdomsförebyggande åtgärder 

 

Strategi för det donationsfrämjande arbetet  Inger Torpenberg 

 

Referensgrupp klagomålshantering  Åsa Andersson 

 

Kunskapsstöd för vård och omsorgspersonal-undernäring  Albert Westergren 

 

Indikatorarbete för Socialstyrelsens riktlinjer  Sölvi Veijby 
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Screeningsrådet  Ami Hommel 

 

Möte om ICNP-arbetsgrupp  Elisabeth Strandberg 

  Birgitta Wedahl 

  Catrine Björvell 

 

 

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbete/UKÄ 

Dialogmöte om samverkan kring kompetensförsörjnings-  Ami Hommel 

Frågor i hälso- och sjukvård  Ing-Marie Moegelin

    

Nationellt planeringsstöd  Ing-Marie Moegelin 

Referensgrupp   

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)   
Dialogforum  Åsa Andersson 

 

eHälsomyndigheten 
Nätverk nationell e-hälsa   Elisabeth Strandberg 

 

Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering 
Vetenskapligt råd Brage              Christel Bathsevani 

 

Vetenskapligt råd Eira              Anna Ehrenberg 

 

Statens Standardinstitut, SIS 
Personcentrerad vård    Helle Wijk 

EU standard 

 

Kvalitet i äldrevården och Hemtjänsten   Eva Ståhl  

EU standard   Marie Ernsth Bravell

   

Svenska Läkaresällskapet   Ami Hommel 

Presidiemöte   Catrine Jacobsson 

Oili Dahl 

 Birgitta Wedahl 

     

Projekt kärnkompetens Personcentrerad vård  Ami Hommel 

     Torie Palm Ernsäter 

 

Personcentrerad vård Workshop   Lilas Ali 

     Karin Bölenius 

     Torie Palm Ernsäter 

     Åsa Andersson 

       

Svensk Läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin 

Idéprogram för kunskapsutveckling i framtidens  Ami Hommel 

hälso- och sjukvård    Anna Strömberg 

Elisabeth Strandberg 
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Vetenskapsrådet     
Referensgrupp Horisont 2020    Elisabeth Strandberg 

 

Vårdförbundet 
Presidiemöte     Ami Hommel 

Catrine Jacobsson 

Oili Dahl 

Birgitta Wedahl 

 

Ordförandeträffar   Ami Hommel 

 

Nätverk eHälsa, sjuksköterskor/BMA Elisabeth Strandberg 

 

Etik och ansvarsråd, adjungerad ledamot  Catrine Jacobsson 

(juni 2017) 

 

Nordic Journal of Nursing research    Åsa Andersson 

     Birgitta Wedahl 

 

Övriga organisationer 
Beslutsgruppen för Nationella kvalitetsregister   Catrine Jacobsson 

inom hälso- och sjukvård (juni 2017)   Åsa Andersson 

 

 

Expertgrupp för Nationella kvalitetsregister    

inom hälso- och sjukvård (juni 2017)   Ami Hommel 

  

Nationellt Forum    Ing-Marie Moegelin 

 

Nationell Klinisk slutexamination,   Ing-Marie Moegelin 

adjungerad ledamot styrelsen 

 

Nationella plattformen för Förbättringskunskap,   Torie Palm Ernsäter 

Arbetsgrupp 

 

Nationella plattformen för jämlik hälsa,  styrgrupp  Åsa Andersson 

 

Workshop jämlik hälsa    Inger Torpenberg 

     Åsa Andersson 

      

Non Communicable Diseases (NCD) nätverket  Inger Torpenberg 

 

Rätt till vårdinitiativet, nätverk   Inger Torpenberg 

 

Samverkan för säker vård    Torie Palm Ernsäter 

 

Tobacco Endgame, styrgrupp   Inger Torpenberg 
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Mötesplats Välfärdsteknologi   Elisabeth Strandberg 

referensgrupp 

 

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i Alkohol och  Inger Torpenberg 

Narkotikafrågor (KSAN) 

 

Arbetsgrupper inom Svensk sjuksköterskeförening 
 

Projekt Bättre vård vid kroniska sjukdomar, 2017  Åsa Andersson

      Agneta Sandberg 

 

Projekt Insatser som främjar arbetet med   Inger Torpenberg 

sjukdomsförebyggande metoder, 2017   Kristina Lockner 

      Lillemor Fernström 

      Cecilia Olsson

      Theres Sterner 

      

Projekt Kompetensbeskrivning   Ing-Marie Moegelin

    Elisabeth Carlsson 

    Ewa Andersson 

    Inger Jansson 

   Lisa Skär 

   Moana Zillén 

   Kristina Östman 

 

Projekt Ny specialistutbildning   Helle Wijk 

      Anne-Marie Boström 

      Kristofer Bjerså 

      Ing-Marie Moegelin 

 

Projektgrupp Sociala medier och Etik   Lilas Ali 

      Catrine Jacobsson 

      Inger Torpenberg 

      Elisabeth Strandberg 

 

Projektgrupp Organisationsutredning   Oili Dahl 

      Åsa Andersson 

      Per Enarsson 

 

Projekt policy för klimat och hälsa   Ingrid Wåhlin 

      Åsa Andersson

     

Projekt Kommunikation    Ami Hommel 

      Jon Landquist 

      Birgitta Wedahl 

      Åsa Andersson 

      Torie Palm Ernsäter 

      Anette Danielsson 

 

Nordiskt och Internationellt samarbete och konferenser 



Sida 40 av 62 
 

 

Council of national nursing association/CNR  Ami Hommel 

Barcelona, Spanien    Birgitta Wedahl 

 

International Council of Nurses   Ami Hommel 

Barcelona, Spanien    Oili Dahl 

     Ingrid Wåhlin 

Ewa Andersson 

Marit Silén 

Birgitta Wedahl 

Åsa Andersson 

Ing-Marie Moegelin 

Elisabeth Strandberg 

Inger Torpenberg 

Torie Palm Ernsäter 

 

European Federation of Nurses, EFN   Birgitta Wedahl 

Spanien, Belgien 

 

Etik i Norden, representation från sjuk-   Inger Torpenberg 

sköterskornas etiska råd, Färöarna    

       

Association for Common European Nursing Diagnoses,  Jan Florin 

Interventions and Outcomes, ACENDIO   

Styrelseledamot     

The International Health Terminology Standards   Jan Florin 

Development Organisation, IHTSDO 

International Medical Informatics Association   Anna Ehrenberg 

Nursing Infromatic, IMIANI  

 

Nordic Conference in Nursing research   Ami Hommel 

Styrgrupp     Elisabeth Strandberg 

 

 

EANS konferens 2017    Ami Hommel 

Styrgrupp     Oili Dahl 

      Per Enarsson 

     

Arbetsgrupp     Birgitta Wedahl 

      Anna Skånberg 

      Ingela Simonsson

      Jon Landqvist 

 

International Learning Collaborative   Åsa Andersson 

Uppsala     Elisabeth Strandberg 

 

International Forum on Quality & Safety in Healthcare, London   Torie Palm Ernsäter  
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ANCC Magnet National Conference, Huston USA  Ami Hommel 

Oili Dahl 

Åsa Andersson 

Torie Palm Ernsäter 

Studiebesök Helsingfors Universitetssjukhus   Torie Palm Ernsäter 

 Åsa Andersson  

 Ami Hommel 

 Oili Dahl 

Nordic Nurses Federation Conference   Ami Hommel 

Färöarna     Birgitta Wedahl 

Summer Symposium for Health Professions Educators  Helle Wijk 

Vermont, USA 

 

Nordiskt nätverk ICNP  Elisabeth Strandberg 

Catrine Björvell 

 

Stiftelser och fonder 
Ebba Danelius stiftelse,  ordförande   Åsa Andersson 

 

Barnens Lyckopennings stipendienämnd   Annica Örtenstrand  

 

Stiftelsen Sjuksköterskornas kamratfond   Lina Hammarbäck  

    

Styrelsen Henning Ahlson fond, styrelse  Åsa Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 - Representation 2018  
 

Arbetsgrupper och projekt i samverkan med andra organisationer 

 

Svenska Barnmorskeförebundet 
Presidiemöte     Ami Hommel 

     Birgitta Wedahl 

 

Sveriges kommuner och Landsting/SKL 
Nationell samordningsgrupp för kunskapsstyrning                             Oili Dahl 

 

Primärvårdskvalitet                                                                             Åsa Gisel 

                                                                                                           Jeanette Westman 
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KVÅ-psykatri                                                                                      Jenny Karlsson 

Referensgrupp Samlad kunskapsstyrning                                          Åsa Andersson 

 

Nationella patientsäkerhetskonferensen programarbetsgrupp           Torie Palm Ernsäter 

 

Socialdepartementet 
Möte med Socialminister Annica Strandhäll                                     Ami Hommel 

                                                                                                           Åsa Andersson 

                                                                                                           Birgitta Wedahl 

 

Expertgrupp för kortare väntetider i cancervården                            Cecilia Olsson 

Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01)                    Ina El-Sherif 

Referensgrupp                                                                                       Inger Rising 

 

Mer effektiva lämplighetsprövningar inom vården                            Åsa Andersson 

Översyn av Patientsäkerhetslagen                                                   

Samrådsmöte 

 

Medicinska insatser som syftar till att främja donation                     Inger Torpenberg 

Samrådsmöte 

 

Socialdepartementet och SKL 
Nationellt råd Vision e-hälsa 2025                                                    Elisabeth Strandberg 

Johanna Ulfvarson 

Socialstyrelsen 

Möte med Generaldirektören                                                                Ami Hommel 

Oili Dahl  

             Birgitta Wedahl 

  Åsa Andersson 

                                                                                                                                                                        

Möte med Chief Nurse Officer (CNO)                                               Ami Hommel 

Oili Dahl 

Birgitta Wedahl 

Hinder för samverkan mellan tandvården och                                     Karin Persson 

hälso- och sjukvården, referensgrupp 

Nationella riktlinjer rörelseorganens sjukdomar                                 Carina Bååth 

 

Dialogmöte om nationell högspecialiserad vård                              Åsa Andersson 

 Birgitta Wedahl 

 

Rådet för e-hälsa och gemensam informationsstruktur                      Johanna Ulfvarson 

 

Möte med Belgiska parlamentariker och Socialstyrelsen  Ami Hommel 

                                                    

Möte om socialstyrelsens arbete nationella riktlinjer       Åsa Andersson 
Prevention och behandling vid ohälsosamma   Inger Torpenberg 
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levnadsvanor                                

 

Referensgrupp klagomålshantering                                                Åsa Andersson 

Samverkansmöte klagomålshantering  Torie Palm Ernsäter 

                 

Workshop kring en digital plattform 
 för patienters synpunkter på vården                                             Torie Palm Ernsäter 
 

Hearing om egenvård                                                                    Anna Asplund 

Workshop Jämlik vård                                                                        Paul Strålby 

Vida Anne Torelöv  
 

Screeningsrådet                                                                             Ami Hommel 

 

Hearing Kommunalt finansierad hälso-och sjukvård                  Åsa Andersson 

och näraliggande omsorg                                                           Birgitta Wedahl  

     Ann-Christin Kärrman  

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbete/UKÄ   

Nationellt planeringsstöd                                                              Ing-Marie Moegelin 

Referensgrupp   

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)   
Dialogforum                                                                               Birgitta Wedahl 

 

eHälsomyndigheten 
Nätverk nationell e-hälsa                                                        Johanna Ulfvarson  

   

Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering 
Vetenskapligt råd Brage                         Christel Bathsevani 

 

Vetenskapligt råd Eira                         Anna Ehrenberg                                  

 

SBU:s projekt Utvärdering av värdebaserad vård                   Åsa Andersson 

Referensgruppsmötet  

 

Statens Standardinstitut, SIS 
Personcentrerad vård                                                                Helle Wijk 

EU standard 

 

Svenska Läkaresällskapet 

Presidiemöte                                                                      Ami Hommel 

                                                                                                Oili Dahl 

             Birgitta Wedahl 

                                                                                           

Revidering av etiska riktlinjer för HLR                                Anders Bremer 

Arbetsgrupp     Johan Lundgren 

 

Svensk Läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin 
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Idéprogram för kunskapsutveckling i framtidens                              Ami Hommel 

hälso- och sjukvård                                                                             Anna Strömberg 

     Elisabeth Strandberg  

Utbildningsdepartementet 
Möte med utbildningsminister Helen Hellemark- Knutsson   Ami Hommel 
                                         Birgitta Wedahl 

 

Vetenskapsrådet     
Referensgrupp Horisont 2020  Johanna Ulfvarson 

 

Vårdförbundet 
Presidiemöte Ami Hommel 

                     Oili Dahl 

                     Birgitta Wedahl 

 

Ordförandeträffar                                                                               Ami Hommel 

 

Vårdförbundets kongress                      Ami Hommel 

                     Birgitta Wedahl 

 

Nordic Journal of Nursing research                                                  Birgitta Wedahl 

 

 

Övriga organisationer 
 

Nationellt Forum                                                                             Ing-Marie Moegelin 

 

Nationell Klinisk slutexamination                                                Ing-Marie Moegelin 

adjungerad ledamot styrelsen 

 

Nationella plattformen för jämlik hälsa,  styrgrupp                        Åsa Andersson 

 

Workshop jämlik hälsa                                                                    Inger Torpenberg 

                                                                                                        Åsa Andersson 

      

Non Communicable Diseases (NCD) nätverket                           Inger Torpenberg 

 

Rätt till vård- Initiativet, nätverk                                                    Inger Torpenberg 

 

Samverkan för säker vård, nätverk                                                Torie Palm Ernsäter 

 

Projekt Kärnkompetensen Personcentrerad vård  Torie Palm Ernsäter 

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet Ami Hommel 

Dietisterna   

 

Införande och tillämpning av en nationell NEWS 2                       Eva Joelsson-Alm 

 

Mötesplats Välfärdsteknologi referensgrupp                               Johanna Ulfvarson 

 

Vitalis                                                                                           Johanna Ulfvarson 
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Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i Alkohol                      Inger Torpenberg 

och Narkotikafrågor (KSAN) 

 

Arbetsterapeuternas Fullmäktige   Birgitta Wedahl 

 

Projekt Bra liv för äldre    Elisabeth Strandberg 

Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Arbetsterapeuter Birgitta Wedahl 

Fysioterapeuterna    Ami Hommel 

      Johanna Ulfvarson 

 

Arbetsgrupper inom Svensk sjuksköterskeförening 
 

Projekt Insatser som främjar arbetet med  

sjukdomsförebyggande metoder, 2018                                                Inger Torpenberg 

      Ingela Simonsson  

      Bodil Westman 

      Henrika Jormfelt 

       

Projektgrupp Organisationsutredning                                                 Per Enarsson 

                                                                                                            Åsa Andersson 

 

Projekt policy för klimat och hälsa                                            Ingrid Wåhlin  

Åsa Andersson  

   

Projekt Kommunikation                                                                    Ami Hommel 

      Jon Landquist 

                                                                                                  Birgitta Wedahl 

    Åsa Andersson            

    Torie Palm Ernsäter 

    Anette Danielsson 

 

 

 

 

Arbetsgrupp Poddcast    Johanna Ulfvarson 

      Inger Torpenberg 

      Richard Lamptey 

      Stina Oscarsson 

      Sebastian Gabrielsson 

      Josefin Bäckström 

 

Nordiskt och Internationellt samarbete 
European Federation of Nurses, EFN                                    Birgitta Wedahl 

Bryssel, Slovenien 

 

Arbetsgrupp Advanced Practice Nursing, APN   Birgitta Wedahl 

 

More years better life- German Federal ministry for  

Education and research    Johanna Ulfvarson 



Sida 46 av 62 
 

Expert Berlin 

 

Sygeplejerskers Samarbejde i Norden, SSN   

Professionsgruppen    Birgitta Wedahl 

100 Års gruppen    Birgitta Wedahl 

 

Konferens, Färöarna    Ami Hommel 

     Birgitta Wedahl

                                                                                          

Etik i Norden, representation från sjuk-                                           Inger Torpenberg 

sköterskornas etiska råd, Norge                                                       Anna Slettmyr 

 

Inspelskonferens om nationella riktlinjer för  Ing-Marie Moegelin 

kandidatexamen i Sjuksköterskeutbildningen, Norge    

       

Association for Common European Nursing Diagnoses,           Jan Florin 

 Interventions and Outcomes, ACENDIO   

Styrelseledamot     

The International Health Terminology Standards                       Jan Florin 

Development Organisation, IHTSDO 

 

International Medical Informatics Association                       Anna Ehrenberg 

Nursing Infromatic, IMIANI  

 

Nordic Conference in Nursing research                                Ami Hommel 

Styrgrupp                                                                              Johanna Ulfvarson 

 

International Learning Collaborative                                   Åsa Andersson 

Oxford      

 

International Forum on Quality & Safety in Healthcare   Torie Palm Ernsäter  

Amsterdam     Karin Bölenius 

Nursing & Midwifery Excellence UK Conference, London       Åsa Andersson  

International Meeting on Nursing Excellence   Ami Hommel 

Lessons learned on our jorney to ANCC Magnet Recognition,  Torie Palm Ernsäter 

UZA hospital, Antwerpen 

 

ANCC Magnet National Conference, Denver USA                            Ami Hommel 

Birgitta Wedahl 
Åsa Andersson 

Torie Palm Ernsäter 

 

Summer Symposium for Health Professions Educators                      Helle Wijk 

Vermont, USA 

 

Nordiskt nätverk ICNP                                                                         Johanna Ulfvarson 

Catrine Björvell 
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Dansk Sygepleje Selskab                                                                    Åsa Andersson 

Strategiseminarium organisationsutveckling 

 

 

Stiftelser och fonder 
Ebba Danelius stiftelse, ordförande                                                    Åsa Andersson 

 

Barnens Lyckopennings stipendienämnd                                            Annica Örtenstrand  

 

Stiftelsen Sjuksköterskornas kamratfond                                            Lina Hammarbäck  

    

Styrelsen Henning Ahlson fond, styrelse                                            Åsa Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 7 – Fonder och anslag 2017 
  

 Ansökningar Beviljade Utdelat 

Doktorandstipendium 31 1 107 000 

Årets omvårdnadsledare 9 1 20 000 

    

Hjälpfonder:    

Stiftelsesamfond för 

ekonomiskt stöd 

30 19 224 140 

Hemtunafonderna 123 74 658 040 

SSAP:s stiftelse 8 7 53 800 

Stiftelsen Sigrid Ulrich fond 37 19 193 420 

Henning Ahlsons stiftelse 13 13 88 925  

Stiftelsen Sjuksköterskornas 

Kamratfond 

250 71 257 060 
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Summa: 461 203 1 475 385 

    

Örensgårdsfonden 69 30 120 880 

    

Studiestipendier:    

Sandströmska studiefonden 0 0 0 

Stiftelsen Mimmie Dahlbecks 

fond 

3 3 17 400 

Ebba Danelius stiftelse 23 8 203 000 

(bidrag till SSF från stiftelse)    

SSEFs minnesfond 48 3 18 200 

Stiftelsen Ulrica Cronés fond 26 5 44 000 

Estrid Rohde  

57 

2 20 000 

Florence Nightingales fond 6 62 000 

SSFs stiftelsesamfond för 

studiestipendier 

 

4 

 

40 000 

Alice Lindströms studiefond 20 11           289 000 

Summa: 177 42 693 600 

    

Övrigt:    

Barnets Lyckopenning 5 4 27 280 

(i samråd med SBF)    
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Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver:  

 

Estrid Rohde  

 

Karl Hybinette  

Specialistsjuksköterska IVA/Doktorand. Neonatalverksamheten KS Solna.  

Projektets titel: To rule an unruly world. An exploration of nurse’s interaction with a complex 

adaptive environment.  

Belopp: 10 000 kr 

 

Mats Holmberg 

Lektor/FoU-strateg. Mälardalens Högskola/Ambulanssjukvården Landstinget Sörmland.  

Projektets titel:  Bedömning av patienter med psykisk ohälsa inom prehospital och hospital 

akutsjukvård.  

Belopp: 10 000 kr 

 

Florence Nightingales fond 

 

Veronica Lundberg 

Doktorand. Universitetsadjunkt. Karolinska institutet.  

Projektets titel: Constipation among Swedish Older adults. 

Belopp: 10 000 kr 

 

Eva Dahlkvist 

Universitetsadjunkt. Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle.  

Projektets titel: Trädgården i vård- och omsorg, ledarens/chefens perspektiv. 

Belopp: 10 000 kr 

 

Annika Alm-Pfunder 

Universitetsadjunkt. Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen 

för omvårdnad.  

Projektets titel: Equal care in the ambulance service – a gender perspective. 

Belopp: 10 000 kr 

 

Jenny Molin 

Doktorand, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.  

Projektets titel: Psychiatric inpatient care for persons with mental illhealth- a nursing 

intervention project. 

Belopp: 10 000 kr 
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Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver: 
 

Elisabeth Mangrio 

Lektor, Malmö högskola. 

Elisabeth Mangrio ska göra tre muntliga presentationer gällande tre av sina publikationer på 

International Conference on Nursing and Health Care i Dubai den 13–15 november 2017. 

Syftet är att sprida sin forskning vidare samt att inhämta och lära utav andra forskare från hela 

världen. Presentationen avser tre studier: 1) "Strategies for diversity: medical clowns in 

dementia care- an ethnographic study. 2) "Immigrant parente experience with the Swedish 

child health care: A qualitative study. 3) "Socidemographic, physical, mental and social 

factors in the cessation of breastfeeding before 6 months: a systematic review.  

Belopp: 10 000 kr 

 

Linda Gellerstedt 

Doktorand/Högskoleadjunkt, Karolinska institutet och Sophiahemmets högskola.  

Projektets titel: Patienters sömn vid vård på akutsjukhus i Sverige. 

Belopp: 12 000 kr 

 

SSF:s stiftelsesamfond för studiestipendier  

 

Lilian Pohlkamp 

Doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.  

Projektets titel: Att mista ett barn i cancer. En nationell enkätstudie med fokus på föräldrars 

erfarenheter av vård och deras egenrapporterade sorg och hälsa 1–5 år efter förlusten av sitt 

barn. 

Belopp: 10 000 kr 

 

Marie Kirsebom 

Universitetslektor. Linnéuniversitetet, Växjö. 

Projektets titel: ePATH - Patient Activation in Transition to Home. Förstärkt stöd till 

patienter vid vårdövergångar/vård i hemmet. 

Belopp: 12 000 kr 

 

Karin Nordin 

Forskningssjuksköterska. Barnendokrinlab, Karolinska Institutet. 

Projektets titel: Är det bra med tidig behandling av barnfetma? Långtidsutvärdering av barns 

och föräldrars erfarenheter och upplevelser fyra år efter påbörjad fetmabehandling. 

Belopp: 13 000 kr 
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Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver: 

 

Ebba Danelius stiftelse 

 

Pernilla Garmy 

Lektor i omvårdnad. Högskolan Kristianstad. 

Projektets titel: Sömn, medievanor och livsstil hos skolbarn. 

Belopp: 30 000 kr 

 

Anna-Clara Rullander 

Vik Lektor, specialistsjuksköterska, PhD. Umeå Universitet, Norrlands universitetssjukhus.  

Projektets titel: Ungdomars upplevelse av att genomgå skolioskirurgi, förberedelser och 

strategier för bemästring av postoperativ smärta. 

Belopp: 30 000 kr 

 

Vedrana Vejzovic 

Universitetslektor. Högskolan Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. 

Projektets titel: Psykologisk förberedelse av barn och ungdomar (5-18 år) inför koloskopi när 

tarmsköljning utförs med Polyetylene glykol (PEG). 

Belopp: 35 000 kr 

 

Berit Gustafsson 

Doktorand, Verksamhetsutvecklare Barn- och Ungdomspsykiatrin.  

Projektets titel: Tidig upptäckt, tidig insats (TUTI)-metoder för tidig upptäckt, vid psykiska 

beteende problem hos förskolebarn. 

Belopp: 20 000 kr 

 

Eva-Lotte Mörelius 

Universitetslektor. Avdelningen för omvårdnad, Linköpings universitet. 

Projektets titel: Utvärdering av vårdmetoden LiMoNid på det för tidigt födda barnets 

stressnivåer. 

Belopp: 20 000 kr 

 

Charlotte Angelhoff 

Specialistsjuksköterska. Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping.  

Projektets titel: Ungdomars uppfattningar om sömn på familjecentrerad barn- och 

ungdomsavdelning. 

Belopp: 20 000 kr 

 

Malin Jakobsson 

Doktorand/adjunkt. Högskolan i Borås. 

Projektets titel: Ungdomars sömn – att främja och stödja hälsa. 

Ett projekt för att stärka ungdomars sömn och i förlängningen den psykiska hälsan. 

Belopp: 26 000 kr 
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Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver: 
 

Ulrika Mårtensson 

Doktorand vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs Universitet. 

Projektets titel: Barn och vårdnadshavares erfarenheter av att barnet med cancer och/eller 

neurologisk funktionsnedsättning lever med en gastrostomiport.  

Belopp: 22 000 kr 

 

Stiftelsen Ulrica Cronés fond  

 

Anna O’Sullivan 

Doktorandanställning. Ersta Sköndal Bräcke högskola.  

Projektets titel: Jämlikhet och kvalitet i vården de tre sista månaderna i livet för personer med 

långvarig och/eller livsbegränsande sjukdom 

Belopp: 10 000 kr 

 

 

Bodil Holmberg 

Doktorand/adjunkt. Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Projektets titel: Kroppslig omvårdnad av äldre personer på vård- och omsorgsboende -  

erfarenheter, innebörd, uppfattningar och innehåll.  

Belopp: 16 500 kr 

 

 

Alice Lindströms studiefond 

 

Henrik Andersson 

Lektor, högskolan i Borås. Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. 

Projektets titel: Datorspelsträning för kommunikation och empati: Utveckling av ett flexibelt 

träningsverktyg för lärande av vårdande bedömningar inom ambulanssjukvård. 

Belopp: 20 000 kr 

 

Margret Lepp 

Universitetslektor, professor. Göteborgs universitet.  

Projektets titel: Sjuksköterskestudenters konflikthanteringskompetens och lärande med drama. 

Belopp: 55 000 kr 

 

Monne Wihlborg 

Docent i pedagogik och lektor i omvårdnadsvetenskap, Lunds universitet.  

Projektets titel: Global health in Swedish nursing curriculum: navigating the desirable and 

the necessary Keywords: internationalisation, higher education, global health, nursing, 

curriculum development. 

Belopp: 13 000 kr 

 

 

 

 



Sida 53 av 62 
 

Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver:  
 

Veronica Lindström 

Lektor. Samordnare Akademisk ambulans Karolinska Institutet & Ambulanssjukvården i 

Storstockholm AB. 

Projektets titel: Klinisk Utbildnings Ambulans för interprofessionellt lärande. 

Belopp: 30 000 kr 

 

 

Ylva Pålsson 

Doktorand. Universitetsadjunkt. Högskolan i Gävle. 

Projektets titel: A pathway into the profession: The use, effects and feasibility 

of a peer learning intervention for nursing students and newly graduated nurses. 

Belopp: 27 000 kr 

 

 

Malin Tiger Axelsson 

Doktorand. Universitetsadjunkt. Linnéuniversitetet. 

Projektets titel: Undervisning på Kliniska träningscentrum (KTC) för sjuksköterskestudenter  

Lärande utmaningar för undervisande personal 

Belopp: 30 000 kr 

 

 

Susanne Knutsson 

Docent. Avdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping University.  

Projektets titel: MILO – En modell för utveckling av sjuksköterskestudenters lärande i det 

kliniska kontextet. 

Belopp: 30 000 kr 

 

Anders Sterner 

Doktorand. Universitetsadjunkt. Högskolan i Borås. 

Projektets titel: Simulation – an educational method of profound learning in acute situations.  

Belopp: 23 000 kr 

 

Helene Conte  

Specialistsjuksköterska och universitetsadjunkt. Karolinska institutet.  

Projektets titel: Utvecklas team av blivande specialister i sitt samarbete? BIPS 

(Bedömningsinstrument för Interprofessionellt Samarbete). 

Belopp: 11 000 kr 

 

Karin Hugelius 

Ambulanssjuksköterska och lektor. Karlskoga Lasarett samt Örebro universitet. 

Projektets titel: REALE projektet. Om relationen mellan katastrofmedicinsk utbildning och 

levda erfarenheter av att arbeta i katastrofsituationer. 

Belopp: 30 000 kr 
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Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver: 

Tomas Nilsson 

Doktorand. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB. 

Projektets titel: Fler-källors-återkoppling och dess betydelse för studenternas lärande under 

verksamhetsförlagd utbildning. 

Belopp: 20 000 kr 

Bilaga 7 – Fonder och anslag 2018 
  

 Ansökningar Beviljade Utdelat 

Doktorandstipendium 25 1 108 000 

Årets omvårdnadsledare 7 1 20 000 

    

Hjälpfonder:    

Stiftelsesamfond för 

ekonomiskt stöd 

21 18 126 030 

Hemtunafonderna 99 79 545 590 

SSAP:s stiftelse 11 9 54 090 

Stiftelsen Sigrid Ulrich fond 39 32 209 470 

Henning Ahlsons stiftelse 15 15 88 860  

Stiftelsen Sjuksköterskornas 

Kamratfond 

163 47 240 650 

    

Summa: 348 200 1 264 690 

    

Örensgårdsfonden 61 20 120 480 

    

Studiestipendier:    

Sandströmska studiefonden 8 1 9 250 

Stiftelsen Mimmie Dahlbecks 

fond 

6 2 17 500 

Ebba Danelius stiftelse 14 8 200 000 

(bidrag till SSF från stiftelse)    

SSEFs minnesfond 54 3 25 600 

Stiftelsen Ulrica Cronés fond 18 5 58 350 

Estrid Rohde  

43 

2 17 500 

Florence Nightingales fond 5 72 000 

SSF:s stiftelsesamfond för 

studiestipendier 

 

5 

 

58 500 

Alice Lindströms studiefond 27 12 425 700 

Summa: 170 43 844 400 

    

Övrigt:    

Barnets Lyckopenning 12 6 28 226 

(i samråd med SBF)    

 
 



Sida 55 av 62 
 

Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver:  

 
Estrid Rohde 

Anders Bremer 

Lektor, ambulanssjuksköterska. Linnéuniversitetet och landstinget i Kalmar län.  

Projektets titel: Nationell kartläggning av ambulanssjuksköterskors ansvar och 

förutsättningar för hänvisning av patienter till primärvård och egenvård. 

Belopp: 10 000 kr 

 

Florence Nightingales fond 

 

Annica Backman 

Doktorand. Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. 

Projektets titel: Att leda personcentrerad vård – Enhetschefers erfarenheter av att leda 

personcentrerad vård inom höggradigt personcentrerade särskilda boenden för äldre.  

Belopp: 10 000 kr 

Amalia Andersson 

Doktorand. Specialistsjuksköterska, Infektion, Akademiska sjukhuset. 

Projektets titel:  The adaption of the Magnet hospital model to the real clinical setting at an 

acute ward in Sweden: What aspects of the care that are appraised the most, and how 

different care processes are valued, by health professionals and patients focus group 

interviews will use the nominal group technique which entails a ranking system as opposed to 

regular focus group techniques.  

Belopp: 10 000 kr 

Maria Hjort 

Doktorand/Specialistsjuksköterska. Mag-tarmmottagningen, Falu lasarett. Öppenvård inom 

gastroenterologi. Centrum för klinisk forskning, Falun.  

Projektets titel: Sjuksköterskeledd mottagning för patienter med levercirros – effekter på 

hälsorelaterad livskvalitet: En randomiserad kontrollerad multicenterstudie. 

Belopp: 13 000 kr 

Ann-Charlotte Falk 

Omvårdnadsansvarig, leg. Sjuksköterska. Karolinska Universitetssjukhuset. 

Projektets titel: Förutsättningar för sjuksköterskors engagemang inom omvårdnad.   

Belopp: 20 500 kr 

Amalia Andersson 

Doktorand. Specialistsjuksköterska. Infektionsavdelning 30 F, Akademiska sjukhuset.  

Projektets titel: The adaption of the Magnet hospital model to the real clinical setting at an 

acute ward in Sweden: What aspects of the care that are appraised the most, and how 

different care processes are valued, by health professionals and patients.  

Belopp: 18 500 kr 
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Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver:  

SSF:s stiftelsesamfond för studiestipendier  

Ulrika Svea Nygren 

Doktorand/Vårdutvecklare. Barnhälsovården Sörmland. 

Projektets titel: Team och teamarbete inom svensk barnhälsovård  

Belopp: 10 000 kr 

Tillan Strand 

Universitetsadjunkt. Avdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping University. 

Projektets titel: Presentation av QSEN competencies: Revision of curriculum in a Swedish 

Nursing education 2018 QSEN International Forum - Oceans of Opportunity: Evidence-

based Practice to Improve Quality and Safety in Education and Practice. 

Belopp: 10 000 kr 

Annette Nygårdh 

Universitetslektor. Avdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping University. 

Presentation av QSEN competencies: Revision of curriculum in a Swedish Nursing education 

på 2018 QSEN International Forum - Oceans of Opportunity: Evidence-based Practice to 

Improve Quality and Safety in Education and Practice  

Belopp: 10 000 kr 

Vedrana Vejzovic 

Lektor. Malmö universitet.  

Projektets titel: Tarmrensning inför en planerad koloskopi: barnets och barns perspektiv. 

Belopp: 10 000 kr 

 

Ebba Danelius stiftelse 

Stefan Nilsson 

Universitetslektor. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.  

Projektets titel: Ett delat beslutsfattande för barn och vårdpersonal gällande 

avledningsmetoder vid venportsnålar.  

Belopp: 20 000 kr 

Pernilla Garmy 

Universitetslektor. Högskolan Kristianstad.  

Projektets titel:  Sömn, medievanor och livsstil hos ungdomar. 

Belopp: 25 000 kr 

 

Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver:  

Britt-Mari Gilljam 

Doktorand/Barnsjuksköterska. Barnkliniken Hallands sjukhus Halmstad. 

Projektets titel: Barns upplevelse av delaktighet i vården, ett nyutvecklat frågeformulär (Child 

Participation in Care (ChiPaC). 

Belopp: 11 000 kr 
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Klara Karlsson 

Ambulanssjuksköterska. Samariten Ambulans AB (inte doktorand).  

Projektets titel: Utveckla och systematiskt utvärdera omhändertagandet av barn och deras 

föräldrar/vårdnadshavare i ambulanssjukvården.  

Belopp: 35 000 kr som ska gå till den delen av projektet som avser barn 

 

Anna-Carin Robertz 

BUP öppenvårdsmottagning Uddevalla. NU-sjukvården.  

Projektets titel: Ungdomars erfarenheter av taktil massage vid sömnsvårigheter inom barn 

och ungdomspsykiatrin.  

Belopp: 25 000 kr 

 

Vedrana Vejzovic 

Universitetslektor. Institution för vårdvetenskap, fakultet för hälsa och samhälle, Malmö 

universitet.  

Projektets titel: Tarmrensning inför en planerad koloskopi: barnets och barns perspektiv 

Belopp: 30 000 kr 

 

Jenny Ericson 

Klinisk lektor. Högskolan och landstinget Dalarna.  

Projektets titel: Hälsa och utveckling vid sex års ålder hos måttligt för tidigt födda barn – en 

longitudinell kohortstudie. 

Belopp: 45 000 kr 

 

Stiftelsen Ulrica Cronés fond 

Anette Alvariza 

Lektor. Specialistsjuksköterska. Docent. Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för 

vårdvetenskap. 

Projektets titel: Stöd till närstående inom palliativ vård — ett personcenterat förhållningssätt  

Belopp: 10 000 kr 

 

Katarina Holmberg 

Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska Palliativ vård. Adjunkt i 

specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning Palliativ vård. Sophiahemmet Högskola. 

Projektets titel: Utveckling av en personcentrerad omvårdnadsmodell för patienter som 

behandlas med en allogen stamcellstransplantation.  

Belopp: 13 500 kr 

 

Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver:  

Marie Kirsebom 

Universitetslektor i vårdvetenskap. Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso-och 

vårdvetenskap, Växjö.  

Projektets titel: MyAgedCare – Avancerad vårdplanering till stöd för att minska onödiga 

remitteringar till akutmottagningen och förbättra vården på sjukhus. 

Belopp: 19 000 kr 
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Alice Lindströms studiefond  

 

Janeth Leksell 

Lektor – Docent. Högskolan Dalarna.  

Projektets titel: Glapp mellan självskattad kompetens och faktisk kompetens – en pedagogisk 

utmaning i sjuksköterskeutbildningen. 

Belopp: 95 000 kr 

 

Elisabeth Carlson 

Universitetslektor/Docent. Malmö universitet. 

Projektets titel: Klinisk utbildningsavdelning - Att förberedas för framtidens vård.  

Belopp: 13 600 kr 

 

Cecilia Olsson 

Universitetslektor. Karlstads universitet.  

Projektets titel: Klinisk utbildningsavdelning - Att förberedas för framtidens vård. Ett 

samverkansprojekt mellan Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet (Kau) och 

Medicinkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad, Landstinget i Värmland (LiV)  

Belopp: 28 200 kr 

 

Henrietta Forsman 

Lektor. Högskolan Dalarna 

Projektets titel: Utvärdering av implementeringen av Peer Learning som handledningsmodell 

i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet. 

Belopp: 19 000 kr 

 

Anna Anåker 

Doktorand. Högskolan Dalarna. 

Projektets titel: Sjuksköterskestudenters attityder till frågor om hållbarhet och 

klimatförändringar i omvårdnad och sjuksköterskeprogrammet. 

Belopp: 22 000 kr 

 

Maria Härgestam 

Lektor med förenad anställning. Institutionen för omvårdnad Umeå universitet. 

Projektets titel: Implementering av ett pedagogiskt verktyg för praktisk färdighetsutövning -en 

effektiv lärprocess.  

Belopp: 50 000 kr 

 

 

Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver:  
 

Carina Surell 

Utbildningsledare, anestesi PMI FoU. Karolinska Universitetssjukhuset Solna 

Projektets titel: Utvärdering av peer learning som handledningsmodell för omvårdnad inom 

anestesisjukvård- en pilotstudie  

Belopp: 43 000 kr 
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Ulrika Fallbjörk 

Lektor. Institutionen för omvårdnad. Umeå universitet. 

Projektets titel: Bedömning av Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen – 

erfarenheter av beslutsprocessen vid praktiskt prov. 

Belopp: 25 700 kr 

 

Ulla Fredriksson-Larsson 

Klinisk lektor och högskolelektor Högskolan Väst. Primärvården Fyrbodal, Högskolan Väst. 

Projektets titel: Sjuksköterskans akademiska kvart. 

Belopp: 13 000 kr 

 

Taghrid Jassim 

Universitetsadjunkt. Inte doktorand. Institutionen för Vårdvetenskap- Malmö universitet. 

Projektets titel: Studentledda mottagningar på vårdcentraler; en väg mot de 

interprofessionella studentmottagningar inom Primärvården och med inspiration av 

Magnetmodellen.  

Belopp: 79 600 kr 

 

Mats Holmberg 

Sjuksköterska/FoU-strateg. Ambulanssjukvården Landstinget Sörmland. 

Projektets titel: STOP - en vårdvetenskaplig modell med inriktning mot prehospital 

akutsjukvård 

Belopp: 30 000 kr 

 

SSEF:s minnesfond  

Winta Tesfamikael 

Sophiahemmet högskola. Termin 4.  

Söker stipendium för att kunna göra en observationsstudie i Leeds universitet med European 

Nursing Module (ENM). ENM är ett europeiskt nätverkssamarbete med studentutbyte för 

sjuksköterskeutbildningar i flera olika länder.  

Belopp: 10 600 kr 

Nina Franksson 

Linnéuniversitetet, termin 4.  

Söker stipendium för att ideellt arbeta på Mercy Ship, en sjukhusfärja som trafikerar Afrikas 

västkust.  

Belopp: 10 000 kr 
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Bilaga 8 - Debattinlägg under åren 2017 och 2018 
 

År 2017 – 9 debattartiklar av Svens sjuksköterskeförening samt i samarbete med andra 

organisationer: 

Det är tobaksindustrin som ska jagas - inte rökarna 

GP Debatt 1/1 2017  

http://www.gp.se/debatt/det-%C3%A4r-tobaksindustrin-som-ska-jagas-inte-r%C3%B6karna-

1.4082002  

 

Öka satsningarna på forskning i omvårdnad 

Dagens Medicin 19/1 2017  

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/01/19/satsa-mer-pa-forskning-i-omvardnad--for-en-

okad-halsa/  

 

Sänkta kompetenskrav fel väg att gå 

Dagens Nyheter debatt 15/3 2017 

https://www.dn.se/debatt/repliker/sankta-kompetenskrav-fel-vag-att-ga/  

 

Barnmorskan är ett hot mot aborträtten"  

Debattartikel avseende samvetsklausul 

Aftonbladet 11/4 2017  

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/zojl4/barnmorskan-ar-ett-hot-mot-abortratten  

 

Vi klarar inte äldrevården utan fler sjuksköterskor 

Dagens Samhälle 25/4 2017 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-klarar-inte-aldrevarden-utan-fler-sjukskoterskor-16890  

 

Ny föreskrift hotar patientsäkerheten 

Dagens Medicin 21/4 2017 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/04/21/ny-lakemedelsforeskrift-hotar-

patientsakerheten-i-slutenvarden/  

 

Omvårdnad av hög kvalitet kräver hög kompetens 

Dagens Medicin 3/5 2017 

http://www.gp.se/debatt/det-%C3%A4r-tobaksindustrin-som-ska-jagas-inte-r%C3%B6karna-1.4082002
http://www.gp.se/debatt/det-%C3%A4r-tobaksindustrin-som-ska-jagas-inte-r%C3%B6karna-1.4082002
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/01/19/satsa-mer-pa-forskning-i-omvardnad--for-en-okad-halsa/
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/01/19/satsa-mer-pa-forskning-i-omvardnad--for-en-okad-halsa/
https://www.dn.se/debatt/repliker/sankta-kompetenskrav-fel-vag-att-ga/
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/zojl4/barnmorskan-ar-ett-hot-mot-abortratten
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-klarar-inte-aldrevarden-utan-fler-sjukskoterskor-16890
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/04/21/ny-lakemedelsforeskrift-hotar-patientsakerheten-i-slutenvarden/
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/04/21/ny-lakemedelsforeskrift-hotar-patientsakerheten-i-slutenvarden/
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https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/05/03/omvardnad-av-hog-kvalitet-kraver-hog-

kompetens/  

Nej Lööf – biträden är inte lösningen 

Aftonbladet 17/5 2017  

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/1lbne/nej-loof-bitraden-ar-inte-losningen  

 

Exponera inte tobak  

Norrköpings Tidningar, 7 dec 2017 

https://www.nt.se/asikter/debatt/exponera-inte-tobak-om4919853.aspx  

 

År 2018 – 9 debattartiklar av Svensk sjuksköterskeförening samt i samarbete med andra 

organisationer: 

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM 

Etc, debattsvar:  15 feb 2018  

https://www.etc.se/debatt/magnetmodellen-ar-inte-en-produkt-fran-npm  

 

Omvårdnad är en fråga om liv och död 

Dagens Medicin, debattartikel, 19 april 2018 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/04/19/omvardnad-ar-en-fraga-om-liv-och-dod/ 

 

Fel väg att försöka byta ut sjuksköterskor 

Svenska Dagbladet, debattartikel, 9 maj 2018 

https://www.svd.se/fel-vag-att-forsoka-byta-ut-sjukskoterskor  

 

Det handlar inte om att ersätta läkare 

Dagens Medicin, debattsvar, 13 september 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/09/13/det-handlar-inte-om-att-ersatta-lakare/ 

 

Sjuksköterskor bör ges chans till forskning 

Svenska Dagbladet, debattartikel, 8 oktober 2018 

https://www.svd.se/sjukskoterskor-bor-ges-chans-till-forskning  

 

Gör om utredningen om specialistsjuksköterskors utbildning 

Dagens Medicin, Debatt, 31 oktober 2018 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/05/03/omvardnad-av-hog-kvalitet-kraver-hog-kompetens/
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/05/03/omvardnad-av-hog-kvalitet-kraver-hog-kompetens/
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/1lbne/nej-loof-bitraden-ar-inte-losningen
https://www.nt.se/asikter/debatt/exponera-inte-tobak-om4919853.aspx
https://www.etc.se/debatt/magnetmodellen-ar-inte-en-produkt-fran-npm
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/04/19/omvardnad-ar-en-fraga-om-liv-och-dod/
https://www.svd.se/fel-vag-att-forsoka-byta-ut-sjukskoterskor
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/09/13/det-handlar-inte-om-att-ersatta-lakare/
https://www.svd.se/sjukskoterskor-bor-ges-chans-till-forskning
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https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/10/31/gor-om-utredningen-om-

specialistsjukskoterskors-utbildning/ 

 

”Akademisk utbildning med full lön är rätt väg” replik på ”Så kan sjuksköterskors fortbildning 

förbättras”  

Svenska Dagbladet, Debatt, 13/11 2018 

https://www.svd.se/akademisk-utbildning-med-full-lon-ar-ratt-va 

 

Faktum kvarstår: vi är kritiska till utredningens förslag replik på ”Farligt att ge sig in i en debatt utan 

att ha läst på” 

Dagens Medicin Debatt, 14/11 2018  

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/11/14/faktum-kvarstar-vi-ar-kritiska-till-utredningens-

forslag  

 

Så kan förvirringen kring utbytta mediciner minskas 

DN Debatt, nyhetsartikel, 26 december 2018 

https://www.dn.se/debatt/sa-kan-forvirringen-kring-utbytta-mediciner-minskas/ 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/10/31/gor-om-utredningen-om-specialistsjukskoterskors-utbildning/
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/10/31/gor-om-utredningen-om-specialistsjukskoterskors-utbildning/
https://www.svd.se/akademisk-utbildning-med-full-lon-ar-ratt-va
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/11/14/faktum-kvarstar-vi-ar-kritiska-till-utredningens-forslag
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/11/14/faktum-kvarstar-vi-ar-kritiska-till-utredningens-forslag
https://www.dn.se/debatt/sa-kan-forvirringen-kring-utbytta-mediciner-minskas/

