Etiskt förhållningssätt i chefskapet
för att utveckla omvårdnaden
Svensk sjuksköterskeförening bjuder in dig som är sjuksköterska
och chef inom vård och omsorg till en konferensdag där du får
ta del av olika verktyg och metoder för såväl etisk reflektion som
normkritisk tänkande.
Du ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte och dialog med kollegor om hur ditt
ledarskap för omvårdnad kan utvecklas.
För att ständigt påminnas om värdegrunden för omvårdnad och dess betydelse
för patienterna, bör etiska aspekter på omvårdnad diskuteras. Den etiska dialogen
kan ske både enskilt och i grupp med hjälp av reflektionsövningar.
En personcentrerad vård/omvårdnad förutsätter att patienten betraktas som en
person, en medmänniska och expert på sin upplevelse och vardag. Personen som
är i behov av omvårdnad ska mötas som en partner och jämlike. En personcentrerad
omvårdnad kräver en medveten etik och en relation som baseras på en ömsesidig
respekt och förståelse för personens självkänsla och vilja.
Etiskt förhållningssätt hos första linjens chefer är betydelsefullt för olika
beslutsprocesser som påverkar förutsättningar för omvårdnadskvalitet och
patientsäkerhet. Det egna förhållningssättet som ledare och chef påverkar också
medarbetarna då man som chef ofta utgör en förebild.
För att utvecklas behöver man bli medveten om egna värderingar och normer.

Datum: 2019-09-26
Tid: Vi startar med registrering och kaffe kl. 09.00.
Program: 09.30–16.30
Plats: Hotell Birger Jarl konferens, Tulegatan 8, Stockholm
Konferensavgift medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening: 500 kr
Konferensavgift icke medlemmar: 1.700 kr
Anmälan med info om ev. matallergier senast 2019-09-16 till alexandra.berktas@swenurse.se
Frågor om programmet: Torie Palm Ernsäter sakkunnig Svensk sjuksköterskeförening
Mobil 070-622 24 35 Epost: torie.ernsater@swenurse.se

Program
09.30

10.00

Inledning o presentationer runt borden
Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Personcentrering, etik och vardagsnära arbete i Sverige
med reflektion o diskussion runt borden
Hanna Lundstedt, närvårdskoordinator, Region Sörmland

11.10

11.35

Personcentrerad vård-en kärnkompetens för god och säker vård
Torie Palm Ernsäter, sakkunnig Svensk sjuksköterskeförening

Vetenskapskafé REPO- en studiecirkel med reflektion över evidens
och personcentrering i omvårdnad
Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

12.00–13.00 Lunch
13.00

Dialogduken- ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och
värdegrundsfrågor på arbetsplatser, i team och i studentgrupper
– introduktion och prova på
Cecilia Lundmark och Inger Torpenberg

Eftermiddagsfika
14.20

Hur får jag syn på mina egna värderingar?
– om normmedvetna perspektiv med dramapedagogisk metod
som stöd
Agneta Josephson, Dramapedagog

16.00

Utvärdering

16.30

Avslutning

