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Svensk sjuksköterskeförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010
Inledning
År 2010 har präglats av Svensk sjuksköterskeförenings 100-års jubileum. En rad aktiviteter
har genomförts för att uppmärksamma föreningens och sjuksköterskornas insatser under
dessa hundra år. Föreningen gav ut en vacker jubileumsbok Svensk sjuksköterskeföreningbilder av sjuksköterskan som mottogs mycket positivt. Höjdpunkten på jubileet var den
fullsatta konferensen Lust & Kunskap Sjuksköterskedagarna och jubileumsbanketten på
stadshuset i Stockholm som samlade nära 1000 middagsgäster.
Svensk sjuksköterskeförening har deltagit aktivt i samhällsdebatten med artiklar om bland
annat specialistutbildningen och äldrevård. Föreningen har tillsammans med andra
organisationer drivit opinionsarbete för papperslösas rätt till vård. Föreningen har även
svarat på 16 remisser och deltagit i en rad nationella arbets- och referensgrupper.
Svensk sjuksköterskeförening har bedrivit ett intensivt arbete med att påverka framtidens
specialistutbildningar. Detta arbete har skett i ett nära samarbete med sektioner och
nätverk. Ett resultat av samarbetet var att remissvaret på Högskoleverkets utredning
lämnades gemensamt av Svensk sjuksköterskeförening och 37 sektioner och nätverk.
Efter två års arbete antog och publicerade Svensk sjuksköterskeförening en Värdegrund för
omvårdnad. Värdegrunden har fått positiv respons och spridits i en stor upplaga.
Under året fattade även styrelsen beslutet att huvudområdet i utbildningen ska benämnas
omvårdnad. På Föreningsstämman antogs ett enhälligt uttalande som uppmanade alla
lärosäten att använda omvårdnad som benämning.
Föreningen har producerat och gett ut forskningsbaserat populärvetenskapligt material. Ett
urval av Omvårdnadsmagasinets artiklar publicerades i en pocketbok. Nytt material har
publicerats i serien Svensk sjuksköterskeförening om … och i kampanjen för
säker vård – Re-Aktion.
Svensk sjuksköterskeförening har agerat tillsammans med Vårdförbundet för en god vård av
äldre och har ett nära samarbete med Svenska Läkaresällskapet.
Samarbetet mellan Svensk sjuksköterskeförening och sektioner och nätverk har fördjupats.
I prioriterade frågar har sektioner och nätverk varit involverade och bidragit aktivt med
kunskap. Svensk sjuksköterskeförening hade vid årets slut 52 sektioner och nätverk. Två
sektioner och ett nätverk har tillkommit under året. Riksföreningen för neurosjuksköterskor
har upplöst.
Under året har Svensk sjuksköterskeförening drivit en medlemskampanj. Trenden med
minskat medlemsantal, färre utträden och fler inträden av främst studenter har fortsatt under
året. Den sista december 2010 hade Svensk sjuksköterskeförening 74 720 medlemmar.
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Svensk sjuksköterskeförenings 100-årsjubileum
Svensk sjuksköterskeförenings verksamhet under år 2010 präglades av att föreningen firade
sitt 100 årsjubileum. Firandet inleddes den 9 mars med ett seminarium på Historiska museet i
Stockholm då jubileumsboken Svensk sjuksköterskeförening 100 år – bilder av sjuksköterskan
lanserades.
Höjdpunkten i firandet genomfördes den 11–12 mars genom konferensen Lust & Kunskap
Sjuksköterskedagarna och en jubileumsbankett i Stockholms Stadshus. I konferensen deltog
1200 personer. Konferensen präglades av Svensk sjuksköterskeförenings 100-åriga historia
men också av ett framtidsperspektiv vad gäller kunskapsutveckling och forskning för god
omvårdnad.
Jubileumsbanketten i Stockholms Stadshus var fullsatt med 910 personer. Kvällen fylldes av
fest och högtid. Många tal hölls till jubilaren och sjuksköterskekören Nightengale´s framförde
gamla sånger specialskrivna för den kör som fanns inom Svensk sjuksköterskeförening mellan
åren 1920–1940.
Föreningen gav ut en tidning i 600 000 exemplar som distribuerades som bilaga i
Svenska Dagbladet och delades ut på Arlanda flygplats och Stockholms Centralstation.
I tidningen presenterades föreningens verksamhet och sjuksköterskornas betydelse före en
god vård.
En utställning togs fram där föreningens historia presenteras genom bildcollage. Utställningen
köptes av ett lärosäte samt var utlånad till Historiska museet i Göteborg, sjukhus,
äldreboende, sektioner, nätverk och flera lärosäten. Utställningen har också visats vid olika
konferenser i föreningens monter.
Svensk sjuksköterskeförening presenterade även sin historia på Historiska Museet i
Stockholm. Utställningen, och i anslutning till den, flera föreläsningar besöktes av cirka 700
personer.
I samband med Internationella Sjuksköterskedagen anordnades en konferens i samarbete med
Vårdförbundet i Jönköping, Hälsohögskolan och Qulturum i Jönköping.
Svensk sjuksköterskeförenings 100 år presenterades liksom flera forskningsprojekt kring
äldres hälsa och vård, sjuksköterskans ledning av omvårdnad och hur studenter ser på
framtidens vård. Ett 90-tal sjuksköterskor deltog.
I oktober anordnades ett seminarium, en gåva av Studentlitteratur med anledning av jubileet,
där drygt hundrafemtio personer deltog. Temat var Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.
En avslutande konferens anordnades i samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och
hälsa och Centrum för personcentrerad vård, Sahlgrenska akademin samt Sigma Theta Tau
International, Tau Omega, Göteborg. Temat var Personcentrerad vård – i en tid med sociala
medier och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. På konferensen deltog ca 150 personer.
På Medicinska Riksstämman i Göteborg arrangerades ett seminarium som handlade om
Svensk sjuksköterskeförenings 100 år.
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Utveckling av sjuksköterske- och specialistutbildningarna
I mars 2010 lanserades Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor. Strategin
tydliggör vikten av huvudområdet omvårdnad och de sex kärnkompetenserna;
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för
kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Strategin beskriver behovet av ett nationellt
samverkansorgan för planering och styrning. I strategin beskrivs även nationella
kvalitetskriterier för den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskornas grund- och
specialistutbildning.
Ett omfattande arbete för att enas kring huvudområdets benämning har genomförts. En
arbetsgrupp har utarbetat förslag som sektioner och nätverk diskuterat på en sektionsträff och
genom en formell remiss. Förslaget har även diskuterats i sjuksköterskornas vetenskapliga
råd. Stor enighet uppnåddes och styrelsen beslutade att Svensk sjuksköterskeförening förordar
att huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen både på grund- och avancerad nivå benämns
omvårdnad. Underlaget till beslutet publicerades på hemsidan samt sändes ut till alla lärosäten
och professorsnätverket.
Svensk sjuksköterskeförening har bedrivit ett intensivt arbete i syfte att påverka
sjuksköterskornas framtida specialistutbildning. Ett aktivt lobbyarbete gentemot
Högskoleverkets utredning och Behörighetsutredningen har bedrivits. Föreningen har även
uppvaktat Utbildnings- och Socialdepartementet och förordade att specialistutbildningen ska
ge både en yrkesexamen och en akademisk examen.
Sektionerna och nätverken har deltagit aktivt i arbetet med framtidens specialistutbildning.
Frågan har diskuterats på två sektionsträffar och på ordföranderådet. Samarbetet resulterade i
att 37 sektioner och nätverk skrev under Svensk sjuksköterskeförenings remissvar på
Högskoleverkets utredning.
Svensk sjuksköterskeförening har fortsatt att i samverkan med Dagens Medicin och
Vårdförbundet anordna Specialistsjuksköterskans dag. Dagen lockade ca 200 personer trots
ett katastrofalt snökaos.
Samarbetet med sektioner och nätverk om kompetensskrivningar har fortsatt. Efter en
sektionsträff har ett förslag på gemensam layout för framtida kompetensbeskrivningar
skickats ut för synpunkter. Under året har tre nya kompetensbeskrivningar publicerats och
arbetet med ytterligare elva pågår.
Samarbetet med FORUM, lärosätenas eget nätverk för sjuksköterske- och
specialistutbildning, har fortsatt. Svensk sjuksköterskeförenings representant deltar i
programplaneringen. Nätverket träffas två gånger per år i Sjuksköterskornas hus.
Årets verksamhetsförlagda utbildningskonferens anordnades i samarbete med
Linnéuniversitetet och förlades till Kalmar. Konferensen tema var; Kärnkompetenserintegrerat lärande i samverkan. Den Verksamhetsförlagda utbildningskonferensen har blivit
en naturlig samlingsplats och utgör ett förstahandsval för kliniskt verksamma handledares
behov av kompetensutveckling. Årets konferens samlade ca 550 personer och utvärderades
positivt.
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Nationell plattform för förbättringskunskap
I januari 2010 bildades en Nationell Plattform för förbättringskunskap. Nätverket består av
Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Kommuner och Landsting,
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Dietisternas
Riksförbund samt några lärosäten och landsting. Nätverkets syfte är att säkerställa
förbättringskunskap i utbildningar på alla nivåer och att kunskapen används i hälso- och
sjukvården. Nätverket har anordnat en Workshop på temat ”Samverkan på alla nivåer förbättringskunskap för utveckling” med ca 50 deltagare.

Etik
Värdegrund för omvårdnad
Under året har ett omfattande arbete genomförts för att utveckla en värdegrund för
omvårdnad. En litteraturstudie har genomförts och sjuksköterskornas etiska råd och styrelse
har arbetat fram Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad. Den beskriver
utifrån en humanistisk människosyn centrala värden av betydelse för omvårdnad. Avsikten
med skriften är att ge vägledning i samtal och reflektioner om etiska ställningstaganden.
Innehållet i Värdegrunden ska inbjuda till diskussion och reflektion om värdegrundsfrågor
inom omvårdnad. Det har varit en omfattande spridningen av Värdegrunden. Dokumentet har
under det sista kvartalet 2010 distribuerats i 6000 exemplar. Innehållet i värdegrunden
utgjorde underlag för föreningens första chatt, ett diskussionsforum som ägde rum på
föreningens hemsida www.swenurse.se.
Sjuksköterskornas etiska råd och Svensk sjuksköterskeförening har antagit ett uttalande om
grunderna för avbrytande av livsuppehållande behandling. Uttalandet sändes även ut som
pressmeddelande.
Svensk sjuksköterskeförening har, sedan starten år 2008 tillsammans med 42 andra
frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och yrkesförbund, arbetat aktivt i i nätverket Rätt till
vård-initiativet. Nätverket arrangerade i november konferensen Allas rätt till vård.
Konferensens syfte var att uppmärksamma och diskutera papperslösas och asylsökandes rätt
till vård. Nätverket har arbetat intensivt för att påverka regeringen att tillsätta en utredning
med syfte att undanröja dagens lagstiftning som kraftigt begränsar papperslösas rätt till vård.
Svensk sjuksköterskeförening har publicerat en folder om mänskliga rättigheter och dess
betydelse för en god vård för alla. Foldern är en vidareutveckling av föreningens
ställningstagande för allas rätt till vård och beskriver mänskliga rättigheters betydelse i hälsooch sjukvården.
Svensk sjuksköterskeförening var tillsammans med Vårdförbundet och Svenska
Barnmorskeförbundet medarrangör till ett offentligt möte om folkrätten och Gaza. Mötets
utgångspunkt var att värna civilbefolkningens mänskliga rättigheter i krig.

Utveckling av kvaliteten i omvårdnaden
Under året har Svensk sjuksköterskeföreningen fortsatt satsningen på ”Re-Aktion!”,
kampanjen för att göra vården bättre och säkrare genom att lyfta fram resultaten från
omvårdnadsforskningen. Ett nytt kunskapsunderlag avseende administrering av subkutana
injektioner till vuxna personer har publicerats. Föreningen har även deltagit i möte med
Socialdepartementet där många organisationer samarbetar för en nationell samling för
patientsäkerhet. Mötet resulterade bland annat i en debattartikel för den nya
patientsäkerhetslagen som publicerades i Svenska Dagbladet.
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Svensk sjuksköterskeförening har deltagit i samhällsdebatten kring
patientsäkerhetsfrågorna bl.a. genom att understryka vikten av tillgång till sjuksköterskor
med specialistkompetens för att kunna säkra vårdkvaliteten och patientsäkerhet.
Föreningen har agerat mot Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2000:9 som medger
undantag från kravet på legitimation för vikarier på anställning som sjuksköterska. Att
tillåta att sjuksköterskestudenter vikarierar som sjuksköterskor riskerar en säker vård.
Svensk sjuksköterskeförening har deltagit i flera olika referensgrupper och arbetsgrupper
med uppdrag att utarbeta nationella indikatorer inom omvårdnad. Föreläsningar om
betydelsen av och användning av kvalitetsindikatorer inom omvårdnad har genomförts vid
olika externt arrangerade seminarier.
Under våren genomfördes en work-shop med ledande sjuksköterskor inom kvalitetsutveckling
som diskuterade hur arbetet kan utvecklas med att mäta omvårdnadskvalitet. Workshopen
genomfördes i samarbete med Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting har fortsatt för att lyfta betydelsen av
omvårdnadsindikatorer i de nationella kvalitetsregistren och i förbättringsarbetet. Ett
seminarium hölls i maj för de sjuksköterskor som ingår i någon av de nationella
kvalitetsregistrens styrgrupper. Svensk sjuksköterskeförening har under året deltagit i
Sveriges Kommuner och Landstings konferenser för de nationella kvalitetsregistrens
registerhållare och professionella organisationer. Föreningen har även bidragit med
omvårdnadsfokus i Socialdepartementets nationella workshop som diskuterade utveckling
och tillämpning av den ”Nationella strategin för kvalitetsutveckling genom användning av
öppna jämförelser” samt medverkat i Socialstyrelsens workshop om användning av resultat
och utveckling av indikatorer i öppna jämförelser inom vård och omsorg av äldre.
Under året har föreningen fått två ordinarie representanter i expertgruppen för nationella
kvalitetsregister. Svensk sjuksköterskeförening har arbetat aktivt för att påverka
utredningen som gjort en översyn av de nationella kvalitetsregistren.
Kunskapsbaserad vård och utveckling av omvårdnadsforskningens tillämpning
Svensk sjuksköterskeförenings arbetsgrupp för kunskapsbaserad vård har träffats vid två
tillfällen. Arbetsgruppen har varit ett samarbete mellan Svensk sjuksköterskeförening och tolv
sektioner och nätverk. Arbetsgruppen har diskuterat SBU och SBU-Alerts arbete och
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och arbetet med standardvårdplaner. Arbetsgruppen har
arbetat aktivt med att utveckla förslag till omvårdnadsindikatorer som kan användas i de
nationella kvalitetsregistren. Arbetsgruppen har även varit ett forum för erfarenhetsutbyte
mellan sektionerna och nätverken.
Under våren genomförde Svensk sjuksköterskeförening en kurs i att implementera
evidensbaserad vård.
I samarbete med Svenskt Demens Centrum och sektionerna för MAS, Sjuksköterskan inom
äldrevård samt Distriktssköterskeföreningen i Sverige genomförde föreningen en konferens
om införande av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
Konferensen samlade ett trettiotal personer.
Svensk sjuksköterskeförening har i samarbete med Vårdförbundet utarbetat skriften tio
punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer. Punkterna överensstämmer
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med forskningsresultat. Skriften har sänds till politiker på nationell, landstings och
kommunal nivå. Den har även spridits på konferenser och vid en Hearing om äldrevård i
Umeå som arrangerades av Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.
I serien Svensk sjuksköterskeförening om… har fyra titlar publicerats; Vårdmiljöns betydelse,
Omvårdnad, hälsoekonomi och prioriteringar, Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad
och Personcentrerad vård.
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för forskning inom omvårdnad har publicerats.
Strategin har bland annat spridits till samtliga lärosäten och på konferenser.
Två stipendier a´ 30 000 kronor har delats ut. Ulrika Förberg, legitimerad sjuksköterska,
Astrid Lindgrens barnsjukhus, doktorand inom Nationella forskarskolan tilldelades
stipendium för forskarutbildningsprojektet RISCC – Reminder Implementation for Safety in
Child Care. Magnus Sandberg, leg sjuksköterska, doktorand, Institutionen för Hälsa, vård och
samhälle, Lunds universitet, tilldelades stipendium för forskarutbildningsprojektet Preventivt
arbete med Case management i vård av äldre (65+) och dess effekter på vårdkonsumtionsmönster, vårdkostnader och funktionellt hälsostatus.
Under våren bildades ett nationellt Nätverk för professorer i omvårdnad/vårdvetenskap.
Svensk sjuksköterskeförening har haft ett nära samarbete med nätverket och agerat
tillsammans med nätverket för framtidens specialistutbildning.
Stärka ledarskapet för omvårdnad
Föreningen har utsett årets omvårdnadsledare 2010. Prissumman på vardera 10 000 kr
överlämnades tillsammans med diplom på Lust & Kunskap Sjuksköterskedagarna 2010 i
Stockholm. Pristagare var Marie Lilja och Lena Törnkvist.
Under året mottog föreningen en gåva på tiotusen kronor från Svenska Läkaresällskapet i
samband med Svensk sjuksköterskeförening 100-års jubileum. Gåvan var ett pris till en
tävling. ”Bästa team 2010”. Till priset nominerades 70 enheter. ”Bästa team 2010” blev
”Nå Ut”- teamet som är ett tvär-professionellt psykiatriskt öppenvårdsteam i Göteborg.
Informations- och kommunikationsteknologi
Arbetet med att utarbeta en strategi för informatik för sjuksköterskor har inletts. Styrelsen har
antagit en övergripande projektplan och en arbetsgrupp har utsetts. Arbetsgruppen hade sitt
uppstartsmöte i december 2010.
Under året har Svensk sjuksköterskeförening varit representerad i regeringens nationella
samrådsgrupp i arbetet med framtagandet av en Nationell e-hälsa som presenterades i juni
2010. Svensk sjuksköterskeförening har drivit att det är viktigt med utbildning i
informations- och kommunikationsteknologi även i grundutbildningar och för patienter.
Föreningen deltar även i Socialstyrelsens arbete med standardvårdplaner.
En samverkansgrupp för informations- och kommunikationsteknologi har bildats med
Vårdförbundet. Gruppen har träffats två gånger under året.

Utveckling av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete
Svensk sjuksköterskeförening har stimulerat till diskussion och utveckling av sjuksköterskans
hälsofrämjande arbete. Strategin för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete har spridits och
diskuterats vid konferenser och lärosäten.
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Ett sätt att synliggöra betydelsen av hälsofrämjande omvårdnad är att formulera
kvalitetsindikatorer och göra arbetet mätbart. En arbetsgrupp har under året genomfört en
systematisk litteratursökning med målsättning att identifiera evidensbaserade underlag för att
utarbeta indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad.
Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med bland annat Svenska Läkaresällskapet
träffat Socialdepartementet för att diskutera implementering av nationella riktlinjer för
levnadsvanor och finansiering samt diskuterat frågan på Medicinska riksstämman.
I samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Svenska Barnmorskeförbundet utarbetades en
folder om Riskbruk ”Alkohol – en viktig hälsofråga.” Foldern spreds till alla medlemmar via
Omvårdnadsmagasinet.

Internationellt och nordiskt samarbete
Svensk sjuksköterskeförening är medlem i WENR och deltog vid det årliga beslutsmötet samt
vid WENRs konferens med fokus på äldre som genomfördes i Rotterdam. En representant
från Svensk sjuksköterskeförening valdes in i WENRs steering group. WENRs fortsatta
existens är hotad då flera organisationer beslutat att lämna WENR samtidigt som European
Federation of Nurses Associations (EFN) diskuterar att bygga upp ett nytt nätverk för
forskning som kan utarbeta forskningsunderlag för politiska beslut inom EU.
EFN arbetar aktivt gentemot EU och övriga europeiska länder för att stärka professionen, för
sjuksköterskornas intressen och en hög kvalitet i hälso- och sjukvården. Det är Vårdförbundet
som representerar Sverige i EFN. Då många av Svensk sjuksköterskeförenings prioriterade
frågor är aktuella i EFNs arbete erbjuder Vårdförbundet Svensk sjuksköterskeförening att
delta i EFNs arbete. Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har förespråkat att EFN
ska utveckla samarbetet med WENR istället för att bygga upp ett eget nätverk.
Sjuksköterskornas samarbete i Norden, SSN, arrangerade en tvådagarskonferens i Stockholm
med tema att mäta kvalitet i omvårdnad och vikten av termer och begrepp.
Svensk sjuksköterskeförening medverkade i utformningen av program och hade en
föreläsning om föreningens arbete med kampanjen Re-Aktion.
Svensk sjuksköterskeförening har fortsatt insamlingen till ”Girl Child Education Fund”.
Det är ett ICN/FNIF projekt som Svensk sjuksköterskeförening åtagit sig att stödja.
Projektet syftar till att bidra till skolutbildning för sjuksköterskedöttrar som blivit
föräldralösa. Svensk sjuksköterskeförening tillhandahåller information, insamlingsbössor,
gåvobrev samt administrerar överföringen av insamlade medel till ICN/FNIF. Under året
har cirka 65 000 kronor samlats in.

Utveckla Svensk sjuksköterskeförenings organisation
Omvårdnadsmagasinet
Omvårdnadsmagasinet är sedan år 2003 Svensk sjuksköterskeförenings
populärvetenskapliga tidskrift och ingår i medlemsavgiften. Upplagan omfattar cirka
80 000 exemplar och tidskriften utkommer med 6 nummer per år. Omvårdnadsmagasinets
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. Förutom att bevaka vad som händer inom forskning och utveckling,
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innehåller Omvårdnadsmagasinet artiklar om utbildning och utbildningsfrågor.
Omvårdnadsmagasinet innehåller även information om Svensk sjuksköterskeförenings
verksamhet.
Till tidningen är ett redaktionsråd knutet bestående av sjuksköterskor med stor erfarenhet av
både forskning, utbildning och kliniskt arbete. Redaktionsrådet har under året haft fem möten
och ett telefonmöte. En läsarenkät har genomförts. Resultatet av årets undersökning är
genomgående bra, jämfört med prenumererade tidskrifter har Omvårdnadsmagasinet ett
mycket bra resultat för att vara en medlemstidning. Resultaten är något bättre än vid förra
undersökningen som genomfördes år 2006.
Under året har en pocketbok, Forskning som förändrar omvårdnaden, med nytryck av artiklar
från Omvårdnadsmagasinet getts ut i 10 000 exemplar, Pocketboken har delats ut till
studenter, politiker, beslutsfattare i vården samt spridits vid konferenser.
Profilera Svensk sjuksköterskeförening
Året har präglats av föreningens 100-årsjubileum som varit viktiga tillfällen att profilera
Svensk sjuksköterskeförenings arbete.
Svensk sjuksköterskeförenings plats i samhällsdebatten har förstärkts. Föreningens närvaro i
press, media och bloggar har ökat. Föreningens lobbyarbete har utvecklats. Föreningen har
haft aktiva kontakter med bland andra Vårdförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges
Kommuner och landsting, SBU och Socialstyrelsen.
Ett tecken på att föreningen blivit synligare är att medlemmar ofta uttryckt att de upplevt
föreningen som tydligare och mer professionell. En bidragande orsak är att föreningens
grafiska profil har slagit igenom alltifrån publikationer, pressmeddelanden, nyhetsbrev och
annonser till hemsida, montrar och brevmallar.
Under år 2010 har 7 nyhetsbrev skickats ut. Syftet med nyhetsbrevet är att stärka föreningens
band till medlemmarna. Antalet mailadresser har ökat till drygt 41 000. Däremot minskade de
unikt verifierat öppnade nyhetsbreven och dessa har varit drygt 8 000 per utskick.
Aktivt rekrytera medlemmar och studerandemedlemmar
Medlemskampanjen har fortsatt. Målsättningen var att värva åtta nya medlemmar om dagen
med syfte att fortsätta den positiva trenden med att minska medlemsminskningen.
Metoden för rekryteringen har varit allmän och bred. Anställda och förtroendevalda i
Svensk sjuksköterskeförening bidrar till ”8 om dagen” genom att marknadsföra föreningen
vid alla möten med potentiella medlemmar. Slutresultatet blev 2 159 nya medlemmar, vilket
var 204 fler än år 2009. Men för att uppnå målet ”8 om dagen”, hade 2 912 nya medlemmar
behövt värvas.
Medlemsrekryteringen har fokuserat studenter. Studenter vid samtliga lärosäten har besökts.
Under året har antalet studentambassadörer ökat till 27, där samtliga nya ambassadörer fått
personlig vägledning. Under hösten utsåg föreningen den första arbetsplatsambassadören.
Avtal om medlemsrabatter har tecknats med Studentlitteratur och Liber. Avtalen innebär att
Svensk sjuksköterskeförening väljer ut böcker med hög kvalitet som är inriktade på
omvårdnad. Dessa böcker får medlemmar köpa till ett rabatterat pris. Specialutgåvan av
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Omvårdandens grunder är ytterligare ett samarbete mellan Svensk sjuksköterskeförening och
Studentlitteratur. Förlaget står för hela produktionen och föreningen har bidragit med urval av
kapitel och förord.
Den generella trenden med minskat medlemsantal, färre utträden och fler inträden av främst
studenter har fortsatt under året. För första gången ökade föreningen sedan år 2006 det totala
medlemsantalet tre månader i rad. Det totala medlemsantalet 31 december var 74 720.
Hemsidan www.swenurse.se och Facebook
Under 2010 har hemsidan utvecklats med blogg och diskussionsforum. Antalet besök på
hemsidan har pendlat mellan 12 300 – 23 000 (i genomsnitt 16 500) besök per månad,
vilket är en kraftig ökning mot år 2009. Nyhetsbreven har en fortsatt positiv effekt på
besöksstatistiken.
Samtliga nya sektioner och nätverk har erbjudits utbildning i Episerver. Ett tiotal redaktörer
har vid tre tillfällen genomfört utbildningen. Den 31 december 2010 hade 26 sektioner och
nätverk valt att ingå i Svensk sjuksköterskeförenings tekniska plattform.
Sedan i höstas har Svensk sjuksköterskeförening en Facebook-grupp som heter ”Vi som
gillar Svensk sjuksköterskeförening”. Gruppen har knappt 500 medlemmar. Syftet är att
synas där våra medlemmar och möjliga medlemmar finns. Hittills har enskilda medlemmar
kunnat föra upp frågor och forumet har varit öppet och inte centralt styrt. Facebookgruppen har erbjudit en mötesplats. Vid några tillfällen har föreningen agerat och t ex lyft
fram deltagandet i Medicinska Riksstämman.
Medicinska Riksstämman
Samarbetet med Svenska Läkaresällskapet har under året förstärkts.
Svensk sjuksköterskeförening var medarrangör till Medicinska Riksstämma i Göteborg.
Föreningen arrangerade fyra symposier och två samtal från stora scenen samt medverkade
med tolv vetenskapliga abstract. Föreningen medverkade även med en monter. Det deltog ca
200 sjuksköterskor i Medicinska Riksstämmans program.
Samarbete med sektioner och nätverk
Svensk sjuksköterskeförening hade vid årets slut 53 sektioner och nätverk. Två sektioner och
ett nätverk har tillkommit under året. Svensk förening för Röntgensjuksköterskor har begärt
och beviljats utträde som sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening. Bakgrunden är att de
beslutat bli en självständig professionell organisation. Samarbetet mellan
Svensk sjuksköterskeförening och sektioner och nätverk har fördjupats. I prioriterade frågar
har sektioner och nätverk varit involverade och kring specialistsjuksköterskans utbildning har
det varit ett kraftfullt gemensamt agerande.
Ordföranderådet genomfördes dagen efter Föreningsstämman, 29 representanter från
sektioner och nätverk deltog. Ordföranderådet diskuterade prioriterade frågor för
verksamhetsperioden år 2011 och 2012.
Styrelsen
Under året har styrelsen haft nio protokollförda möten varav två tvådagars möten. Styrelsen
har verkställt verksamhetsplanen för år 2009-2010 med hög måluppfyllelse. Inför
föreningsstämman diskuterades omvärldsfaktorer och strategiska frågor för föreningens
utveckling. Detta arbete resulterade i styrelsens förslag till inriktning av
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Svensk sjuksköterskeförenings arbete för åren 2011-2012 som antogs av föreningsstämman.
Styrelsen har ägnat stor uppmärksamhet åt medlemsvärvningen. Styrelsen har arbetat aktivt
med bland annat Värdegrunden för omvårdnad, huvudområdets benämning,
utbildningsstrategin, specialistutbildningen och Svensk sjuksköterskeförenings 100-års
jubileum. Styrelsen har även varit aktivt engagerad i försäljningen av fastigheterna i Tyrislöt.
Sjuksköterskornas råd
Sjuksköterskornas etiska-, kvalitets- och vetenskapliga råd har aktivt deltagit i arbetet med
att uppnå Svensk sjuksköterskeförenings prioriterade mål och bidragit i arbetet med
konferenser, strategidokument, uttalanden och remissvar. Under året har kvalitetsrådet och
etiska rådet genomfört fyra sammanträden och vetenskapliga rådet tre möten.
Föreningsstämman
I september(28/9) genomfördes Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma i Stockholm.
Ledamöterna utgjordes av styrelsen, en representant från varje sektion och nätverk samt
ledamöter som representerade de medlemmar som inte är med i någon sektion eller nätverk.
Föreningsstämman fattade beslut om Svensk sjuksköterskeförenings inriktning för åren 20112012. Ania Willman omvaldes enhälligt till ordförande. Föreningsstämman antog tre
uttalanden; uppmaning till landets lärosäten att anta styrelsens förslag på gemensam
benämning av huvudområdet inom sjuksköterskeutbildningen, om
specialistsjuksköterskeutbildningen och rätten till hälso- och sjukvård som en grundläggande
mänsklig rättighet. Föreningsstämma fattade beslut att anta en miljöpolicy för föreningen.
Medlemsavgiften höjdes fr.o.m. år 2011 med 4 kr/mån till 336 kr/år för medlemmar samt en
höjning av medlemsavgiften för pensionärsmedlemmar med 4 kr/mån till 156 kr/år. Avgiften
för studerandemedlemmar beslöts vara oförändrad 100 kr för hela studieperioden.
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Bilaga 1
SEKTIONER OCH NÄTVERK
Sektioner
Astma- och allergisjuksköterskeföreningen
Distriktssköterskeföreningen i Sverige
Föreningen för sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige
Föreningen för Telefonrådgivning inom Hälso- och Sjukvård
Föreningen Hematologisjuksköterskor i Sverige
Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige
Handledning i Omvårdnad, sektion inom Svensk sjuksköterskeförening
Nutritionsnätet för sjuksköterskor
Ortopedisjuksköterskor i Sverige
Psykiatriska Riksföreningen
Riksföreningen för akutsjuksköterskor
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2010)
Riksföreningen för anestesi- och intensivvård
Riksföreningen för barnsjuksköterskor
Riksföreningen för företagssjuksköterskor
Riksföreningen för HBTQ-sjuksköterskor
Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor
Riksföreningen för operationssjukvård
Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård
Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma
Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi
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Riksföreningen för skolsköterskor
Riksföreningen för ögonsjukvård
Riksföreningen försvarets sjuksköterskor
Riksföreningen sjuksköterskor mot tobak
Sektionen för hygiensjuksköterskor
Sektionen för omvårdnadsinformatik
Sektionen för smittskyddssjuksköterskor
Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad
Sjuksköterskeförbundet för antroposofisk läkekonst (2010)
Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad
Sjuksköterskor i cancervård
Specialistföreningen för Dermatologi och Venereologi sjuksköterskor i Sverige
Specialistföreningen för Öron- Näs- och Halssjuksköterskor
Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård
Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening
Sveriges immunbristsjuksköterskors intresseförening
Sveriges lungsjuksköterskors intresseförening
Sveriges MS-sjuksköterskeförening
Sveriges sjuksköterskor inom området smärta
Sårsjuksköterskor i Sverige
Nätverk
Nationella Nätverket för bekräftelseforskning
Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor
Nätverk för triagesjuksköterskor
Nätverket donationsansvariga sjuksköterskor
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Nätverket för estetik och omvårdnad
Nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ omvårdnad
Nätverket för materialkonsulenter
Nätverket för sjuksköterskor inom klinisk farmakologi
Nätverket för vårdutveckling
Nätverket levnadsvanor (2010)
Nätverket för Sömn och Hälsa
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Bilaga 2
FÖRTROENDEVALDA
Svensk sjuksköterskeförenings styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ania Willman
Catrine Jacobsson
Anna-Lena Brantberg
Maria Browall
Ulrica Nilsson
Carl-Axel Palm
Petra Svedberg
Karin Teider
Eva Törnvall
Britta Unneby
Helle Wijk

(fr.o.m. 2010-09-28)
(fr.o.m. 2010-09-28)
(t.o.m. 2010-09-28)

(t.o.m. 2010-09-28)

Personalrepresentant

Monica Beijer-Melander
Torie Palm-Ernsäter

Revisorer ordinarie

Inger Rising
Kerstin Sjöström

Suppleanter

Marie Stenberg
Christina Reslegård

Auktoriserad revisor

Lars Jäderström

Valberedning

Gun Andersson
(fr.o.m. 2010-09-28)
Christel Bahtsevani, sammank. (t.o.m. 2010-09-28)
Anne-Charlotte Egmar
Marita Frigård
(t.o.m. 2010-09-28)
Eva Rådström
Ros-Marie Strömblad
(fr.o.m. 2010-09-28)
Margareta Åkerstedt, (sammank. (fr.o.m. 2010-09-28)

Sjuksköterskornas
Vetenskapliga råd
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Ania Willman, ordförande
Gerd Ahlström
Anna Ehrenberg
Inger Hallström
Catrine Jacobsson
Ulrika Nilsson
Maria Nyström
Lars-Eric Olsson
Britt-Inger Saveman
Lena Sharp
Siv Söderberg
Janeth Leksell, sekreterare

(t.o.m. 2010-06-01)
(fr.o.m. 2010-09-27)

Sjuksköterskornas
Etiska råd

Birgitta Wedahl, adj
Carl-Axel Palm, ordförande
Birgitta Andershed
Behzad Arta
Beata Bergius Axelsson
Per Enarsson
Gunilla Hollman Frisman
Catrine Jacobsson
Annika Larsson Mauleon
Lena Wierup
Lena Wiklund Gustin
Inger Torpenberg, sekreterare
Lisbeth Löpare-Johansson, Vårdförbundet (adj.)
Britt-Marie Ternestedt (adj.)

Sjuksköterskornas
Kvalitetsråd

Helle Wijk, ordförande
Joakim Edwinsson
Stina Fransson Sellgren
Marianne Inde
Agneta Lindberg
Jesper Olsson
Agneta Schröder
Elisabet Strandberg
Eva Törnvall
Torie Palm Ernsäter, sekreterare
Eva Stolpe Socialstyrelsen (adj.)
Maria Hallén Vårdförbundet (adj)
Margareta Rhen, Svenska Barnmorskeförbundet (adj.)
Eva Estling, Sveriges Kommuner och landsting (adj.)

Redaktionsråd

Britta Unneby, ordförande
Anne Hindhede
Julli Islamoska
Eva Johansson
Sylvia Määttä
Kent-Inge Perseius
Christina Reslegård
Charlotte Ångström Brännström
Rolf Månsson (chefredaktör, ansvarig utgivare)
Roland Nilsson (redaktionssekreterare)
Sara Månsson (S&R media)

Arbetsgrupp
Kunskapsbaserad vård

Christel Bahtsevani
Lillemor Fernström
Anna Forsberg
Janeth Leksell

Arbetsgrupp
Hälsofrämjande
Indikatorer

Petra Svedberg
Karin Teider
Helle Wijk
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Arbetsgrupp Huvudområdets
benämning och kärninnehåll

Inger Torpenberg, sekreterare
Ania Willman
Gerd Ahlström
Anna Ehrenberg
Janeth Leksell, sekreterare

Styrgrupp 100-års jubileum

Britta Unneby
Åsa Andersson
Gerthrud Östlinder

Referensgrupp Litteraturstudie om
omvårdnadens värdegrund

Carl-Axel Palm
Catrine Jacobsson
Birgitta Andershed
Anna Söderberg
Inger Torpenberg

Arbetsgrupp
Svensk sjuksköterskeförenings
strategi för informatik

Eva Törnvall
Anna-Lena Brantberg
Jan Florin
Julia Forsberg
Birgitta Wedahl
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Bilaga 3
PUBLIKATIONER 2010
Anna Götlind. (2010). Svensk sjuksköterskeförening Bilder av sjuksköterskan. Stockholm:
Gothiaförlag.
Karin Josefsson. (2010). Tio Punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer.
Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening
Inger Torpenberg (red). (2010). Värdegrund för Omvårdnad. Stockholm:
Svensk sjuksköterskeförening.
Sara Månsson. (2010). Alla har rätt till god vård – En guide om mänskliga rättigheter i
vårdens vardag. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
Birgitta Wedahl (red). (2010). Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor.
Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Strategi för forskning inom omvårdnad. Stockholm:
Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Nursing research – strategies to achieve excellence in
the provision of knowledge-based nursing care. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Re-Aktion kunskapsunderlag att administrera
subkutana injektioner till vuxna personer. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Svensk sjuksköterskeförening om…
Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening
Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Svensk sjuksköterskeförening om…Vårdmiljöns
betydelse. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Svensk sjuksköterskeförening om…Omvårdnad,
hälsoekonomi och prioriteringar. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Svensk sjuksköterskeförening om…Personcentrerad
vård. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för akutsjuksköterskor. (2010).
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård.
Stockholm.
Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för företagssköterskor. (2010).
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom
företagshälsovård. Stockholm:
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Bilaga 4
REMISSVAR ÅR 2010
12/01/10
Yttrande i remissbehandlingen av promemoria Bättre läkemedels användning på en
omreglerad apoteksmarknad.
12/02/10
Indikatorer för god läkemedelsterapi för äldre.
12/03/10
Yttrande i remissförslag om föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap.
12/04/10
Svensk sjuksköterskeförenings yttrande över Institutet för uppföljning och utvärdering inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ds 2010:3
12/06/10
Begreppet vårdrelaterad infektion Dnr 6.8-11745/2010
12/07/10
Informationsskyldighet och patientinflytande. Handbok om rätt information, delaktighet och
kontinuitet.
12/08/10
Regler för etablering av vårdgivare – förslag för att öka mångfald och integration i
specialiserad öppenvård. (SOU 2009:84).
12/09/10
Yttrande över utredningen: Ny ordning för nationella vaccinationsprogram. (SOU 2010:39)
12/10/10
Begrepp inom läkemedelsområdet.
12/11/10
Synonymer till benämningen av kapitel och kategori i ICF/ICF-CY.
12/14/10
Regler och tillstånd. Fackspråk och informatik.
12/15/10
Remiss U2010/2149/UH - Sjuksköterskors specialistutbildning - vilken slags examen?
12/16/10
En översyn av regelverket för sprutor och kanyler. (Ds 2010:36)
12/17/10
Bra mat i äldreomsorgen. Dnr 4163/2010
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12/22/10
Yttrande: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
Övriga svar
Enkätundersökning från NIVEL / EU ”Legal Nurse Prescribing” besvarad i samarbete med
Distriktssköterskeföreningen i Sverige.
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Bilaga 5
KANSLI
Kanslichef
Bitr.kanslichef
Administrativ chef
Medl.service/webbansv.
Ekonomiansvarig
Ekonomiassistent/medlemsservice
Fastighetsansvarig
Administration/vaktmästeri
Kurs/konferensadministration
Fonder och stipendier/administration
Kommunikationsansvarig
Förvaltning Huså
Handläggare

Projektledare100-års jubileet
Chefredaktör och ansvarig utgivare
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Åsa Andersson
Birgitta Wedahl (fr.om. 2010-11- 01)
Anette Danielsson (fr.om. 2010-11-01)
Monica Beijer-Melander (t.o.m. juni)
Karin Ekholm
Alexandra Sidar Berktas
Christer Sand
Mats Sjönell (fr.om. 2010-09-13)
Anna Skånberg
Lina Hammarbäck
Sookia Carlsson
Roger Lind
Janeth Leksell
Inger Torpenberg
Torie Palm Ernsäter
Gerthrud Östlinder
Rolf Månsson

Bilaga 6
REPRESENTATION
Arbetsgrupper och projekt i samverkan med andra organisatoner
Socialdepartementet
Nationell E-hälsa, samrådsgrupp
Socialstyrelsen
Hearing om rikssjukvård

Eva Törnwall

Ania Willman
Oili Dahl
Roland Nilsson

Referensgruppen för Socialstyrelsens revidering
av kvalitetsledningssystem

Torie Palm Ernsäter

Referensgrupp Revidering av Socialstyrelsens allmänna
råd om livsuppehållande åtgärder i livets slutskede

Inger Torpenberg
Jane Östlind

Referensgrupp Socialstyrelsens nutritionsprojekt

Inger Torpenberg
Sigrid Odencrants

Samråd angående Patientens bok om patientsäkerhet

Torie Palm Ernsäter

Statens Beredning för medicinsk Utvärdering
SBU- Alert

Christel Bathsevani

Vetenskapliga råd

Ania Willman

Svenska Läkarsällskapet
Arbetsgrupp, ”Nationella” medicin-etiska riktlinjer
Hjärt och lungräddning

Inger Torpenberg
Behzad Arta
Pernilla Perget

Medicinska Riksstämman

Birgitta Wedahl

Presidieträff

Ania Willman,
Catrine Jacobsson
Åsa Andersson

Sveriges Kommuner och Landsting
Beslutsgruppen för Nationella kvalitetsregister inom
hälso- och sjukvården

Ania Willman
Catrine Jacobsson

Styrgruppen för Nationella psykiatriregister

Ania Willman
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Vårdförbundet
Presidieträffar

Ania Willman,
Catrine Jacobsson
Åsa Andersson

Samverkansgrupp Informatik

Eva Törnvall
Janeth Leksell
Birgitta Wedahl

SSFs/SHSTFs personalstiftelse

Ania Willman,
Åsa Andersson

Utredningar
Referensgrupp Översyn av nationella kvalitetsregistren

Ania Willman
Åsa Andersson

Övriga organisationer
Amning som arbete, referensgrupp

Inger Torpenberg

Folkhälsoinstitutet Fysisk aktivitet på recept

Inger Torpenberg

Folkhälsoinstitutet Råd; Riskbruksprojektet

Inger Torpenberg

Forum för vård- och hälsoutbildning

Birgitta Wedahl

Klinisk slutexamination, styrelsen, adjungerad

Birgitta Wedahl

Livsmedelsverket, Nationella amningskommitteen

Inger Torpenberg

Nationella Medicinska indikatorer, Styrgrupp, adjungerad

Ania Willman

Nationell Plattform för förbättringskunskap

Birgitta Wedahl

Socialstyrelsen, SKL, LÖF
Sjätte nationella konferensen om
patientsäkerhet, arbetsgrupp

Torie Palm Ernsäter

Prioriteringscentrum styrelse

Catrine Jacobsson

RN4CAST, intressentgrupp

Senior-Alert, styrgrupp

Petra Svedberg
Åsa Andersson
Torie Palm Ernsäter

Sveriges kommuner och landsting, Jämställd vård, expertgrupp

Åsa Andersson

Stiftelser och fonder
Ebba Danelius stiftelse, styrelse

Åsa Andersson

Barnens Lyckopennings stipendienämnd

Annica Örtenstrand
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Dagmar och Axel Bildts donation

Björn Pontén

Stiftelsen Sjuksköterskornas kamratfond

Lina Hammarbäck

Styrelsen Henning Ahlsons fond, styrelse

Åsa Andersson

Nordiska och internationella konferenser
Etik i Norden, representanter från sjuksköterskornas
etiska råd, Trondheim Norge.

Carl-Axel Palm.
Inger Torpenberg
Lena Wierup
Lena Wiklund Gustin

Health Technology Assessment Society (HTAi) konferens,
Dublin, Irland

Åsa Andersson

European Federation of Nurses, EFN,
Bryssel, Belgien

Åsa Andersson

SSNs konferens Stockholm

Åsa Andersson,
Torie Palm Ernsäter
Inger Torpenberg
Birgitta Wedahl

The World Health IT(WoHiT) and Health Information
and Management System Society (HiMSS) konferens,
Barcelona, Spanien

Eva Törnvall

WENR, Rotterdam, Nederländerna

Catrine Jacobsson
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FONDER OCH ANSLAG 2010
Hjälpfonder:
Stiftelsesamfond för
ekonomiskt stöd
Hemtunafonden
Henning Ahlson
Sigrid Ulrich
Kamratfonden
Summa:

Antal sökande

Beviljade

18
167
21
46
480
732

10
101
12
30
135
288

43 500
541 500
59 900
185 000
413 675
1 243 575

Örensgårdsfonden

46

25

138 600

Svensk
sjuksköterskeförenings egna
budgeterade stipendier
Rese- och fortbildning
Yngre doktorandstipendier
Årets omvårdnadsledare
Summa:

73

24
2 st. à 30 000
2 st. à 10 000

89 800
60 000
20 000
169 800

3
14
57
31

1
5
6
5
2
8
2

2 829
22 000
19 300
46 794
20 000
67 720
24 000

186

29

202 643

30
20

9
11

30 500
323 240

3
53

3
23

15 000
368 740

Studiestipendier/rese- och
fortbildningsbidrag:
Sandströmska studiefonden
Mimmie Dahlbeck
SSEFs minnesfond
Ulrica Croné
Estrid Rodhe
Florence Nightingales fond
SSFs stiftelsesamfond för
studiestipendier
Summa:
Övrigt:
Barnets Lyckopenning (i
samråd med SBF)
Ebba Danelius (bidrag till SSF
från stiftelse)
Feron och Nyberg (bidrag till
SSF från stiftelse)
Summa:
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81

Belopp

Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver:
Florence Nightingale
Namn och titel
Inger Johansson,
distriktssköterska
Helena Öborn
barnsjuksköterska,
uroterapeut

Arbetsplats/
Universitet
Stockholm

Belopp

Projektets titel

15 000

Utbildning av sjuksköterskor och
barnmorskor i Rwanda.
"Blåsfunktionen hos barn och
ungdomar med kronisk
njursjukdom före och efter
njurtransplantation”.
"Att identifiera faktorer som kan
trigga igång skov i
inflammatorisk tarmsjukdom".
"PICC-line eller subkutan
venport vid
cytostatikabehandling hos
kvinnor med bröstcancer - en
randomiserad kontrollerad
tvärvetenskaplig studie av
komplikationer, materialslitage,
patient- och personalperspektiv".
"KAD - bara när det behövs".

Astrid Lindgrens 10 000
Barnsjukhus

Susanna Jäghult
leg. sjuksköterska

Danderyds
sjukhus.

10 000

Gunilla Björling
leg. sjuksköterska,
lektor

Sophiahemmets
högskola

10 000

Rose-Marie
Johansson
leg. sjuksköterska,
doktorand

Hälsohögskolan
Jönköping

10 000

Estrid Rodhe
Namn och titel
Kristina Edvardsson
leg. sjuksköterska,
doktorand

Ann-Christin
Karlsson
leg sjuksköterska,
doktorand
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Arbetsplats/
Belopp
Universitet
Umeå universitet 10 000

Växjö
Universitet

10 000

Projektets titel
"Health from an intergenerational perspective:
Exchanging experiences at the
Mother and Children’s research
centre at La Trobe university,
Melbourne Australia".
"Being awake during regional
anaesthetics and surgery. Patients
giving voice to their
intraoperative experiences".

Stiftelsesamfond för studiestipendier
Namn och titel
Sofie Jakobsson
leg sjuksköterska,
doktorand

Ewa Andersson
leg sjuksköterska,
doktorand

Arbetsplats/
Universitet
Göteborgs
Universitet

Belopp

Projektets titel

10 000

Lunds
Universitet

10 000

"En intervention i syfte att
förebygga och/eller lindra
upplevelsen av fatigue i samband
med strålbehandling mot
bäckenhålan; ett kosttillskott
baserat på råmjölk".
"Yngre personers upplevelser
efter att ha överlevt en akut
hjärtinfarkt samt deras upplevelse
av socialt stöd".

Ebba Danelius
Namn och titel
Helena Wigander
specialistsjuksköterska

Maria Harder
leg. sjuksköterska,
doktorand
Eva Johansson
leg. sjuksköterska,
klinisk lektor
Siv Dahlström
skolsköterska
Karin Sundin
leg. sjuksköterska,
docent
Christina Peterson
barnsjuksköterska
Eva Furuland
skolsköterska
Agneta Anderzén
leg. sjuksköterska,
lektor
Ann Post
leg. sjuksköterska,
forskare
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Arbetsplats/
Universitet
Astrid Lindgrens
Barnsjukhus

Belopp

Projektets titel

30 000

Mälardalens
högskola

34 120

"Livskvalitet och psykosocial
funktion hos barn som föds med
låg analatresi och deras
föräldrar".
"Barns perspektiv inom
Barnhälsovård".

Röda korsets
högskola

40 000

"Livssituationen efter allogen
stamcellstransplantation".

Elevhälsan
Gällivare
kommun.
Umeå Universitet

17 760

"Hopp Hälsa och personlig
planering".

40 000

Länssjukhuset
Ryhov
Grafiskt
utbildningscenter,
Uppsala
Örebro
universitet/Örebro
läns landsting
Karolinska
institutet

40 000

"Stöd till barn med medfödd
hjärtsjukdom och deras
närstående".
"Hälsa hos förskolebarn (1-6 år)
med typ 1 diabetes".
"Fysisk aktivitet på recept till
barn och unga inom
skolhälsovården".
"Children with Cancer focusing on their Fear and on
how their Fear is handled”
"Tobaksberoendets utveckling
från ungdom till vuxen - hur ser
det ut? En uppföljning av
deltagarna i BROMS studien”

40 000

25 000

25 000

Lena Wettergren
leg. sjuksköterska,
biträdande lektor

Karolinska
Institutet

25 110

"Longitudinell studie av socialt
liv hos unga som har genomgått
behandling för cancer i
barndomen".

Stiftelsen Ulrica Cronés fond
Namn och titel
Anette Henriksson
leg. sjuksköterska,
doktorand
Karin Bergkvist
leg. sjuksköterska,
högskoleadjunkt
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Arbetsplats/
Universitet
Örebro
universitet

Belopp

Projektets titel

11 697

Sophiahemmets
högskola

11 697

"Ett stödprogram för närstående
till personer med livshotande
sjukdom".
"Allogen
stamcellstransplantation patienter och närståendes
erfarenheter utifrån två
vårdkontexter".
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FASTIGHETER
Sjuksköterskornas Hus
Sjuksköterskornas Hus är en viktig mötesplats för sektioner, nätverk, medlemmar och gäster.
Över 5000 gäster har nyttjat lokalerna. Sektioner och nätverk har genomfört många möten.
Lokalerna har även mot avgift hyrts ut till andra organisationer, företag och grupper av
sjuksköterskor.
Under året har fastigheten genomgått fortlöpande reparations- och underhållsarbete.
Renovering och målning av fönster har skett från plan 4 och nedåt.
Ombyggnad av hissen har skett i syfte att anpassa den till gällande lagstiftning och en
innerdörr har installerats. Ny inredning och ny knappdisplay har installerats.
Lägenheter BRF Flundran Nybrogatan 65-67.
Svensk sjuksköterskeförening äger tre fullt utrustade enrumslägenheter i
bostadsrättsföreningen Flundran. Under året har en del slitna inventarier bytts ut.
En lägenhet nyttjas av Svensk sjuksköterskeförenings styrelseordförande. Den andra
lägenheten hyrs av anställd hos Svensk sjuksköterskeföening och den tredje nyttjas som
övernattningslägenhet åt styrelsemedlemmar i Svensk sjuksköterskeförening då de har
uppdrag för föreningen som kräver övernattning i Stockholm..
Ödetorpet Lindåsa och Skutstugorna i Huså
Föreningen äger fritidshus vid Huså by i Jämtland – Ödetorpet Lindåsa och Skutstugorna vid
Fjällfotens Stugby. De nio stugorna hyrs ut på veckobasis för medlemmarnas rekreation och
vila. Stugor och mark sköts och vårdas av lokal personal. Jakträtten vid fastigheten Ödetorpet
Lindåsa är utarrenderad. Ny brygga har färdigställts vid Ödetorpet Lindåsa.
Ny inredning i form av sängar, soffor, bord, mattor och armatur har inhandlats till samtliga
stugor i Ödetorpet Lindåsa. Dessutom har samtliga hus försetts med platt TV, video/cd och
radio. Under året har i övrigt normalt underhållsarbete på stugorna skett. Föreningen har
långtidshyrt bastun i Fjällfotens Stugby vilket innebär att den enbart disponeras av
föreningens gäster.
Husföreståndare och styrelseordförande i Svensk sjuksköterskeförening besökte under
sensommaren fastigheterna och stugvärdarna.
Marknadsföring av stugorna har skett genom annonsering i Omvårdnadsmagasinet samt på
hemsidan.
Stugor
uthyrda veckor 2009
Lillstugan (2 bäddar)
13
Lilla Härbret (2 bäddar)
23
Stora Härbret (4 bäddar)
22
Sportstugan (6 bäddar)
18
Torpet (6 bäddar)
24
Skutstugan 2 (6 bäddar)
22
Skutstugan 4 (6 bäddar)
19
Skutstugan 6 ( 6 bäddar, husdjur tillåtna)
25
Skutstugan 3 (4 bäddar)
24
Totalt antal uthyrda veckor
190
29

uthyrda veckor 2010
9
23
28
23
21
18
20
22
20
184

Tyrislöt 1:2 och 1:13
Tyrislöts två fastigheter med byggnader såldes för 10, 5 miljoner i juni 2010.För att
försäljningen ska kunna slutföras behövs beslut av Jordbruksverket att köparen får
förvärstillstånd vilket inte var klart vid årsskiftet.
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