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Svensk sjuksköterskeförening

Verksamhetsberattelse ar 2011
Inledning
Svensk sjuksköterskeförening har nått ett betydelsefullt genombrott. Under år 2010 har
Svensk sjuksköterskeförening beviljats projektmedel på över fyra miljoner kronor för tre
olika projekt från Socialstyrelsen, Beslutsgruppen för Nationella kvalitetsregister, SKL,
och Prioriteringscentrum. Det är ett kvitto på att föreningen har hög trovärdighet och att
föreningens arbete efterfrågas i hög utsträckning. Tack vare dessa projektmedel kan Svensk
sjuksköterskeförening fördjupa arbetet med att utveckla omvårdnadsvariabler till de
Nationella kvalitetsregistren, utveckla arbetet med sjuksköterskornas insatser för
förbättrade levnadsvanor och aktivt bidra till diskussionen om prioritering inom
omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening har även i högre utsträckning än tidigare
inbjudits till att delta i många nationella expert- och arbetsgrupper samt att utse experter till
nationella uppdrag. Föreningen har svarat på 22 remisser.
Föreningen har deltagit aktivt i samhällsdebatten inom flera viktiga områden. Föreningens
ordförande är en av årets oftast förekommande debattörer i vårdrelaterade tidskrifter.
Betydelsen av hög kompetens inom vården av äldre, uttalanden mot riskkapitalsbolags
utarmning av äldrevården, papperslösas rätt till vård och Ship to Gaza är några exempel där
föreningen agerat med debattartiklar, uttalanden, pressmedelanden och aktivt deltagande.
Utgångspunkten för Svensk sjuksköterskeförenings ställningstagande är sjuksköterskornas
professionsetik.
Svensk sjuksköterskeförenings långvariga arbete med att de Nationella kvalitetsregistren ska
spegla alla professioners arbete har rönt framgång. Alla Nationella kvalitetsregister ska från år
2012 tillvarata de olika professionernas intresse av kvalitetsuppföljning och registren ska
användas till förbättringsarbete i vården.
Föreningen har fortsatt med ett intensivt arbete för att påverka specialistutbildningens
innehåll och struktur, samt för att andelen specialistutbildade sjuksköterskor måste öka.
Föreningen har publicerat nytt material i serien Svensk sjuksköterskeförening om … och i
kampanjen för säker vård – Re-Aktion.
Det goda samarbetet mellan Svensk sjuksköterskeförening och sektioner/nätverk har varit
avgörande för föreningens framgångar. Svensk sjuksköterskeförening kan med hjälp av
sektionernas och nätverkens kunskap snabbt föreslå experter när föreningen får
förfrågningar. Det har varit en styrka att sektioner och nätverk drivit samma krav som
Svensk sjuksköterskeförening, att fler specialistutbildade sjuksköterskor behövs i hälsooch sjukvården samt att specialistutbildningen ska leda till både en yrkesexamen och en
akademisk examen på avancerad nivå. Svensk sjuksköterskeförening hade vid årets slut 54
sektioner och nätverk. Två sektioner har tillkommit under året.
Arbetet med att värva medlemmar har fortsatt. Föreningen har fått ett tillskott på 1 453 nya
medlemmar, men det totala medlemsantalet har minskat 2 426 medlemmar. Vid årsskiftet var
antalet medlemmar 72 294, varav 7 275 pensionärsmedlemmar och 2 938
studerandemedlemmar.

2

Ta ansvar för omvårdnadens utövande och kvalitet
Det är sjuksköterskorna som har ansvar för omvårdnadens kvalitet. En god omvårdnad strävar
efter att bevara personens integritet och värdighet. Ett gott bemötande är avgörande för
personens upplevelse av omvårdnadsinsatserna. Sjuksköterskor måste aktivt arbeta för en
personcentrerad omvårdnad så patienter och närstående blir delaktiga. I syfte att fördjupa
diskussionen om sjuksköterskans ansvar för en god omvårdnad fastställdes temat för 2012 års
Lust & Kunskap, sjuksköterskedagarna till Avancerad omvårdnad i ett mångkulturellt
samhälle. Under året har program färdigställts med hjälp av programgrupp och förslag från
sektioner och nätverk.
I serien Svensk sjuksköterskeförening om… har broschyrerna Evidensbaserad vård och
omvårdnad publicerats.
Kunskapsbaserad omvårdnad
Svensk sjuksköterskeförening har deltagit i arbetet för att omvårdnaden i högre grad ska vara
kunskapsbaserad. I samarbete med sektioner och nätverk har Svensk sjuksköterskeförening
föreslagit sjuksköterskor som är experter inom olika områden inom omvårdnad till bland
annat Statens Beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen.
För att förbättra omvårdnaden med stöd av till exempel nationella riktlinjer och
kvalitetsindikatorer krävs att kunskap tillämpas i praktisk handling. Under året har arbete med
revidering av Svensk sjuksköterskeförenings bok Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad
inletts. Även arbetet med att utveckla ett enhetligt strategidokument för kvalitetsområdet har
påbörjats.
Svensk sjuksköterskeförenings långvariga arbete för att de Nationella Kvalitetsregistren måste
utveckla kvalitetsindikatorer som speglar samtliga professioners arbete har vunnit viktiga
framgångar. I den nya överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och
landsting om hur de Nationella Kvalitetsregistrens ska finansieras slås det fast att varje
kvalitetsregisters nationella styrgrupp ska ta tillvara de olika professionernas intresse av
kvalitetsuppföljning av vården. I den omorganiserade nationella beslutsgruppen för registren
har Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet jämställts och fått vardera
två ledamöter. Svensk sjuksköterskeförening har dessutom beviljats drygt en miljon kronor
till ett projekt med syfte att förbättra de Nationella kvalitetsregistren genom att utarbeta
förslag till omvårdnadsvariabler.
Svensk sjuksköterskeförening genomförde i samarbete med kansliet för Nationella
kvalitetsregistret ett möte med cirka 50 sjuksköterskor som är ledamöter i styrgrupper för
Nationella kvalitetsregister. Mötet diskuterade bl.a. omvårdnadsområden där
kvalitetsvariabler för register är möjliga att ta fram.
På ImPrims (Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality
primary health care systems in Baltic sea region) internationella konferens om
kvalitetsregister höll en representant för Svensk sjuksköterskeförening ett föredrag om
omvårdnad i kvalitetsregister.
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Engagera sjuksköterskor som är chefer och ledare
Vid två tillfällen har föreningens ordförande haft dialogmöten med ett tiotal sjuksköterskor i
ledande positioner med syfte att lyfta betydelsen av ledarskapets ansvar för implementering
av kunskapsbaserad omvårdnad.
I november anordnade Västerbottens läns landsting en omvårdnadskonferens för ledande
sjuksköterskor. Svensk sjuksköterskeförening deltog med ett bokbord som fick stor
uppmärksamhet och uppskattning av de ca 120 deltagande cheferna.
Till årets omvårdnadsledare 2010 utsågs Helén Johansson, vårdenhetschef vid barnkirurgisk
avdelning vid Universitetssjukhuset i Linköping och Monica Berglund direktör och
verksamhetschef för Tre Stiftelser i Göteborg.
Kvalitetsutveckling av omvårdnad och säker vård
En god och säker vård förutsätter samverkan och teamarbete som överbryggar gränser och
främjar kontinuitet i vård och omsorg. Vårdens professioner behöver tillägna sig de sex
kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård,
förbättringskunskap, säker vård samt informatik. Under året påbörjades ett samverkansprojekt
med Svenska Läkaresällskapet för transformering av kärnkompetenserna till svensk
vårdkontext. Arbetet har startat med kompetenserna samverkan i team och
förbättringskunskap.
Svensk sjuksköterskeföreningen kampanj ”Re-Aktion” för att göra vården bättre och säkrare
genom att lyfta omvårdnadsforskningens resultat har fortsatt. Två nya kunskapsunderlag
avseende inläggning och skötsel av perifer venkateter samt att använda patientnära analyser
och egenmätning utanför laboratorier har publicerats. Kunskapsunderlaget för att identifiera
personer med risk för fall och fallskador har reviderats.
Svensk sjuksköterskeförening har deltagit i samhällsdebatten kring patientsäkerhetsfrågorna
framförallt genom att understryka vikten av att det finns tillräckligt med sjuksköterskor med
specialistkompetens för att kunna säkra vårdkvaliteten och patientsäkerhet. Föreningen var
medarrangör till den 6:e nationella patientsäkerhetskonferensen.
Implementera forskningsstrategin
Svensk sjuksköterskeförenings arbete med forskningsfrågorna ska bidra till att förnya och
förbättra omvårdnad såväl nationellt som internationellt. Under året har Vetenskapliga rådet
tagit fram en forskningsplan för implementering av föreningens forskningsstrategi.
Vetenskapliga rådet har även arbetat med att identifiera kunskapsluckor i omvårdnad.
Svensk sjuksköterskeförening har delat ut två stipendier a´ 30 000 kronor till yngre
doktorander. Amanda Hellström, legitimerad sjuksköterska och doktorand vid Lunds
universitet tilldelades stipendiet för avhandlingsarbetet: ”Insomnia in elderly persons. How to
assess insomnia and promote sleep in health care settings by nursing interventions”.
Marie Höyer, legitimerad sjuksköterska, doktorand vid Uppsala universitet tilldelades
stipendiet för avhandlingsarbetet: “Health-related quality of life and return to work after
breast cancer – a population-based cohort study”.
Äldres rätt till god vård
Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Vårdförbundet genomfört tre regionala
seminarier i Stockholm, Malmö och Göteborg som lyft fram omvårdnadsforskningens
betydelse för äldrevårdens utveckling. Syftet med seminarierna var att synliggöra behovet av
specialistkunskap i omvårdnad för en hälsofrämjande vård och omsorg av äldre. Målgruppen
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för seminarierna var kommunalpolitiker, tjänstemän och sjuksköterskor som arbetar inom
äldrevården. Ett möte med regeringens äldresamordnare har genomförts där betydelsen av
höjd kompetens inom äldrevården och av specialistutbildade sjuksköterskor påtalades.
Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etiska råd har reagerat kraftfullt på
rapporterna om vanvård som avslöjats inom Carema vilket uppmärksammades i massmedia.
Etiska rådet uttalade att det är ett svek mot äldre personer som är beroende av vård att
riskkapitalbolag får utnyttja välfärdsystemet för egen vinst, som inte beskattas i Sverige, på
bekostnad av god vård. Etiska rådet lyfte även fram att civilkuraget och mod hos all
vårdpersonal som rapporterar och trotsar alla försök att bli tystade är ovärderligt.
Informatik och dokumentation
Svensk sjuksköterskeförening har aktivt deltagit i samrådsgruppen för Nationell eHälsa.
Fokus har varit på införande och nytta av eHälsa. Svensk sjuksköterskeförening har framhållit
behovet av utbildning inom eHälsa på grund – och avancerad nivå samt för yrkesverksamma.
Svensk sjuksköterskeförening har deltagit i ”Runda bordssamtal” med Anna-Karin Hatt, IToch regionminister, där föreningen uppmärksammat behovet av ett strukturerat och
standardiserad nationellt fackspråk för omvårdnadsdokumentation, samt kravet på en
nationell samordning av implementeringen. Svensk sjuksköterskeförening har visat på risken
för ”digital diskriminering” beträffande eHälsa samt att föreningen kan bistå med
expertkunnande.
Näringsdepartementet inbjöd föreningen att ingå som signatär i den Digitala agendan för
Sverige. Föreningen har signerat en avsiktsförklaring på Näringsdepartementet tillsammans
med 41 andra organisationer.
Arbete med Svensk sjuksköterskeförenings strategi för eHälsa har startat. Under året har
huvudområdena definierats och strukturen tagit form.
En sektionsträff har genomförts med temat; Termer och begrepp. Aktuell forskning och arbete
för termer och begrepp presenterades och innehållet i den nationella strategin för eHälsa
diskuterades.
Under hösten 2011 återuppstod nätverket kring eHälsa/informatik. I nätverket finns
representanter för Vårdförbundet, IBL, Barnmorskeförförbundet, Sektionen för
omvårdnadsinformatik, Svensk sjuksköterskeförening samt sjuksköterskor verksamma vid
Sverige Kommuner och Landsting. Nätverkets syfte är att gemensamt påverka utvecklingen
inom eHälsa samt stödja varandra.
Svensk sjuksköterskeförening var representerad i den svenska delegationen som deltog på
World of Health IT konferensen i Budapest. Föreningen framförde vikten av att involvera
patienter och vårdpersonal i utvecklingen av eHälsa samt behovet av utbildning i eHälsa för
vårdpersonal och studenter. Föreningen lyfte även fram att eHälsa bör inkluderas i arbete med
förbättringskunskap och behovet av en nationell samordning.
Svensk sjuksköterskeförening medverkan i att utveckla och tillämpa den nationella
eHälsostrategin presenterades på ACENDIO:s konferens på Maderia.
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Etik
Värdegrund för omvårdnad
Under året har Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad distribuerats i
10 000 exemplar. Värdegrunden för omvårdnad är väl använd i utbildning och ingår ofta i
kurslitteraturen. Inför presentation av Värdegrunden vid ICN konferens på Malta översattes
den till engelska.
Ett informationsblad som presenterar alla Svensk sjuksköterskeförenings etiska skrifter har
producerats. Informationsbladet har distribuerats till alla lärosäten med sjuksköterskeprogram.
I samarbete med Sektionen för handledning i omvårdnad har ett pilotprojekt med stöd av
Värdegrund för Omvårdnad startats. En studiedag har genomförts tillsammans med Sektionen
för handledning i omvårdnad där användningsområden för Värdegrunden diskuterades. I
arbetet med att få fram praktiska tillämpningar av Värdegrunden planeras goda exempel på
användarområden. I Etiska rådet har arbetet med en ”Värdeduk” påbörjats för spridning till
lärosäten och vårdgivare.
Vid Nordiska etiksrådsmöte i Köpenhamn deltog representanter från Norges, Danmarks,
Färöarnas och Sveriges sjuksköterskors etiska råd. Under två dagar diskuterades vad etik och
normer i ett sundhetsväsen i konstant förändring betyder.
Svensk sjuksköterskeförening har sedan starten år 2008 tillsammans med 42 andra
frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och yrkesförbud arbetat aktivt i nätverket Rätt till VårdInitiativet. Aktiviteterna i nätverket har under året fokuserat på den statliga utredningen för
allas rätt till vård, ”Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet” SOU
2011:48. I utredningen föreslås att asylsökande och papperslösa ska ha rätt till en
subventionerad vård. Rätt till Vård-Initiativet har under året genomfört flera aktiviteter för att
påverka regeringen att få utredningen på remiss för att komma vidare i lagstiftningsarbete.
Nätverket har genomfört en presskonferens med upprop i form av namninsamling på
kulturhuset i Stockholm. Representanter för nätverket har träffat Socialdemokrater som sitter i
Socialutskottet för att diskutera frågan. Svensk sjuksköterskeförening har funnits
representerad på nätverkets samtliga aktiviteterna.
Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet arrangerades en workshop om
omvårdnadsprioriteringar i vården. Prioriteringscentrum bidrog med 50 000 kronor till workshopen. Under två dagar samlades 19 särskilt inbjudna omvårdnadssakkunniga,
prioriteringssakkunniga och en filosofie doktor i praktisk filosofi. Workshopens ansats var att
diskutera– Hur mycket av vården som ska eller kan bli föremål för öppna prioriteringar och
om insatser som tillgodoser grundläggande mänskliga behov ska ingå i prioriteringarna? En
rapport kommer att publiceras under år 2012.

Hälsofrämjande omvårdnad- motverka den ojämlika hälsan
Hälsofrämjande omvårdnad behöver vara mätbar för att vara synlig. Sjuksköterskor har en
betydelsefull uppgift när det gäller att minimera risker och förebygga sjukdomar likväl som
att bistå personer med ohälsoproblem. I dag saknas indikatorer för hälsofrämjande
omvårdnad. En arbetsgrupp har under året genomfört en systematisk litteratursökning. Målet
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för arbetet var att identifiera evidensbaserade indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad
vilket inte kunnat uppnås på grund av att de saknades i litteraturen.
Svensk sjuksköterskeförening har fått ett stort projekt på drygt tre miljoner kronor får år 2011
och 2012 beviljat av Socialstyrelsen. Projektet ska sprida kännedom om Socialstyrelsens
nationella riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder för tobaksbruk, riskbruk av alkohol,
otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Målsättningen med projektet är att
sprida en positiv attityd till sjukdomsförebyggande arbete inom hälso- och sjukvården och
sprida kunskap om metoder för sjukdomsförebyggande arbete. En projektledare anställdes i
november.
Svensk sjuksköterskeförening har genomfört en studiedag i samarbete med SBU och Svensk
sjuksköterskeförenings sektioner Distriktssköterskeföreningen i Sverige, Psykiatriska
Riksföreningen, Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Riksföreningen för
skolsköterskor. På studiedagen deltog cirka 125 personer som samlats för att diskutera
sjuksköterskans roll inom området barn- och ungdomars psykiska hälsa.

Hög kvalitet i sjuksköterskornas grund- och specialistutbildning
Skapa opinion för kraven i Svensk sjuksköterskeförenings utbildningsstrategi
Grund- och specialistutbildning av sjuksköterskor ska vara av hög kvalitet. Med sin breda,
och inom omvårdnadsvetenskapen fördjupade kunskap, utgör sjuksköterskan en strategisk
yrkesgrupp inom svensk hälso- och sjukvård. Vårdens utveckling ställer höga krav på
förmåga till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturell kompetens,
professionellt ansvar och livslångt lärande. Detta ökar behovet av specialistutbildade
sjuksköterskor. Under hösten har en arbetsgrupp tillsatts för att utarbeta progressionen i
huvudområdet omvårdnad på grund- och avancerad nivå. Styrelsens ordförande har även
besökt lärosäten för dialog om sjuksköterskans huvudområde omvårdnad, betydelsen av
evidens och professionstillhörighet.
Under året 2011 har föreningen arbetat intensivt för kraven att fler specialistutbildade
sjuksköterskor behövs i vården och att specialistutbildningen måste anpassas till dagens
behov. Föreningen står fast vid kravet på en specialistutbildning som leder till både en
yrkesexamen och en akademisk examen på avancerad nivå. Föreningen har uppvaktat
Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet, skrivit flera debattartiklar samt
uppmuntrat sektioner och nätverk att själva agera. En sektionsträff anordnades där framtidens
specialistutbildning diskuterades. Föreningen har även besvarat Utbildningsdepartementets
remiss avseende förslag om ändrad examensbeskrivning för specialistsjuksköterska. Under
året har föreningen påbörjat utarbetande av ett förslag på en ny specialistutbildning.
I samverkan med Vårdförbundet och Dagens Medicin genomfördes Specialistsjuksköterskans
dag. Syftet med dagen var att lyfta behovet av fler specialistutbildade sjuksköterskor samt
behovet av en ny specialistutbildning. Konferensen samlade cirka 250 personer.
Årets verksamhetsförlagda utbildningskonferens anordnades i samarbete med Mälardalens
högskola i Västerås. Konferensen tema var: Verksamhetsförlagd utbildning i nutid för
framtid. Konferensen är betydelsefull för kliniskt verksamma handledares
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kompetensutveckling vilket innebar att konferensen fulltecknades snabbt och ett 70-tal
personer fanns på kölista. Årets konferens samlade ca 520 deltagare och utvärderades positivt.
Arbetet med sektioner och nätverks kompetensbeskrivningar har fortsatt. En sektionsträff för
att diskutera en gemensam layout för framtidens kompetensbeskrivningar har genomförts, och
en ny layout är fastställd. Under året har fem nya kompetensbeskrivningar publicerats och
arbetet med ytterligare fem 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.
Nationell plattform för förbättringskunskap
Svensk sjuksköterskeförenings deltar i det tvärprofessionella arbetet med Nationell Plattform
för förbättringskunskap. Under året har en Sommardialog anordnats i Jönköping för
strategiskt viktiga personer i arbetet med att sprida plattformens idéer om
förbättringskunskap. Plattformen har även profilerats på International Forum on Quality &
Safety in Healthcare i Amsterdam där Svensk sjuksköterskeförening anordnade ett
kvalitetsmingel. Minglet var mycket välbesökt, ett 100-tal svenska representanter fick
information om plattformsarbetet samt om Svensk sjuksköterskeförenings kvalitetsarbete.

Internationellt och nordiskt samarbete
Svensk sjuksköterskeförening deltog på Sjuksköterskornas samarbete i Nordens, SSN:s,
tvådagarskonferens i Oslo med temat professionsidentitet genom utbildning och forskning.
Under året avvecklade Workgroup of European Nurse Researchers (WENR) sin organisation.
WENRs tillgångar skänktes till European Federation of Nurses Associations, EFN:s, förstudie
med syfte att undersöka möjligheterna för hur forskande sjuksköterskor ska kunna påverka
EU:s hälso- och sjukvårdspolitik samt forskningsområden. Svensk sjuksköterskeförening
kommer att ansvara för WENRs arkiv.
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 EFN:s arbete erbjuder Vårdförbundet Svensk sjuksköterskeförening att
delta i EFN:s arbete. Under året förändrade EFN sina stadgar vilket innebär att fler
organisationer från samma land kommer att kunna antas som medlemmar.
International Council of Nurses, ICN, är sjuksköterskornas internationella organisation.
Sjuksköterskeorganisationer från 143 länder är medlemmar i ICN. Under år 2011
genomfördes ICN:s beslutande möte, Council of Nurses, på Malta. Tyvärr deltog endast
representanter från knappt 70 nationer på mötet. Den låga representationen berodde till stor
del på konsekvenser av den globala ekonomiska krisen. Flera organisationer hade för dålig
ekonomi för att resa då medlemmar i sin tur inte haft råd att betala sin medlemsavgift. I ett
flertal länder har arbetslösheten för sjuksköterskor ökat katastrofalt på grund av nedskärningar
inom hälso- och sjukvårdsektorn.
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Den viktigaste frågan som diskuterades var ICN:s beslut från år 2010 att alla
medlemsorganisationer skulle arbeta för att fler nationella organisationer ska kunna bli
medlemmar i ICN. Detta har inte förverkligats. Idag representeras många nationer av
organisationer som enbart organiserar mellan 2- 10 procent av landets sjuksköterskor. Den
låga organisationsgraden hotar både ICN:s trovärdighet och dess ekonomi.
På ICN:s kongress deltog Svensk sjuksköterskeförening med tre muntliga presentationer;
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för forskning, Värdegrund för Omvårdnad och Svensk
sjuksköterskeförenings arbete för mänskliga rättigheter. Både Forskningsstrategin och
Värdegrund för Omvårdnad fanns med i engelsk översättning och mottogs positivt av
deltagarna.
Svensk sjuksköterskeförening deltog med en passagerare på Ship to Gaza som är en
partipolitiskt och religiöst oberoende organisation som verkar för att Israels blockad av Gaza
ska hävas. Enligt International Committee of the Red Cross innebär blockaden att 1,5 miljoner
människor varav hälften är under 18 år inte kan leva ett normalt och värdigt liv. Därför
medverkade Svensk sjuksköterskeförening till att humanitärt bistånd skulle skeppas till Gaza
genom en fredlig aktion. Ship to Gazas båtar stoppades i Aten men aktionen väckte stor
uppmärksamhet och debatt i media.
Svensk sjuksköterskeförening har fortsatt insamlingen till ”Girl Child Education Fund”. Det
är ett ICN/FNIF projekt som Svensk sjuksköterskeförening stödjer. 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 17 000
kronor samlats in.

Utveckla Svensk sjuksköterskeförenings organisation
Omvårdnadsmagasinet
Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift
och ingår i medlemsavgiften. Upplagan uppgår till cirka 80 000 exemplar och tidskriften
kommer ut med sex 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, 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. Försäljningen av annonser har uppfyllt målsättningen.
Profilera Svensk sjuksköterskeförening
Svensk sjuksköterskeförening har tagit initiativ till att diskutera specialistutbildningen för
sjuksköterskor i debattartiklar. Föreningen har agerat med pressmeddelanden och
debattartiklar i aktuella samhällsfrågor som vanvård av äldre och riskkapitalbolag i vården.
Utöver det har föreningen gjort tydliga uttalanden som stödjer mänskliga rättigheter och
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sjuksköterskors och andra vårdarbetares rätt att utöva sitt yrke enligt professionens etiska
riktlinjer.
Svensk sjuksköterskeförening har även genomfört en träff med sjuksköterskor som är invalda
i Riksdagen och informerat om föreningens arbete samt diskuterat specialistutbildningens
framtid.
Föreningen har haft samarbete och aktiva kontakter med bland andra Vårdförbundet, Svenska
Läkaresällskapet, Sveriges Kommuner och Landsting, SBU, Socialstyrelsen och
Prioriteringscentrum. Föreningen har hög trovärdighet och uppfattas som kunnig och seriös.
Ett bevis för detta är att föreningen under året erhållet bidrag från Prioriteringscentrum samt
projektmedel från Socialstyrelsen och Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister, SKL
Aktivt rekrytera medlemmar och studerandemedlemmar
Under året har föreningen fått 1 453 nya medlemmar men det totala medlemsantalet har
minskat med 2 426 medlemmar. Vid årsskiftet var antalet medlemmar 72 294, varav 7 275
pensionärsmedlemmar och 2 938 studerandemedlemmar.
Svensk sjuksköterskeförening har fokuserat på att rekrytera studerandemedlemmar. Studenter
vid de flesta lärosäten har besökts av studentambassadörer. Det har resulterat i att
studerandemedlemmarna ökat med fem procent.
Omvårdnadsmagasinet skickas ut till sjuksköterskestudenter termin ett och två. Föreningen
filmade, i samarbete med Örebro universitet, en föreläsning för studenter om professionen och
kunskapsområdet. Filmen stärker studenters kunskap om föreningen och är en del i
medlemsrekryteringen. Filmen finns på föreningens hemsida.
Föreningens kansli har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med medlemsrekrytering.
Hemsidans information om fördelar med medlemskapet har uppdaterats och blivit tydligare.
Föreningen har infört nya rutiner för en snabbare återkoppling till nya medlemmar.
Föreningen genomförde en rekryteringsdag på Södersjukhuset för att värva yrkesverksamma
medlemmar.
Under år 2011 har fyra nyhetsbrev via mail skickats ut. Syftet med nyhetsbrevet är att stärka
föreningens band till medlemmarna. Trenden är att fler av dem som öppnar nyhetsbrevet
besöker hemsidan.
Hemsidan www.swenurse.se och sociala medier
På hemsidan publicerar Svensk sjuksköterskeförening pressmeddelanden, remissvar,
nyheter som rör föreningen och relevant information för sjuksköterskor i frågor som berör
professionen. Föreningens trycksaker publiceras på hemsidan och finns till fri nedladdning
i pdf-format. Trycksakerna kan också beställas från vår webbutik.
Under år 2011 har genomsnittet för besök på hemsidan varit cirka 16 500 per månad vilket
är oförändrat jämfört med föregående år. Genomsnittstiden som varje besökare tillbringar
på hemsidan har ökat med drygt 13 procent, samtidigt som antalet sidvisningar minskat
med 5 procent. Statistiken tyder på att besökarna snabbare hittar den information de söker
med färre sidvisningar. En utveckling som tyder på att arbetet med hemsidans struktur gett
resultat.
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Samtliga nya sektioner och nätverk har erbjudits utbildning i Episerver och fem redaktörer
har deltagit i utbildningen.
I Facebook-gruppen ”Vi som gillar Svensk sjuksköterskeförening” har föreningen
marknadsfört bloggen Ship to Gaza och filmerna om Allas rätt till lika vård som
producerades för att uppmärksamma den Internationella sjuksköterskedagen, 12 maj.
Filmerna finns på föreningens Youtube-kanal som skapades under året. Youtube-kanalen är
ett led i att öka föreningens närvaro i sociala medier.
Medicinska Riksstämman
Samarbetet med Svenska Läkaresällskapet har under året förstärkts.
Svensk sjuksköterskeförening var medarrangör till Medicinska Riksstämma i Stockholm.
Föreningen arrangerade fem symposier och två samtal från stora scenen samt medverkade
med sex vetenskapliga posters och nio fria föredrag. Föreningen medverkade även med en
monter. I samverkan med Svenska Läkaresällskapet bidrog föreningen till ett hälsotorg med
olika aktiviteter där föreningens levnadsvaneprojekt fanns representerat. Cirka 150 betalande
sjuksköterskor deltog på Medicinska Riksstämman.
Samarbete med sektioner och nätverk
Svensk sjuksköterskeförening hade vid årsskiftet 54 sektioner och nätverk. Nationella
föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård och Svenskt Nätverk för Forensisk
omvårdnad har tillkommit.
Samarbetet mellan Svensk sjuksköterskeförening och sektioner och nätverk har utvecklats och
sker i allt fler sammanhang. Sektioner och nätverk har bidragit till remissvar och med experter
i olika utredningar och hearingar. Svensk sjuksköterskeförenings ordförande har vid sex
möten deltagit vid sektioner och nätverks styrelsemöten och studiedagar med syfte att
diskutera hur samarbetet kan utvecklas. På ordföranderådet deltog 28 representanter från
sektioner och nätverk för att diskutera krav på framtidens specialistutbildning och prioriterade
frågor för samverkan år 2012.
Styrelsen
Under året har styrelsen haft sju protokollförda möten. Styrelsen har även varit i Huså och
genomfört styrelseutbildning och gemensamma diskussioner med kansliets samtliga
medarbetare. Styrelsen har verkställt verksamhetsplanen för år 2010 med hög måluppfyllelse.
Styrelsen har haft regelbundna budgetuppföljningar och ekonomin är välskött. Styrelsen har
även under detta år ägnat stor uppmärksamhet åt medlemsvärvningen. Styrelsen har bland
annat arbetat aktivt med specialistutbildningens innehåll, resepolicy, hälsofrämjande
omvårdnadsindikatorer och prioriteringar inom omvårdnad. Under året avslutades
försäljningen av fastigheterna i Tyrislöt. Styrelsen har fattat beslut att avveckla SSF/SHSTFs
personalstiftelse.
Svensk sjuksköterskeförenings resepolicy
I arbetet för att verkställa föreningens Miljöpolicy har styrelsen antagit en resepolicy för
anställda och förtroendevalda. Resepolicyn har förmedlats till resebokningsföretaget samt till
alla berörda personer inom organisationen. Svensk sjuksköterskeförening har även, via
företaget Tricorona, klimatkompenserat för 15 ton CO2e utsläpp i samband med flygresor.
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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.
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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
Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård
Nutritionsnätet för sjuksköterskor
Ortopedisjuksköterskor i Sverige
Psykiatriska Riksföreningen
Riksföreningen för akutsjuksköterskor
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor
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
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 inom kärlkirurgisk omvårdnad
Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård
Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening
Svenskt nätverk för Forensisk Omvårdnad (2011)
Sveriges immunbristsjuksköterskors intresseförening
Sveriges lungsjuksköterskors intresseförening
Sveriges MS-sjuksköterskeförening
Sveriges sjuksköterskor inom området smärta
Sårsjuksköterskor i Sverige

Nätverk
Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor
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Nätverk för triagesjuksköterskor
Nätverket donationsansvariga sjuksköterskor
Nätverket för estetik och omvårdnad
Nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ vård
Nätverket för materialkonsulenter
Nätverket för sjuksköterskor inom klinisk farmakologi
Nätverket för vårdutveckling
Nätverket levnadsvanor
Nätverket Sömn och Hälsa
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Bilaga 2
FÖRTROENDEVALDA
Svensk sjuksköterskeförenings styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Personalrepresentant

Ania Willman
Catrine Jacobsson
Anna-Lena Brantberg
Maria Brovall
Ulrica Nilsson
Petra Svedberg
Karin Teider
Eva Törnvall
Helle Wijk
Torie Palm-Ernsäter

Revisorer ordinarie

Inger Rising
Kerstin Sjöström

Suppleanter

Marie Stenberg
Christina Reslegård

Auktoriserad revisor

Lars Jäderström

Valberedning

Gun Andersson
Anne-Charlotte Egmar
Eva Rådström
Ros-Marie Strömblad
Margareta Åkerstedt (sammankallande)

Sjuksköterskornas
Vetenskapliga råd

Ania Willman, ordförande
Gerd Ahlström
Ulrika Nilsson
Maria Nyström
Lars-Eric Olsson
Lena Sharp
Oili Dahl
Ingegerd Fagerberg
Ingela Skärsäter
Birgit Rasmussen
Karin Josefsson ( sekreterare. t.o.m. 20111031)
Birgitta Wedahl ( sekreterare. fr.o.m. 20111101)
Birgitta Wedahl, adjungerad
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Sjuksköterskornas
Etiska råd

Catrine Jacobsson, ordförande
Beata Bergius Axelsson
Gunilla Hollman Frisman
Cecilia Lundmark
Gunnel Selin
Mia Svantesson
Petra Svedberg
Anne Sjögren
Lena Wiklund Gustin
Karin Zingmark
Jane Österlind
Britt-Marie Ternestedt, (adjungerad)
Lisbeth Löpare Johansson, Vårdförbundet (adjungerad)
Inger Torpenberg sekreterare

Sjuksköterskornas
Kvalitetsråd

Helle Wijk, ordförande
Mona Andersson
Ann-Katrin Edlund
Agneta Lindberg
Marie Lilja
Ulrica Nilsson
Else-Maj Rosenlöf
Stina Fransson Sellgren
Tommy Hallén
Jesper Olsson
Margareta Rehn, Svenska Barnmorskeförbundet (adjungerad)
Maria Hallén Vårdförbundet (adjungerad)
Eva Estling, Sveriges Kommuner och landsting (adjungerad)

Redaktionsråd

Eva Törnvall, ordförande
Anne Hindhede
Karin Teider
Anne-Marie Boström
Ann-Catrine Eldh
Charlotte Ångström Brännström
Henrika Jormfeldt
Helén Marklund
Rolf Månsson (chefredaktör, ansvarig utgivare)
Sara Månsson (S&R media)
Roland Nilsson (redaktionssekreterare)

Arbetsgrupp
Hälsofrämjande
Indikatorer

Petra Svedberg
Karin Teider
Helle Wijk
Maria Brovall
Ania Willman
Inger Torpenberg, sekreterare
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Arbetsgrupp
Huvudområdets
Progression
på grund- och
avancerad nivå

Ania Willman
Ingegerd Fagerberg
Oili Dahl
Helle Wijk
Linda Ericsson
Sanna Klang
Birgitta Wedahl

Arbetsgrupp
Svensk
sjuksköterskeförenings
strategi för informatik

Eva Törnvall
Anna-Lena Brantberg
Jan Florin
Julia Forsberg
Karin Josefsson ( t.o.m. 20111031)
Birgitta Wedahl (fr.o.m. 20111131)

Arbetsgrupp
Svensk
Sjuksköterskeförening
Kvalitetsstrategi

Helle Wijk
Torie Palm Ernsäter
Stina Fransson Sellgren
Else-Maj Rosenlöf
Lars Wallin
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Bilaga 3
PUBLIKATIONER 2011
Svensk sjuksköterskeförening. (2011). Re-Aktion kunskapsunderlag för inläggning av perifier
venkateter. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening. (2011). Re-Aktion kunskapsunderlag för patientnära analyser.
Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening. (2011). Svensk sjuksköterskeförening om…Evidensbaserad
vård och omvårdnad.. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
Swedish Society of Nursing. (2011). Foundation of Nursing Care Values. Stockholm: Svensk
sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening och Svensk njurmedicinsk förening (2011).
Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med
specialisering inom njurmedicinsk omvårdnad. Stockholm.
Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för Skolsköterskor. (2011).
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård.
Stockholm.
Svensk sjuksköterskeförening och Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och
sjukvård, TRHIS. (2011). Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska. Stockholm.
Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för operationssjukvård. ( 2011).
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen
inriktning mot operationssjukvård. Stockholm.
Svensk sjuksköterskeförening och Specialistföreningen för öron, näs- och halssjuksköterskor.
( 2011). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom öron,näs- och halssjukvård. Stockholm.
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Bilaga 4
REMISSVAR ÅR 2011
12/18/10
Socialstyrelsen; en ny biobankslag (SOU 2010:81).
12/20/10
Socialstyrelsen; översyn av de nationella kvalitetsregistren.
12/01/11
Socialstyrelsen; termer och definitioner av begrepp inom området nutrition.
12/02/11
Socialstyrelsens; förslag om Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.
12/03/11
Socialstyrelsen föreskrift (SOSFS 2001:16); förslag till ändring av kompetenskrav för
sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.
12/04/11
Socialstyrelsen; förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av
asylsökande m.fl. samt upphävande av allmänna råd hälso- och sjukvård för asylsökande och
flyktingar 1995:4.
12/07/11
Synpunkter på testversion av Min guide till god och säker vård framtagen av Socialstyrelsen.
12/08/11
Socialstyrelsen; Yttrande om förslag till Vägledning; God nutritionsvård. Prevention och
behandling av undernäring inom vård och omsorg.
12/09/11
Remiss från Socialstyrelsen; begrepp för god palliativ vård.
12/12/11
Socialstyrelsen; yttrande om föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling.
12/15/11
Sveriges Kommuner och Landsting; synpunkter avseende handlingsplan för
donationsfrämjande arbete inom vårdgivarorganisationen år 2011-2013.
12/16/11
Socialstyrelsen; begrepp inom läkemedelsområdet.
12/17/11
Socialstyrelsen; begrepp kring klassifikation och diagnos.
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12/18/11
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSF 2000:1); förslag till ändringar gällande
läkemedelshantering i hälso– och sjukvården.
12/19/11
Utbildningsdepartementet; förslag om ändrad examensbeskrivning för
Specialistsjuksköterskeexamen.
12/20/11
Socialstyrelsen; bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35).
12/22/11
Socialstyrelsen; begrepp inom läkemedelsområdet.
12/23/11
Socialstyrelsen; definitionsförslag till Socialstyrelsens termbank.
12/26/11
Socialdepartementet; betänkande Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55).
12/27/11
Ds 2011:30, Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning
av läkemedel.
12/28/11
Socialstyrelsen; begrepp inom områdena vårdplatser samt överbeläggningar och
utlokalisering av patienter.
12/29/11
Socialstyrelsens; allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre.
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Bilaga 5
KANSLI
Kanslichef
Bitr.kanslichef
Kanslichef
Administrativ chef
Ekonomiansvarig
Ekonomiassistent/medlemsservice
Fastighetsansvarig
Administration/vaktmästeri
Kurs/konferensadministration
Fonder och stipendier/administration
Fonder och stipendier/administration
Administration/vaktmästeri
Kommunikationsansvarig
Informatör
Förvaltning Huså
Handläggare

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Projektledare
Projektledare

Åsa Andersson (fr.o.m. 20110101 - 20111014)
Birgitta Wedahl (fr.o.m. 20100101-20111014)
Birgitta Wedahl (fr.o.m. 20111015)
Anette Danielsson (fr.o.m. 20101101)
Karin Ekholm
Alexandra Sidar Berktas
Christer Sand
Mats Sjönell (t.o.m. 20110220)
(fr.o.m. 20110815)
Anna Skånberg
Lina Hammarbäck (föräldraledig fr.o.m. 201107)
Christina Olsson (fr.o.m. 20110815)
Sookia Carlsson (t.o.m. 20110221-20110808)
Sookia Carlsson (t.o.m. 20110220)
Jon Landquist (fr.o.m. 20110221)
Roger Lind
Karin Josefsson (20110117 - 20111205)
Inger Torpenberg
Torie Palm Ernsäter
Rolf Månsson
Åsa Andersson (fr.o.m. 20111015)
Ylva Lyander (fr.o.m. 20111024)
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Bilaga 6
REPRESENTATION
Arbetsgrupper och projekt i samverkan med andra organisationer
Socialdepartementet
Målnivåer i kvalitetsindikatorer

Torie Palm Ernsäter

Nationell E-hälsa, samrådsgrupp

Eva Törnwall

Nationell Läkemedelsstrategi, samrådsgrupp

Inger Torpenberg

Nationell samling för patientsäkerhet

Torie Palm Ernsäter

Socialstyrelsen
Möte med generaldirektören

Ania Willman,
Åsa Andersson
Birgitta Wedahl

Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete, referensgrupp

Torie Palm Ernsäter

Min guide till säker vård, samrådsgrupp

Torie Palm Ernsäter

Målnivåer i kvalitetsindikatorer, workshop

Torie Palm Ernsäter

Referensgruppen för Socialstyrelsens revidering
av kvalitetsledningssystem

Torie Palm Ernsäter

Referensgrupp kvalitetsindikatorer i äldrevård

Torie Palm Ernsäter

Samråd angående Patientens bok om patientsäkerhet

Torie Palm Ernsäter

Statens Beredning för medicinsk utvärdering
SBU- Alert

Christel Bathsevani

Vetenskapliga råd

Ania Willman

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

Medicinska Riksstämman

Inger Torpenberg
Behzad Arta
Pernilla Perget
Birgitta Wedahl
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Presidieträff

Ania Willman,
Catrine Jacobsson
Åsa Andersson
Birgitta Wedahl

Sveriges Kommuner och Landsting
Jämställd vård, expertgrupp
arbetsgrupp
Nationella kvalitetsregister psykiatrin, styrgrupp

Åsa Andersson
Jon Landquist
Ania Willman

Projekt bättre vård med kvalitetsregister, expertgrupp

Torie Palm Ernsäter

Vårdförbundet
Presidieträffar

Ania Willman,
Catrine Jacobsson
Åsa Andersson
Birgitta Wedahl

Samverkansgrupp Informatik

Eva Törnvall
Karin Josefsson

SSFs/SHSTFs personalstiftelse

Ania Willman,
Åsa Andersson
Karin Ekholm
Torie Palm Ernsäter

Övriga organisationer
Beslutsgruppen för Nationella kvalitetsregister inom
hälso- och sjukvården

Ania Willman
Catrine Jacobsson
Åsa Andersson

Forum för vård- och hälsoutbildning

Birgitta Wedahl

Klinisk slutexamination, styrelsen, adjungerad

Birgitta Wedahl

Livsmedelsverket, Nationella amningskommittén

Inger Torpenberg

Nationella Medicinska Indikationer, styrgrupp, adjungerad

Ania Willman

Nationell Plattform för förbättringskunskap

Torie Palm Ernsäter
Birgitta Wedahl

Patientförsäkringen och SKL, En Rökfri Operation,
styrgrupp

Inger Torpenberg

Prioriteringscentrum, styrelse

Catrine Jacobsson

RN4CAST, intressentgrupp

Petra Svedberg

24

Åsa Andersson

Rätt till vård initiativet, nätverk

Åsa Andersson
Inger Torpenberg

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

Torie Palm Ernsäter

Stiftelser och fonder
Ebba Danelius stiftelse, styrelse

Åsa Andersson

Barnens Lyckopennings stipendienämnd

Annica Örtenstrand

Dagmar och Axel Bildts donation

Björn Pontén

Stiftelsen Sjuksköterskornas kamratfond

Lina Hammarbäck
Christina Olsson

Styrelsen Henning Ahlsons fond, styrelse

Åsa Andersson

Nordiska och internationella konferenser
ACENDIO, eHealth and Nursing,
how can eHealth promote patient safety.
Madeira, Portugal

Eva Törnvall
Karin Josefsson

Conference of the European Federation for
Medical Informatics, Oslo.

Eva Törnvall

State of Sience of Patient Education and Learning
a multiprofessional conference for researchers
and practitioners, Göteborg

Ania Willman
Birgitta Wedahl

Etik i Norden, representanter från sjuksköterskornas
etiska råd, Köpenhamn, Danmark

Catrine Jacobsson.
Inger Torpenberg
Anne Sjögren
Jane Österlind

European Federation of Nurses, EFN,
Reykjavik, Island
Warzawa, Polen

Åsa Andersson

International Council of Nurses, Valetta, Malta
CNR

Ania Willman
Åsa Andersson

International Council of Nurses, Valetta, Malta
Kongress

Ania Willman
Catrine Jacobsson
Torie Palm Ernsäter
Inger Torpenberg
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Birgitta Wedahl
International Forum on Quality & Safety in Healtcare,
Amsterdam

Helle Wijk
Torie Palm Ernsäter
Birgitta Wedahl

Knowledge Utilization Colloquim, Belfast, Irland

Ania Willman

Nordisk konferens om avansert klinisk sykepleier,
Drammen, Norge

Helle Wijk
Birgitta Wedahl

Ship to Gaza, Aten

Åsa Andersson

SSNs konferens, Oslo, Norge

Ania Willman
Åsa Andersson
Birgitta Wedahl

The World Health IT (WoHiT), Budapest, Ungern

Eva Törnvall

WENR, Steering group

Catrine Jacobsson
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Bilaga 7
FONDER OCH ANSLAG 2011
Ansökningar

Beviljade

Utdelat

Hjälpfonder:
Stiftelsesamfond för
ekonomiskt stöd
Hemtunafonden
Henning Ahlson
Sigrid Ulrich
Kamratfonden
Summa:

34

12

49 000

224
27
47
510
842

96
8
23
127
266

565 200
37 500
170 000
339 000
1 160 700

Örensgårdsfonden

71

21

110 650

98

40

142 954
60 000
20 000

Svensk
sjuksköterskeförenings egna
budgeterade stipendier
Rese- och fortbildning
Yngre doktorandstipendie
Årets omvårdnadsledare
Summa:
Studiestipendier/rese- och
fortbildningsbidrag:
Sandströmska studiefonden
Mimmie Dahlbeck
SSEFs minnesfond
Ulrica Croné
Estrid Rodhe
Florence Nightingales fond
SSFs stiftelsesamfond för
studiestipendier
SSFs extra anslag
Summa:
Övrigt:
Barnets Lyckopenning
(i samråd med SBF)
Ebba Danelius
Summa:

222 954

0
7
8
39

0
1
2
6
2
8
5

0
18 000
17 663
50 032
19 000
67 459
32 800

124

24

204 954

41

11

31 725

13
54

10
21

200 000
231 725

70
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Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver:
Florence Nightingale
Inger Segerbäck
Sjuksköterska, Ystad Lasarett
Projektets titel; Mognad och visdom på äldre dagar-Gerotranscendens- en intervjustudie på
två boenden.
Belopp: 5000 kronor
Heidi Hagerman
Doktorand, Högskolan i Gävle
Projektets titel; Äldreomsorgens ledare; samspelet mellan personalens hälsa, strukturella
förutsättningar samt chef- och ledarskap.
Belopp: 10 000 kr
Eva Dahlkvist
Universitetsadjunkt, Högskolan i Gävle
Projektets titel; Trädgården/uteplatsen i äldreomsorgen, de boendes och personalens
perspektiv.
Belopp: 10 000 kr
Emma Olsson
Sjuksköterska/ doktorand Universitetssjukhuset Örebro.
Projektets titel; Near infrared Spectroscopy (NIRS)- för att skatta smärta hos underburna
barn.
Belopp: 15 000 kr
Liselott Årestedt
Doktorand / Universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet.
Projektets titel; Att leva med kronisk sjukdom i familjen- Intervention med hälsostödjande
familjesamtal i form av trialoger.
Belopp: 10 000 kr
Maria Randmaa
Universitetsadjunkt/ doktorand, Högskolan i Gävle
Projektets titel; Patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi – och intensivvård.
Belopp: 10 000 kr
Estrid Rodhe
Kerstin Nilsson
Universitetslektor, Göteborgs universitet
Projektets titel; Primärvård i omvandling- en kvalitativ studie om hur chefer vid offentligt
drivna vårdcentraler hanterar vårdvalsreformen och de konsekvenser den kan medföra.
Belopp: 10 000 kr

28

Stiftelsesamfond för studiestipendier
Susanne Pettersson
Doktorand, Karolinska Institutet
Projektets titel; Översättning och validering av Systemic lupus activity questionnaire (SLAQ)
för att användas i sjuksköterskemottagning.
Belopp: 10 000 kr
Jenny Jakobsson
Doktorand, Malmö högskola.
Projektets titel; Aspects on recovery after colorectal cancer surgery in the era of fast track
surgery
Belopp: 10 000 kr
Ebba Danelius
Elin Öst
Sjuksköterska, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Projektets titel; Långtidsuppföljning av barn födda med diafragmabråck 1990-2009, gällande
livskvalitet psykosocial funktion samt fysisk funktion.
Belopp: 20 000 kr
Helena Wigander
Specialistsjuksköterska, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Projektets titel; Barn som föds med analatresi och deras föräldrar: Livskvalitet, fysik och
psykosocial funktion
Belopp: 10 000 kr
Maria Forsner
Lektor, Högskolan i Dalarna
Projektets titel: Guided imagery under vaccination, en omvårdnadsintervention i skolmiljö
Belopp: 10 000 kr
Evalotte Mörelius
Lektor, Högskolan i Dalarna
Projektets titel: Guided imagery under vaccination, en omvårdnadsintervention i skolmiljö
Belopp: 10 000 kr
Solveig Peterson
Forskarassistent; Umeå universitet
Projektets titel; Psykisk ohälsa hos skolbarn – psykosociala risk och skyddsfaktorer för
bestående problem under barndomen.
Belopp: 15 000 kr
Vedrana Vejzovic
Universitetsadjunkt, Malmö Högskola
Projektets titel; Barns upplevelse av koloskopi- en intervjustudie
Belopp: 10 000 kr
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Malin Rising Holmström, 1966
Doktorand i Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet. Projektets titel; Barns hälsa i skolanbaserat på skolhälsovårdens Hälsosamtal i Västernorrland.
Belopp: 10 000 kr
Pernilla Garmy
Skolsköterska, Lunds kommun.
Projektets titel; Sömn, övervikt, TV och datorvanor hos skolbarn.
Belopp: 30 000 kr
Gunilla Flankegård, 1974
Specialistsjuksköterska/Uroterapeut, Barn & Ungdomssjukhuset i Linköping.
Projektets titel; Utvidgad tarmstatus.
Belopp: 33 000 kr
Eva-Lena Einberg
Doktorand, Högskolan i Halmstad.
Projektets titel; Peer Support as a health promotion intervention among children with
pediatric acute lymphoblastic leukemia.
Belopp: 47 000 kr
Stiftelsen Ulrica Cronés fond
Eva Benzein
Professor, Linnéuniversitetet
Föreläst vid 10 th International Family Nursing Conference, Kyoto Japan
Belopp: 10 000 kr
Jenny Drott
Universitet adjunkt, Hälsouniversitetet i Linköping
Projektets titel; Neurotoxiska symtom vid cytostatikabehandling hos patienter med
kolorektalcancer
Belopp: 10 000 kr
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Bilaga 8
FASTIGHETER
Sjuksköterskornas Hus
Sjuksköterskornas Hus är en viktig mötesplats för sektioner, nätverk, medlemmar och gäster.
Över 3000 gäster har utnyttjat lokalerna. Sektioner och nätverk har genomfört ett stort antal
möten. Lokalerna har också hyrts ut till andra organisationer och grupper av
sjuksköterskor. För dessa möten har föreningen tagit ut en avgift.
Den höga beläggningen av lokalerna har inneburit ett ökat slitage. Därför beslutades under
hösten att begränsa utlåningen/uthyrningen av lokalerna. I första hand upplåts lokalen till
Svensk sjuksköterskeförenings möten samt sektioner och nätverk. I mån av tid och plats hyrs
lokalen ut till externa organisationer med vårdanknytning.
Medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening kan även i fortsättningen hyra lokalerna för egen
disputation eller kursjubileer.
Under året har fastigheten genomgått diverse reparations- och underhållsarbete.
På grund av läckage från takfönster på våning 4 har ett reparationsarbete påbörjats med att
bygga om, täta och förstärka fönster samt att byta ut fönsterglas där så erfordras.
Detta arbete kommer att fortsätta under år 2012.

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. Nya mattor
har inhandlats för lägenheterna 43 och 45. En lägenhet nyttjas av Svensk
sjuksköterskeförenings styrelseordförande. Den andra lägenheten har under större delen av
året hyrts av anställd hos Svensk sjuksköterskeförening och den tredje används som
övernattningslägenhet i första hand för styrelsemedlemmar.
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 sedan många år utarrenderad. Föreningen har långtidshyrt bastun i Fjällfotens
Stugby så den disponeras enbart av föreningens gäster. Nytt tak med tegelpannsbeklädnad har
lagts på Torpet. Under året har i övrigt normalt underhållsarbete på stugorna skett.
Marknadsföring av stugorna har skett genom annonsering i Omvårdnadsmagasinet samt på
hemsidan.
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Stugor
uthyrda veckor 2010
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

uthyrda veckor 2011
9
23
28
23
20
18
20
22
19
182
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