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Inledning
Föreningens arbete med att tydliggöra professionens betydelse för en god och säker vård har
varit intensivt. Svensk sjuksköterskeförenings inflytande har ökat och föreningen har bjudits
in till allt fler nationella uppdrag och mötesplatser. Genom ett fördjupat och utökat samarbete
med sektioner och nätverk har föreningen haft goda möjligheter att bidra till en
samhällsutveckling som stärker omvårdnadens ställning och utveckling. Flera sektioner och
nätverk har deltagit aktivt i Levnadsvaneprojektet och i arbetet med att utveckla
omvårdnadsvariabler till de Nationella kvalitetsregistren. Sektioner och nätverk har även
medverkat i remissvar samt gett förslag till experter inom olika områden.
Styrelsen har lett föreningens arbete och strävat efter att uppfylla den av föreningsstämman
antagna verksamhetsplanen. Styrelsen har haft fördjupade diskussioner inom olika områden
med syfte att kunna fatta strategiska beslut och utveckla föreningens arbete.
Under året har Svensk sjuksköterskeförening deltagit i samhällsdebatten och argumenterat för
en jämlik vård, äldres rätt till en god omvårdnad, behovet av specialistutbildade
sjuksköterskor och papperslösas rätt till vård.
Svensk sjuksköterskeförening har ett starkt inflytande och hög trovärdighet i arbetet med
säker vård. Föreningen har konsekvent drivit att en säker vård kräver fler specialistutbildade
sjuksköterskor.
Föreningens Levnadsvaneprojekt fick drygt fyra miljoner kronor i anslag från Socialstyrelsen.
Projektet har spridit kunskap om metoder och verktyg som kan underlätta sjuksköterskornas
sjukdomsförebyggande arbete.
Arbetet med att de Nationella kvalitetsregistren behöver samla in omvårdnadsdata har varit
framgångsrikt och det ställs i dag krav på att kvalitetsregistren ska föra in
omvårdnadsvariabler.
Svensk sjuksköterskeförening har haft ett nära samarbete med lärosätena och har ett stort
förtroende avseende utbildningsfrågor. Under året publicerade föreningen i samarbete med
Svenska Läkaresällskapet skriften Teamarbete och förbättringskunskap som beskriver två
kärnkompetenser. Skriften är ett resultat av ett unikt samverkansprojekt mellan
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Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet och innebär ett genombrott för
tvärprofessionell samverkan.
Trots ett intensivt arbete för att specialistutbildningen behöver förändras har Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och myndigheter inte förändrat sin politik. Regeringens
beslut att inrätta en 12:e inriktning i specialistutbildning var ett bakslag för föreningens
arbete.
Föreningen har intensifierat rekryteringen av medlemmar som är verksamma sjuksköterskor.
Trots det har det totala medlemsantalet minskat med 4 procent. Vid årsskiftet var antalet
medlemmar 66 712 stycken, varav 7 197 pensionärsmedlemmar och 2 230
studerandemedlemmar.

Sjuksköterskornas profession
Svensk sjuksköterskeförening arbetar för att sjuksköterskans profession ska värderas högt av
samhället och dess medborgare. Föreningen verkar för att sjuksköterskor inom alla
verksamhetsområden ska ha ett helhetsansvar för omvårdnaden, vara fria att handla inom
kunskapsområdet och har en självständig funktion i sin yrkesutövning.
I serien Svensk sjuksköterskeförening om… har broschyrerna Kommunikation mellan
vårdpersonal och Implementering publicerats.

God omvårdnad
Svensk sjuksköterskeförening har aktivt deltagit i diskussionen om den personcentrerade
omvårdnadens betydelse och innebörd. Föreningens kritik av rapporten Patientcentered care
in Sweden´s healthsystem-external assesments and six step for progress resulterade i ett möte
med Myndigheten för Vårdanalys. Vid mötet framhölls att personcentrerad vård innebär mer
än information, vikten av att använda personbegreppet samt att människan bör betraktas som
en helhet. På mötet togs även betydelsen av hög kompetens och bristen på implementering av
omvårdnadsforskning inom äldreområdet upp. Föreningen inbjöds till ett ytterligare möte
inför myndighetens uppdrag, att göra en fördjupad analys av vården för äldre.
En god omvårdnad av äldre personer och behovet av fler specialistutbildade sjuksköterskor
inom kommunal vård har drivits av Svensk sjuksköterskeförening. I samarbete med
Vårdförbundet arrangerades en gemensam temadag för Vårdförbundets förtroendevalda inom
kommunal äldrevård med syfte att ge Vårdförbundets företrädare argument för betydelsen av
hög omvårdnadskompetens i vården av äldre. Svensk sjuksköterskeförening och
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Vårdförbundet har också träffat Pensionärernas Riksorganisation (PRO) för att informera om
behovet av specialistutbildade sjuksköterskor för omvårdnadens kvalitet och patienternas
säkerhet.
I samarbete med Swedish Standard Institutet (SIS) har föreningen fortsatt arbeta med en
standardisering för kvalitet inom äldreboende och hemtjänst.
En träff med sjuksköterskor som är invalda i riksdagen har genomförts för att informera om
föreningens arbete, skillnaden mellan yrkes- och akademisk examen samt bristen på
specialistutbildade sjuksköterskor i äldrevården.
Svensk sjuksköterskeförening driver frågan att sjuksköterskor som är chefer och ledare har ett
särskilt ansvar för att deras enhet bedriver personcentrerad omvårdnad, stimulerar
förbättringsarbete och implementerar ny kunskap. Föreningens ordförande har träffat
sjuksköterskor i ledande ställning med syfte att diskutera betydelsen av chefer och ledares
ansvar för implementering av kunskapsbaserad omvårdnad.
Under året införde styrelsen en ny utmärkelse, Årets ledare i omvårdnad. Eva Joelsson–Alm
utvecklingssamordnare inom anestesi/intensivvård vid Södersjukhuset i Stockholm tilldelades
priset. Prissumman var på 20 000 kronor.

Säker vård
Föreningen har ett stort inflytande i arbetet med patientsäkerhetsfrågor. Genom flera
debattartiklar har föreningen understrukit vikten av att det finns tillräckligt med
sjuksköterskor med specialistkompetens för att kunna säkra omvårdnadskvalitet och
patientsäkerhet. Förening var medarrangör till två tvärprofessionella
patientsäkerhetskonferenser som Karolinska Tekniska Högskolan genomfört med temat;
Patientsäkerhet- teori och praktik. Föreningen var även medarrangör till den 7:e Nationella
Patientsäkerhetskonferensen.
Kampanjen Re-Aktion har fortsatt med syfte att göra vården bättre och säkrare genom att
konkret beskriva hur omvårdnadsforskningens resultat kan implementeras. Ett sjunde
kunskapsunderlag publicerades avseende hur risken för skador på urinblåsan kan minskas.
Föreningen har deltagit i SKL och Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags (LÖF)
tvärprofessionella grupp, Samverkan för säker vård. I gruppen har Socialstyrelsens förslag till
Nationell strategi för patientsäkerhet och förslag till en Nationell samling för
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patientsäkerhetsarbete diskuterats. Föreningens arbete för att strategin måste beskriva
betydelsen av rätt kompetens och tillräcklig bemanning vann framgång. Föreningen har i alla
relevanta sammanhang beskrivit hur specialistsjuksköterskor bidrar till att öka
patientsäkerheten.

Omvårdnadsforskning
Svensk sjuksköterskeförening har verkat för att forskningsresultat ska bidra till att förnya och
förbättra omvårdnaden såväl nationellt som internationellt. Föreningen har drivit att
omvårdnadsforskningen ska erhålla anslag på lika villkor som andra discipliner samt kravet
på hög omvårdnadskompetens när medelsansökningar bedöms. Tack vare uppvaktning av
forskningspolitiska enheten på Utbildningsdepartementet fick Svensk sjuksköterskeförening
en plats i Vetenskapsrådets referensgrupp för EU:s Forskningspolitiska program Horisont
2020. Där har föreningen arbetat för att området vårdvetenskap/omvårdnad ska finnas med i
kommande utlysningar inom området hälsa. Föreningen har även uppvaktat
riksdagsledamöter för att uppmärksamma omvårdnadsforskningens betydelse för en god vård.
Föreningens doktorandstipendium har förändrats och dess betydelse ökat. Stipendiet har höjts
till 103 000 kronor år 2013 och kommer att höjas med 1000 kronor årligen för att följa
föreningens ålder. Kriterierna har omarbetats och inriktningen mot yngre doktorander har
tagits bort. Stipendieutlysningen genererade ett 50- tal ansökningar och tilldelades Lotta
Johansson för projektet Ljud och buller på intensivvårdsavdelning – att vara patient i en
tekniktät miljö.
I maj deltog Svensk sjuksköterskeförening på Karolinska Institutets workshop med nätverket
International Learning Collaborative Fundamentals of Care.
För att stärka den nordiska samverkan inom omvårdnadsforskning har på initiativ av Svensk
sjuksköterskeförening en gemensam Nordisk forskarkonferens år 2014 planerats tillsammans
med Dansk Selskab for Sygeplejeforskning och Norsk Selskap for Sykepleieforskning.
Hälso- och sjukvårdens kvalitet har ett starkt samband med satsning på klinisk
omvårdnadsforskning och kombinationstjänster för disputerade sjuksköterskor. Förening har
agerat för fler kliniska lektorat och professurer på olika sätt. SKL:s arbetsgivarpolitiska
avdelning har uppvaktats där vikten av tjänster för kliniska lektorer och kliniska professorer
påtalats. Föreningen har haft ett nära samarbete med professorsnätverket. Förekomsten av
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kliniska lektorat för disputerade sjuksköterskor har genom en enkät till professorsnätverket
inventerats.
Sjuksköterskornas samarbete i Norden (SSN) beslöt att lägga ned tidskriften Vård i Norden
från årsskiftet 2013. Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet bedömde att
tidskriftens publicering av utvecklings- och vetenskapliga artiklar ur en nordisk kontext är
betydelsefull. Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har beslutat att gemensamt ta
över ansvaret för tidskriften Vård i Norden från den 1 januari 2014. Under året har Svensk
Sjuksköterskeförening och Vårdförbundet tillsammans förberett övertagandet av tidskriften.

Kvalitet
I hälso- och sjukvården omfattar omvårdnadsinsatserna minst 50 procent av verksamheten.
Föreningen har framgångsrikt arbetat för att omvårdnadsdata behövs i de Nationella
kvalitetsregistren för verksamhetsutveckling och forskning. Två projekt har genomförts, ett i
samarbete med Sjuksköterskor i cancervård och ett med Riksföreningen för
barnsjuksköterskor. Syftet har varit att utarbeta förslag till specifika omvårdnadsvariabler för
Nationella kvalitetsregister inom dessa områden. I arbetet har även sjuksköterskor som är
ledamöter i styrgrupper för kvalitetsregister deltagit. Svensk sjuksköterskeförening
genomförde tillsammans med kansliet för Nationella kvalitetsregister en nätverksträff för
sjuksköterskor i Nationella Kvalitetsregistrens styrgrupper. Syftet med träffen var att utveckla
arbetet med omvårdnadsvariabler i de Nationella Kvalitetsregistren.
Svensk sjuksköterskeförening var medarrangör till den Nationella
kvalitetsregisterkonferensen. På konferensen arrangerade föreningen, i samarbete med
berörda sektioner, ett interaktivt seminarium där framtagna förslag till omvårdnadsvariabler
presenterades och diskuterades. Föreningen medverkade även vid ett interaktivt seminarium
om det tvärprofessionella projektet Lärmodeller.
Svensk sjuksköterskeförenings bok Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad har under flera år
varit ett betydelsefullt bidrag i arbetet med att implementera kunskapsbaserad omvårdnad.
Den sjätte upplagan av boken lanserades under året. Utarbetandet av ett nytt strategidokument
för kvalitetsområdet har påbörjats.
Svensk sjuksköterskeförening anser att patienters komplexa vårdbehov kräver ett samarbete
över professionsgränser och att de sex kärnkompetenserna behöver implementeras i
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utbildningen både på grund- och avancerad nivå. Föreningens och Svenska Läkaresällskapets
kärnkompetensprojekt utmynnande i att föreningarna publicerade en gemensam uppfattning
avseende betydelsen av teamarbete och förbättringsarbete. Den gemensamma broschyren
Teamarbete & Förbättringskunskap, två kärnkompetenser för god och säker vård innebar att
de två största professionerna för första gången tillsammans agerade för betydelsen av
teamarbete och förbättringskunskap. Broschyren har haft god spridning bl.a. på
Kvalitetsregisterkonferensen och VFU- konferensen. Tre Youtube filmer har sammanställts
om bakgrunden till kärnkompetensprojektet, utbildningsstrategier för teamarbete samt
utmaningar för förbättringsarbete

eHälsa
Eftersom hälso- och sjukvård är en kunskaps- och informationsintensiv verksamhet där digital
teknik har stor betydelse, har föreningen påverkat eHälsoutvecklingen utifrån ett
omvårdnadsperspektiv. På uppdrag av Socialdepartementet har föreningen i samverkan med
Vårdförbundet, Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet och Kommunal arbetat fram en
kunskapsöversikt över användbarheten i vårdens eHälsosystem: Störande eller stödjande –
eHälsosystemens användbarhet. Rapporten har även utmynnat i en A5-broschyr med tio
konkreta punkter för bättre användbarhet.
Svensk sjuksköterskeförening har bidragit till sjuksköterskors förmåga att använda eHälsa
som stöd i omvårdnad och omvårdnadsutveckling genom strategin för sjuksköterskors arbete
med eHälsa. Strategin har under året spridits på konferenser, till vårdens verksamheter och
lärosäten. En webbföreläsning om eHälsa och eHälsostrategin har publicerats på föreningens
Youtube kanal. Strategin har översatts till engelska.
Svensk sjuksköterskeförening har agerat för att uppmärksamma behovet av ett Nationellt
fackspråk. Socialstyrelsen har uppmärksammats på bristerna i nuvarande terminologier inom
Nationellt fackspråk för att dokumentera omvårdnad. Föreningen har i samverkan med
Sektionen för omvårdnadsinformatik bjudit in representant från Norsk Sykepleijeforbund till
informationsmöte om ICNP (International Classification of Nursing Practice) för att ta del av
Norges erfarenheter.

Hälsofrämjande omvårdnad
Föreningens Levnadsvaneprojekt, sjuksköterskors samtal om levnadsvanor med syfte att
sprida kännedom om de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder beviljades
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drygt fyra miljoner kronor av Socialstyrelsen för år 2013. Projektet har arbetat för att sprida
kunskap om metoder, tillämpning och verktyg som kan bidra till att sjuksköterskors
medvetenhet om vikten av att arbeta sjukdomsförebyggande ökar. Inom projektet pågår sex
fördjupningsprojekt för hälsofrämjande omvårdnad inom områdena psykisk ohälsa hos
vuxna(1), cancer (2), fysisk aktivitet (3), matvanor och alkohol (4), sjuksköterskans ansvar att
samtala om levnadsvanor(5) samt bibehålla eller förbättra livskvalité för personer med
långvarig fysisk sjukdom(6). Projektet har samarbetat med 18 sektioner och nätverk. Projektet
har haft ett nära samarbete med Dietisternas Riksförbund, Förbundet Sveriges
Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Svenska Barnmorskeförbundet,
Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges Psykologförbund.
Svensk sjuksköterskeförening och flera andra professionella organisationer har i samarbete
med Tobaksfakta – oberoende tankesmedja inlett kampanjen Tobacco Endgame, Rökfritt
Sverige 2025.
Föreningen deltar i Nätverket Non Communicable Diseases (NCD) som består av 20
civilsamhällsorganisationer.

Etik och värdegrund
Svensk sjuksköterskeförening anser att samtal och reflektioner om etiska ställningstaganden
om värdegrundsfrågor inom omvårdnad ständigt måste fortgå och ges utrymme. Under året
har Sjuksköterskornas etiska råd arbetat med att utveckla Dialogdukens innehåll. En
exempelsamling har skapats på föreningens hemsida för att visa på tillämpning av
dialogduken inom olika verksamheter.
Representanter från Nätverket för donationsansvariga sjuksköterskor har arbetat tillsammans
med ledamöter från etiska rådet. Föreningen uppmärksammade donationsveckan (V 41) på
hemsidan genom presentation av fakta, argument och information om ställningstagande till
organ- och vävnads donation. Föreningen skapade även en Youtube- film; Gör din vilja känd
och ta ställning till donation!
Nya etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR) har tagits fram på initiativ av Svenska
Läkaresällskapets etiska delegation där föreningen ingått i referensgruppen.
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International Council of Nurses (ICN) reviderade sjuksköterskornas internationella etiska kod
år 2012. Under året har en revidering av den svenska översättningen pågått.

Ojämlik vård
Svensk sjuksköterskeförening har aktivt medverkat till att sjuksköterskor tillämpar sin
professionella etik och tar ställning för människors lika värde och allas rätt till vård samt
engagerar sig i samhällsdebatten. Föreningen deltar i arbetet för att motverka den ojämlika
vården i Sverige och var även en av initiativtagarna till en Nationell plattform för jämlik hälsa
och vård. Syftet med plattformen är att arbeta för att svensk hälso- och sjukvård ska bryta
trenden mot en alltmer ojämlik hälsa och vård. Föreningens ordförande deltog i en debatt om
New Public Management i Almedalen med bland andra Maciej Zaremba och kritiserade att
vården, liksom skolan och kulturen, blivit en marknad. Debatten samlade flera hundra
deltagare, den är inspelad och finns som länk på föreningens hemsida.
Årets nordiska etikrådsmöte hölls i Sjuksköterskornas hus, temat för mötet var jämlik vård
och 25 personer från 4 nordiska länder deltog.
Svensk sjuksköterskeförenings arbete med Rätt till vårdinitiativet i samarbete med 62 andra
organisationer har fortsatt. Arbetet för papperslösas rätt till vård har vunnit en halv seger.
Riksdagen har fattat beslut att papperslösa får samma rätt till subventionerad sjukvård som
asylsökande. Det innebär, för vuxna, vård som inte kan anstå, inklusive tandvård,
mödrahälsovård och vård vid abort. Papperslösa barn ska erbjudas samma vård som barn
bosatta i länet. Rätten till vård begränsas dock av den oklara formuleringen vård som inte kan
anstå. Tillsammans med 22 vårdprofessioner har föreningen överlämnat ett
konsensusdokument till Socialstyrelsens där professionerna anser att vård som inte kan anstå
bör tolkas enligt riksdagens prioriteringsprinciper.
Svensk sjuksköterskeförening är en professionell organisation som har till uppgift att vara ett
starkt stöd för sjuksköterskors professionella utveckling, där mod att stå upp för mänskliga
värden och rättigheter är en grundpelare. Gemensam Välfärds Vårdnätverk arrangerade
tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening ett seminarium med temat; Hur påverkar de
ekonomiska styrsystemen professionernas vårdetik? Under seminariet diskuterades bland
annat ekonomiska styrsystem och etisk stress samt civilkurage som ett professionellt ansvar.
En Youtube film om sjuksköterskans professionella ansvar och civilkurage är producerad.
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Föreningen finns representerad i Prioriteringscentrums styrelse och var medarrangör till den
sjunde Nationella prioriteringskonferensen i Gävle med temat; Ansvar för prioriteringar i ett
nytt hälso- och sjukvårdslandskap. Föreningen ansvarade för en av de parallella sessionerna;
Prioriteringar av fundamentala behov samt deltog i den avslutande paneldiskussionen; Vem
har och tar ansvar för prioriteringarna – politik eller profession.

Sjuksköterskornas grund‐ och specialistutbildning
Svensk sjuksköterskeförening har arbetat intensivt för att specialistutbildningens innehåll ska
förändras för att motsvara framtidens krav samt för att minst 70 procent av sjuksköterskorna
ska ha en specialistutbildning. Arbetet har bidragit till att flera politiska partier uttalat sig för
behovet av fler specialistutbildade sjuksköterskor. Myndigheterna och SKL har dock inte
förändrat sin politik.
Regeringen beslutade att inrätta en 12:e inriktning i specialistutbildning. Ett beslut som inte
alls stämmer överens med föreningens politik. Förening har under hösten fokuserat på att
tolka regelverket samt uppvaktat Utbildningsdepartementet för att peka på vilka konsekvenser
beslutet kan få. Föreningen har även debatterat och motsatt sig förslag att ersätta
sjuksköterskor med annan vårdpersonal för att lösa bristen på sjuksköterskor.
Föreningen anser att ett Nationellt samverkansorgan behövs för planering och styrning av
sjuksköterskornas grund- och specialistutbildning. Tillsammans med Vårdförbundet har
berörda myndigheter bjudits in till dialogmöte angående behovet av ett Nationellt
samverkansorgan. Mötet utmynnande i en öppen skrivelse till myndigheterna där vikten av
strategisk planering för antalet specialistsjuksköterskor i förhållande till vårdens behov genom
samsyn och samverkan belystes. Föreningen har även uppvaktat Utbildningsdepartementet.
Endast Universitetskanslersämbetet har svarat på skrivelsen. De bjöd in föreningen till dialog
i samverkan med Vårdförbundet beträffande behovet av ett Nationellt samverkansorgan samt
problematiken kring kvalitetssäkring och nivåbestämning av uppdragsutbildningar.
Föreningen har även i ett öppet brev till SKL framfört behovet av en ny modell för
sjuksköterskors specialistutbildning och av ett Nationellt samverkansorgan.
Strategier för framtidens specialistutbildning och Advanced Nurse Practioner (ANP) har varit
en prioriterad fråga där styrelsen anser att kravet på förmågan till självständigt arbete,
vetenskapligt förhållningssätt och professionellt ansvar är avgörande för framtidens vård.
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Föreningen har gjort en studieresa till London och Belfast för att ta del av deras erfarenheter
med ANP.
Svensk sjuksköterskeförening verkar för att progressionen inom huvudområdet omvårdnad
tydliggöras på grund- och avancerad nivå. Föreningen arrangerade en workshop där inbjudna
experter deltog. Workshopen gav värdefulla bidrag till det fortsatta arbetet.
Föreningens årliga verksamhetsförlagda utbildningskonferens, VFU anordnades i samarbete
med Högskolan i Skövde och hade som tema: att stödja lärande. Konferensen är oerhört
betydelsefull för kliniskt verksamma handledares kompetensutveckling. Årets konferens
samlade 600 deltagare och medverkande. Utvärderingen visar att 92 procent är nöjda med
programmets innehåll och 98 procent av deltagarna kan tänka sig att rekommendera
konferensen till en kollega.
Svensk Sjuksköterskeförening har initierat ett projekt med syfte att öka användning av
registerdata i specialistutbildningarna för sjuksköterskor. Projektet involverar lärare och
studenter i specialistsjuksköterskeutbildningarna som vill prova att använda data från de
Nationella Kvalitetsregistren i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Kansliet för
Nationella kvalitetsregister ansvarar för projektet och Svensk sjuksköterskeförening är
samarbetspartner.
Svensk sjuksköterskeförening har genom en skrivning till styrelsen för Nationell Klinisk
slutexamination (NKSE) pekat på problemet med att utesluta läkemedelsräkningen ur
examinationen. Föreningens synpunkter vann gehör och läkemedelsräkning i examinationen
återinförs från hösten 2013.
Föreningen har varit drivande i den Nationella plattformen för förbättringskunskap och dess
samverkansprojekt; Lärmodeller för förbättringsarbete med data från kvalitetsregister har
genomförts.
Ett stipendium på 50 000 kronor har inrättats av Swedish Care AB International; Queen Silvia
Nursing Award. Stipendiet riktar sig till en sjuksköterskestudent på grund- eller
specialistutbildningsnivå. Föreningen är samarbetspartner.

Internationellt samarbete
The European Federation of Nurses Association (EFN) är sjuksköterskornas professionella
organisation i Europa. EFN arbetar aktivt gentemot EU och övriga europeiska länder för att
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stärka professionen, för sjuksköterskornas intressen och för 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 arbetet. Under våren skickade
Vårdförbundet en skrivelse till EFN:s styrelse med förfrågan om att tilldela Svensk
sjuksköterskeförening ett av Vårdförbundets tre mandat. EFN:s styrelse avslog begäran.
Svensk sjuksköterskeförenings styrelse har tidigare fattat beslut att ansöka om eget
medlemskap i EFN, men har beslutat att bordlägga beslutet tills vidare.
Under året har EU:s reviderade yrkeskvalifikationsdirektiv antagits och arbetet med
implementeringen har påbörjats. Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med
Vårdförbundet kritiserat yrkeskvalifikationsdirektivet både i Sverige och i EU vilket fått
direkt genomslag i direktivets beskrivning av kompetens. Ett nytt forskningsinstitut har
inrättats inom EFN. Marianne Sipilä från Finnish Nurses Association har utsetts som
ny ordförande för EFN.
International Council of National Representatives (CNR) ägde rum i Melbourne, Australien
med representanter från 87 av totalt 135 medlemsländer. Redan första dagen blev historisk när
ett enhälligt CNR röstade in Palestinian Nursing and Midwifery Association som medlemmar
i ICN efter sex års förberedelser och diskussioner. CNR enades om att anta en skrivelse till
WHO för att uppmärksamma vikten av att tillsätta tjänsten Chief Nursing Scientist vid WHO i
Géneve. CNR beslöt även att öppna upp ICN för fler medlemsorganisationer i de länder där
dagens medlemsorganisation representerar färre än 6 procent av landets sjuksköterskor.
Beslutet som krävde en stadgeändring antogs med stor majoritet. Judith Shamian från Canada
valdes till ICN:s president för de kommande fyra åren. Av den nya styrelsens sjutton
ledamöterna utgörs ca en tredjedel av män.
På ICN:s kongress deltog ca 4 000 sjuksköterskor från 120 länder. Svensk
sjuksköterskeförening arrangerade och medverkande vid följande symposier/föreläsningar;
Nursing in National Quality Registers, Developement and implementation of a National
eHealth Strategy in nursing: how to make it work och Priority Setting in Nursing Care.
Svensk sjuksköterskeförening bidrog även med en poster; Implementing The Swedish Society
of Nursings´s Foundation of Nursing Care Values.
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Föreningen har även haft utbyte med sjuksköterskeorganisationerna från Finland, Norge och
Italien. Friedrich Ebert Stiftungs (FES) bjöd in föreningen till träff med ett expertnätverk från
Tyskland. Under mötet delgavs nätverket föreningens syn på den svenska hälso- och
sjukvårdens framtid samt vikten av hög sjuksköterskekompetens för en god omvårdnad.
Svensk sjuksköterskeförening har fortsatt insamlingen till Florence Nightingale International
Foundation, Girl Child. 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. I stället för
julkort och gåvor har föreningen skänkt 5 000 kronor till projektet. Under året har ca 24 041
kronor samlats in. I december fattade styrelsen beslut att dubbla insättningen. Föreningens
bidrag till Florence Nightingale International Foundation, Girl Child för år 2013 var
48 082 kronor.

Svensk sjuksköterskeförenings organisation
Styrelsen har under året arbetat för att vara en strategisk styrelse. På styrelsemötena har
föreningens ekonomi regelbundet redovisats genom budgetuppföljningar, ekonomin är
välskött och föreningens verksamhetsplan för år 2013 har genomförts med hög
måluppfyllelse. Styrelse har under året haft sju protokollförda möten.
Styrelsen har haft återkommande strategiska diskussioner med syfte att utveckla föreningens
politik avseende ny specialistutbildnings struktur och innehåll, omvårdnadens progression i
utbildningen samt kännetecken för ANP. Styrelsen har även haft strategiska diskussioner om
hur föreningen ska arbeta för en god omvårdnad av äldre.
Under året har styrelsen intensifierat föreningens internationella engagemang. Styrelsen beslöt
att i samarbete med Vårdförbundet rädda tidskriften Vård i Norden och föreningen har fått en
större roll i EFN:s arbete.
Styrelsen har lett arbetet med att utreda sjuksköterskornas råds framtid. Det var
Föreningsstämman som år 2012 beslöt att inte stadgebinda föreningens Vetenskapliga,
Kvalitets- och Etiska råd samt att ge styrelsen i uppdrag att till ordföranderådet år 2013 utreda
och utarbeta förslag till sjuksköterskornas råds utveckling, alternativt avveckling. Styrelsen
har under året genomfört en utredning som kartlagt rådens arbete och vilka förändringar som
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bör ske för att utveckla föreningens organisation. Styrelsen har med stöd från Ordföranderådet
beslutat att föreningens Kvalitetsråd upphör från årsskiftet. Det Vetenskapliga rådet förändras
och får en ny sammansättning och nya arbetsformer från och med år 2014. Det Etiska rådet
ska minska antalet ledamöter och utveckla nya arbetsformer. Styrelsen kommer att föreslå
föreningsstämman år 2015 att Etiska rådet återinförs i stadgan.
Styrelsen har noggrant följt medlemsutvecklingen och agerat för en aktiv medlemsrekrytering.
Styrelsen har varit drivande i att föreningen ska kommunicera även via sociala medier och
delta i samhällsdebatten.

Sjuksköterskornas råd
Sjuksköterskornas Etiska-, Kvalitets- och Vetenskapliga råd har aktivt deltagit i arbetet med
att uppnå Svensk sjuksköterskeförenings prioriterade mål genom att bidra i arbetet med
konferenser, strategidokument, uttalanden och remissvar. Under året har det Etiska rådet
genomfört fyra sammanträden. Det Vetenskapliga rådet och Kvalitetsrådet har sammanträtt
tre gånger vardera under året.
Svensk sjuksköterskeförenings resepolicy har förmedlats till resebokningsföretag. Föreningen
har klimatkompetenserat för 45 ton CO2 utsläpp i samband med flygresor.

Medlemsrekrytering
Svensk sjuksköterskeförenings verksamhet är helt beroende av medlemmar och verksamheten
finansieras av medlemsavgifter. Föreningen har intensifierat rekryteringen av medlemmar
som är verksamma sjuksköterskor. Under året har ett aktivt arbete pågått för att utveckla
metoderna för medlemsrekrytering, frågan är ständigt aktuell vid alla forum. I december
genomfördes rekryteringskampanjen värva fem medlemmar och vinn en vecka i Huså.
Kampanjen gav inga nya medlemmar.
Det finns i dag många sjuksköterskor som inte har kännedom om föreningens verksamhet.
Därför har en ny medlemsbroschyr; Det här är Svensk sjuksköterskeförening utarbetats där
föreningen beskriver sin verksamhet med syfte att värva medlemmar, främst yrkesverksamma
sjuksköterskor.
Svensk sjuksköterskeförenings syn på sjuksköterskans professionella utveckling har
presenterats vid många studentinformationer för T1 studenter på sjuksköterskeprogrammet
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vid landets lärosäten. Ett försök med medlemsinformation har även genomförts i T 6 vid ett
antal lärosäten.
Tidningen Omvårdnadsmagasinet har tillsammans med ett värvningsbrev från Svensk
sjuksköterskeförening skickats ut till sjuksköterskestuderande i termin ett och två.
Föreningen har sedan tidigare samarbetsavtal med bokförlagen Liber och Studentlitteratur. I
år skrevs kontrakt även med Gleerup. Förlagen erbjuder böcker, som valts ut i samarbete med
föreningen, till rabatterat pris till medlemmar.
Under året har föreningen fått 1 376 nya medlemmar men det totala medlemsantalet har
minskat med 2 428 medlemmar. Den sista december 2013 var antalet medlemmar 66 712
studerandemedlemmar 2 230 och pensionärsmedlemmar 7 197.

Samarbete med sektioner och nätverk
Svensk sjuksköterskeförening hade vid årets slut 54 sektioner och nätverk. Intresseföreningen
för infektionssjuksköterskor har tillkommit under året. Nätverket för forskande sjuksköterskor
inom palliativ vård har omvandlats till en undergrupp till sektionen Sjuksköterskor för
palliativ omvårdnad.
Sektioner och nätverk har deltagit aktivt i föreningens arbete. De har representerat föreningen
inom respektive specialistområde, bidragit med namn på experter till nationella uppdrag,
kommit med underlag till remissvar och deltagit i programarbetet med; Sjuksköterskedagarna,
Lust och Kunskap. Under året arrangerades en sektionsträff om sociala medier.
På Ordföranderådet deltog 22 sektioner och nätverk där viktiga samarbetsfrågor samt idéer
runt medlemsrekrytering diskuterades. Förslag på teman för sektionsträffar under år 2014
diskuterades. Ordföranderådet biföll förslaget om förändring av föreningens rådsorganisation.
De sektioner och nätverk som har en hemsida i Svensk sjuksköterskeförenings webblösning
har erbjudits utbildning i den nya versionen av webbpubliceringsverktyget Episerver. Under
året har 13 personer deltagit i utbildningen. Sektioner och nätverk har erhållit både utbildning
och supportstöd från föreningen under övergången till ny hemsidelösning.

Samarbete med andra organisationer och myndigheter
Föreningens arbete med att utveckla viktiga arenor i samarbete med andra organisationer och
myndigheter har varit omfattande och värdefullt. Föreningen har haft ett aktivt samarbete med
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olika myndigheter, lärosäten, Socialstyrelsen och SKL. Bland intresseorganisationer har
samverkan prioriterats med Svenska Läkaresällskapet och Vårdförbundet. Genom att
inriktning av den Medicinska riksstämman ändrades till enbart läkarprofessionen beslöt
föreningen att endast delta i ett Hälsotorg där föreningens Levnadsvaneprojekt fanns
representerat.

Omvårdnadsmagasinet
Föreningens tidning Omvårdnadsmagasinet utgör ett viktigt bidrag till sjuksköterskors
professionella utveckling eftersom den når alla medlemmar. Syftet 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. Upplagan
uppgår till cirka 70 000 exemplar och tidskriften kom ut med sex nummer. I samband med
årets första nummer genomgick Omvårdnadsmagasinet en omfattande layout förändring.
Redaktionsrådet har under året haft fyra fysiska möten och två telefonmöten. Redaktionsrådet
har under året även arbetat med att uppdatera annonspolicyn för tidningen.

Hemsida och sociala medier
För att föreningen ska nå ut med information till alla sjuksköterskor även icke medlemmar
krävs en ökad aktivitet genom sociala medier. Under hösten har föreningen fått en ny hemsida
med responsiv design. Det betyder att hemsidan är anpassad för att fungera i mobiltelefoner
och surfplattor. På hemsidan publicerar Svensk sjuksköterskeförening pressmeddelanden,
remissvar och aktuella nyheter som rör föreningen samt relevant information. Alla
föreningens trycksaker publiceras och finns tillgängliga för fri nedladdning. Trycksakerna kan
också beställas via föreningens webbutik.
Under år 2013 har genomsnittet av antalet besök på föreningens hemsida varit cirka 18 300
per månad. Det motsvarar en ökning av det totala antalet besök med 6 procent jämfört med år
2012. Svensk sjuksköterskeförenings Facebook-sida har 1 660 följare med en god
aktivitetsgrad runt många inlägg. Över 2 200 av hemsidans besökare kommer från Facebook.
Svensk sjuksköterskeförening har använt Twitter för att ytterligare nå ut med föreningens
budskap. Föreningen har 225 följare. Sju nyhetsbrev har skickats ut via mail. Syftet med
nyhetsbreven har varit att stärka föreningens information till medlemmarna. Trenden är att av
de som öppnar nyhetsbrevet är det fler som besöker föreningens hemsida. Nyhetsbreven
genererade under år 2013 cirka 15 800 besök till hemsidan, vilket är en ökning med 25
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procent jämfört med förra året. Av hemsidans totala antal besök kommer närmare 13 procent
från nyhetsbrevet.
Svensk sjuksköterskeförenings filmer på föreningens Youtube kanal har visats drygt 9 000
gånger under året. Totalt publicerade föreningen sex filmer. Den mest visade filmen är Ania
Willmans föreläsning om professionens historia.

Sammanfattning
Svensk sjuksköterskeförening har arbetat målmedvetet för att tydliggöra professionens
betydelse för god och säker vård. Arbetet har rönt framgång inom flera områden och påverkat
utvecklingen i vården. Kunskapsområdet omvårdnad efterfrågas i högre utsträckning och
behovet av teamarbete där fler professioner samarbetar är erkänt. Föreningen har samarbetat
med lärosätena och har ett stort förtroende avseende utbildningsfrågor.
Föreningen har deltagit aktivt i samhällsdebatten både i massmedia och i sociala medier. En
utmaning som återstår är att få till stånd en ny specialistutbildning för sjuksköterskor.
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Bilaga 1 ‐ SEKTIONER OCH NÄTVERK

Sektioner
Astma- och allergisjuksköterskeföreningen
Dermatologi och Venereologi sjuksköterskor i Sverige
Distriktssköterskeföreningen i Sverige
Föreningen för sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige
Föreningen för Telefonrådgivning inom Hälso- och Sjukvård
Föreningen för Hematologisjuksköterskor i Sverige
Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige
Handledning i Omvårdnad, sektion inom Svensk sjuksköterskeförening
Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor (2013)
Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård
Nutritionsnätet för sjuksköterskor
Ortopedisjuksköterskor i Sverige
Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor
Riksföreningen för akutsjuksköterskor
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor
Riksföreningen för anestesi- och intensivvård
Riksföreningen för barnsjuksköterskor
Riksföreningen för företagssjuksköterskor
Riksföreningen för HBTQ-sjuksköterskor
Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor
Riksföreningen för operationssjukvård
Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård
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Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma
Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi
Riksföreningen för skolsköterskor
Riksföreningen för ögonsjukvård
Riksföreningen försvarets sjuksköterskor
Riksföreningen sjuksköterskor mot tobak
Sektionen för hygiensjuksköterskor
Sektionen för omvårdnadsinformatik
Sektionen för smittskyddssjuksköterskor
Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad
Sjuksköterskeförbundet för antroposofisk läkekonst
Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad
Sjuksköterskor i cancervård
Specialistföreningen för Öron- Näs- och Halssjuksköterskor
Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad
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
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Nätverk
Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor
Nätverk för triagesjuksköterskor
Nätverket donationsansvariga sjuksköterskor
Nätverket för estetik och omvårdnad
Nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ vård (t.o.m. )
Nätverket för materialkonsulenter
Nätverket för sjuksköterskor inom klinisk farmakologi
Nätverket för vårdutveckling
Nätverket levnadsvanor
Nätverket Sömn och Hälsa
Svenskt nätverk för Forensisk Omvårdnad
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Bilaga 2 ‐ FÖRTROENDEVALDA
Svensk sjuksköterskeförenings styrelse
Ordförande
Ania Willman
Vice ordförande
Catrine Jacobsson
Ledamöter
Maria Brovall
Anna Ehrenberg
Per Enarsson
Ami Hommel
Ulrica Nilsson
Karin Teider
Helle Wijk
Personalrepresentant Torie Palm-Ernsäter
Revisorer ordinarie

Inger Rising
Marie Stenberg
Gun-Marie Östlund

(fr.o.m. 17/4 2013)
(t.o.m. 17/4 2013)

Suppleanter

Elisabeth Welin Henriksson
(vakant)

Auktoriserad revisor

Lars Jäderström

Valberedning

Gun Andersson
Anne-Charlotte Egmar
Karin Olsson
Pernilla Stenborg Nilsson
Eva Törnvall

Sjuksköterskornas
Vetenskapliga råd

Ania Willman, ordförande
Oili Dahl
Ingegerd Fagerberg
Birgit Holritz Rasmussen
Maria Nyström
Lars-Eric Olsson
Lena Sharp
Ingela Skärsäter
Ing-Marie Moegelin, adjungerad
Elisabeth Strandberg (sekreterare)
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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
Jane Österlind
Anders Bremer (adjungerad)
Pia Arndorff Vårdförbundet (adjungerad)
Inger Torpenberg (sekreterare)

Sjuksköterskornas
Kvalitetsråd

Helle Wijk, ordförande
Agneta Lindberg
Else-Maj Rosenlöf
Stina Fransson Sellgren
Jesper Olsson
Maria Hallén Vårdförbundet (adjungerad)
Eva Estling Sveriges Kommuner och Landsting (adjungerad)
Torie Palm Ernsäter (sekreterare)

Redaktionsråd

Maria Brovall, ordförande
Henrik Andersson
Henrika Jormfeldt
Ingrid Hellström
Märtha Sund Levander
Sari Wallin
Stina Valdenäs
Rolf Månsson (chefredaktör, ansvarig utgivare)
Sara Månsson (S & R media)
Roland Nilsson (sekreterare)

Huvudområdets
progression
på grund- och
avancerad nivå

Ania Willman
Ingegerd Fagerberg
Oili Dahl
Helle Wijk
Ingela Skärsäter
Elisabeth Strandberg
Birgitta Wedahl
Ing- Marie Moegelin

Arbetsgrupp
Svensk
Sjuksköterskeförening
Kvalitetsstrategi

Helle Wijk
Stina Fransson Sellgren
Else-Maj Rosenlöf
Lars Wallin
Torie Palm Ernsäter
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Bilaga 3 ‐ PUBLIKATIONER 2013
Anna Götlind (red). (2013). Sjuksköterskornas hus. Stockholm: Svensk
sjuksköterskeförening.
Elisabeth Strandberg (red). (2013). Swedish Society of Nursing eHealth a strategy for nurses.
Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening (2013). Re-Aktion kunskapsunderlag avseende för att minska
risken för skador på urinblåsan i samband med sjukhusvård. Stockholm: Svensk
sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening (2013). Svensk sjuksköterskeförening om… Implementering.
Stockholm.
Svensk sjuksköterskeförening (2013). Svensk sjuksköterskeförening om… Kommunikation
mellan vårdpersonal. Stockholm.

Publikationer utgivna i samarbete med andra organisationer
Kommunal, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening
& Vårdförbundet (2013). Störande eller stödjande? eHälsosystemens användbarhet 2013.
Stockholm: Vårdförbundet.
Sara Bergqvist Månsson (red). (2013). Teamarbete & Förbättringskunskap två
kärnkompetenser för god och säker vård. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening och
Svenska Läkaresällskapet.
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Bilaga 4 ‐ REMISSVAR ÅR 2013
Akademikerförbundet
Etisk kod för psykoterapeuter (Dnr: 12/29/13)

Landsbygdsdepartementet
Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och kosttillskottsnäring, DS2012:50
(Dnr 12/02/13)

Läkemedelsverket
Utvärdering av dostjänst (Dnr 12/01/13)
Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter, LVFS 2009:19 (Dnr 12/15/13)
Delbetänkande - Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna,
SOU 2013:23 (Dnr 12/13/13)
Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på
nationella medicinska informationssystem, LVFS 2014:XX (Dnr 12/28/13)

Regionala cancercentrum
Gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer
Nationellt vårdprogram 2013 (Dnr 12/37/13 )
Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering (Dnr 12/16/13)
(avgiven tillsammans med Sjuksköterskor i cancervård)

Socialdepartementet
Fysioterapeut- ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster (Dnr 12/03/13)
Rätt information- Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga,
SOU 2013:23 (Dnr 12/18/13)
Ny patientlag (Dnr 12/11/13)
Ansvarsfull Hälso- och sjukvård- Slutbetänkande av patientmaktsutredningen, SOU 2013:44
( Dnr 12/23/13)
En väg till tillsyn: marknadsföring av e-handel med alkohol och tobak, SOU 2013:50 (Dnr
12/35/14)
( Samlingssvar från Non Communicable Diseases (NCD) nätverket)

Socialstyrelsen
Ändring av föreskrifter för basal hygien, SOSFS 2007:19 (Dnr 12/05/13)
Begreppen vårdprocess och hälsoärende, SOSFS 2008:14 (Dnr 12/21/13 )
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Föreskrifter om förebyggande av och behandling vid undernäring (Dnr 12/06/13)
(Avgiven tillsammans med Nutritionsnätet för sjuksköterskor)
Föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:11 om
hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (Dnr 12/14/13)
Vägledning för elevhälsan (Dnr 12/22/13)
Vägledning för barnhälsovården (Dnr 12/27/13)

Utbildningsdepartementet
Tid för undervisning-lärares arbete med åtgärdsprogram, Ds 2013:50 (Dnr 12/19/13)

Myndigheternas samverkansgrupp (MSG)
Kartläggning behov av Nationella kunskapsunderlag. (Dnr12/25/13) (Avgiven tillsammans
med Vårdförbundet)
Kartläggning av behov av Nationella kunskapsunderlag (Dnr12/26/13)
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Bilaga 5 ‐ KANSLI
Kanslichef
Administrativ samordnare
Ekonomiansvarig
Ekonomiassistent/medlemsservice
Fastighetsansvarig
Administration/vaktmästeri
Kurs/konferensadministration
Fonder och stipendier/administration
Fonder och stipendier/administration
Informatör
IT-ansvarig
Förvaltning Huså
Handläggare

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Projektledare
Projektledare

Birgitta Wedahl
Anette Danielsson
Liisa Ikonen
Alexandra Sidar Berktas
Christer Sand
Mats Sjönell
Anna Skånberg
Lina Hammarbäck (föräldraled.fr.o.m.1/3 2013)
Christina Olsson (vikariat)
Jon Landquist
Simon Jäger (fr.o.m. 19/8 2013)
Roger Lind
Ing-Marie Moegelin
Elisabeth Strandberg
Inger Torpenberg
Torie Palm Ernsäter
Rolf Månsson
Åsa Andersson
Ylva Lyander
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Bilaga 6 ‐ REPRESENTATION 2013
Arbetsgrupper och projekt i samverkan med andra organisationer:
Socialdepartementet
Nationell eHälsa, samrådsgrupp

Elisabeth Strandberg

Nationell Läkemedelsstrategi, råd

Inger Torpenberg

Utredning om rätt information i vård och
Omsorg, referensgrupp

Elisabeth Strandberg

Utredning av besluts oförmögna inom vård, omsorg
och forskning, referensgrupp

Inger Torpenberg

Vetenskapsrådet
Horizon 2020

Elisabeth Strandberg
Ingegerd Fagerberg

Socialstyrelsen
Möte med Generaldirektören

Ania Willman
Catrine Jacobsson
Birgitta Wedahl

Nationellt Råd för eHälsa och gemensam
Informationsstruktur

Anna Ehrenberg
Elisabeth Strandberg

Nationella medicinska indikationer, referensgrupp

Torie Palm Ernsäter

Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering
vid psykiska hälsoproblem

Maria Åling

Nationell strategi för patientsäkerhet, referensgrupp

Torie Palm Ernsäter

Statens Beredning för medicinsk utvärdering
SBU-Alert

Christel Bathsevani

Vetenskapliga råd

Anna Ehrenberg

Förstudie om nationellt hälsobibliotek

Elisabeth Strandberg

Svenska Läkaresällskapet
Nationella medicin-etiska riktlinjer vid
Hjärt- och lungräddning, arbetsgrupp

Inger Torpenberg
Behzad Arta
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Pernilla Perget
Medicinska Riksstämman

Ylva Lyander

Presidieträff

Ania Willman
Catrine Jacobsson
Birgitta Wedahl

Projekt sex kärnkompetenser

Ania Willman
Birgitta Wedahl
Torie Palm Ernsäter

Sveriges Kommuner och Landsting
Jämställd vård, expertgrupp

Åsa Andersson

Nationell samordningsgrupp för kunskapsstyrning

Torie Palm Ernsäter

Vårdförbundet
Nätverk eHälsa

Elisabeth Strandberg

Presidieträffar

Ania Willman
Catrine Jacobsson
Birgitta Wedahl

Etik och ansvarsråd, adjungerad ledamot

Catrine Jacobsson

Patientmaktsutredningen, referensgrupp internt
för Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening

Torie Palm Ernsäter

Vård i Norden

Åsa Andersson
Birgitta Wedahl

Övriga organisationer
Beslutsgruppen för Nationella kvalitetsregister
inom hälso- och sjukvård

Catrine Jacobsson
Åsa Andersson

Övergripande referensgrupp Deployment of Online
Medical records & E-health services (DOME) projektet

Elisabeth Strandberg

eHälsosystemens användbarhet

Elisabeth Strandberg

Nationellt Forum

Ing-Marie Moegelin

Klinisk slutexamination, adjungerad ledamot styrelsen
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) och SKL,
en rökfri operation, styrgruppen

Birgitta Wedahl
Inger Torpenberg

Livsmedelsverkets, Nationella amningskommittén

Inger Torpenberg
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Nationella plattformen för Förbättringskunskap,

Torie Palm Ernsäter

arbetsgrupp
Nationella kvalitetsregisterkonferensen, arbetsgrupp

Torie Palm Ernsäter

Non Communicable Diseases (NCD) nätverket

Inger Torpenberg

Prioriteringscentrum, styrelse

Catrine Jacobsson

RN4CAST, referensgrupp

Petra Svedberg
Åsa Andersson

Rätt till vårdinitiativet, nätverk

Inger Torpenberg

Samverkan för säker vård

Torie Palm Ernsäter

Samverkansprojekt lärmodeller för
Kvalitetsregister, styrgrupp, AU

Torie Palm Ernsäter

7:e Nationella Patientsäkerhetskonferensen
Arbetsgrupp
Styrgrupp

Torie Palm Ernsäter
Birgitta Wedahl

Statens Standardinstitut, SIS, Kvalitet i äldreboende
och Kvalitet i hemtjänst, arbetsgrupp

Anne Hallbäck
Eva Ståhl Söderberg

Tobacco Endgame, styrgrupp

Inger Torpenberg

Stiftelser och fonder
Ebba Danelius stiftelse, styrelse

Åsa Andersson

Barnens Lyckopennings stipendienämnd

Annica Örtenstrand

Stiftelsen Sjuksköterskornas kamratfond

Lina Hammarbäck
Christina Olsson

Styrelsen Henning Ahlsons fond, styrelse

Åsa Andersson

Nordiskt och Internationellt samarbete och konferenser
CNR Melbourne, Australien

Ulrica Nilsson
Åsa Andersson
Birgitta Wedahl

ICN Melbourne, Australien

Ania Willman
Ami Hommel
Karin Teider
Ulrica Nilsson
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Helle Wijk
Birgitta Wedahl
Åsa Andersson
Elisabeth Strandberg
Inger Torpenberg
European Federation of Nurses, EFN
Bryssel, april
Skopje, Makedonien oktober

Birgitta Wedahl

Etik i Norden, representation från sjuksköterskornas etiska råd, Stockholm

Catrine Jacobsson
Inger Torpenberg
Cecilia Lundmark
Lena Wiklund Gustin
Jane Österlind
Gunilla Hollman Frisman
Mia Svantesson
Beata Bergius Axelsson

International Forum on Quality & Safety in Healthcare,
London

Torie Palm Ernsäter
Helle Wijk

ACENDIO, styrelseledamot

Anna Ehrenberg

Nordisk forskarkonferens
Styrgrupp
Vetenskaplig kommittee

Elisabeth Strandberg
Birgith Holst Rasmussen

International Learning Collaborative
Fundamentals of Care

Catrine Jacobsson
Ing-Marie Moegelin
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Bilaga 7 ‐ FONDER OCH ANSLAG
Ansökningar
Hjälpfonder:
Stiftelsesamfond för
ekonomiskt stöd
Hemtunafonden
Henning Ahlson
Sigrid Ulrich
Kamratfonden
Summa:
Örensgårdsfonden
Svensk
sjuksköterskeförenings egna
budgeterade stipendier
Rese- och fortbildning
Yngre doktorandstipendie
Årets omvårdnadsledare
Summa:

Beviljade

Utdelat

38

21

226 000

219
21
40
412
730
84

74
7
23
114
239
17

625 000
53 000
204 000
345 270
1 453 270
66 350

100

40

144 600

8
18

3
7

30 000
200 000

10
54
65

4
4
2
4
3

18 200
36 000
13 500
51 000
40 000

155

27

388 700

Övrigt:
Barnets Lyckopenning
(i samråd med SBF)

33

10

29 290

Summa:

33

10

29 290

Studiestipendier/rese- och
fortbildningsbidrag:
Sandströmska studiefonden
Mimmie Dahlbeck
Ebba Danelius
(bidrag till SSF från stiftelse)
SSEFs minnesfond
Ulrica Croné
Estrid Rodhe
Florence Nightingales fond
SSFs stiftelsesamfond för
studiestipendier
SSFs extra anslag
Summa:
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Mottagare av studiestipendier på 10 000 kr och därutöver:
Florence Nightingales fond
Maja Holm

Doktorand, Palliativt Forskningscentrum, Ersta Sköndal Högskola & Ersta sjukhus
Projektets titel: The effects of a randomised psycho-educational intervention – preparedness
for caregiving in palliative care
Belopp: 20 000 kr

Monica Olsson

Doktorand, Karolinska Institutet, S.t Eriks barn/skelningsmottagning.
Projektets titel; Occular Motor Score (OMS) en klinisk metod för kartläggning och
uppföljning av ögonmotorikproblem hos barn och ungdomar
Belopp: 13 000 kronor

Andreas Rantala

Doktorand, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds Universitet.
Projektets titel; Personcentrerad prehospital akutsjukvård
Belopp: 13 000 kr

SSFs Stiftelsesamfond för studiestipendier
Anita Johansson

Doktorand, Hälsoakademin Örebro
Projektets titel; Att vara förälder till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom
Belopp: 10 000 kr

Tina Gustavell

Doktorand, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.
Projektets titel; ProHealth-e- Säker och effektiv vård. Effekter av en interaktiv
mobilapplikation för tidig kommunikation av symtom, besvär och åtgärder för patienter med
bukspottkörtelcancer efter kirurgisk resektion
Belopp: 10 000 kr

Maria Svedbo Engström

Doktorand, Högskolan i Dalarna
Projektets titel; The Patient Perspective of Diabetes Care in Sweden – adding patient reported
outcomes to the National Diabetes Register, taking the Capability approach
Belopp: 20 000 kr
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Ebba Danelius stiftelse
Anna Lorentzson

Skolsköterska, Falun kommun
Projekt; Studiebesök på Västbanken hos skolhälsovård som drivs av palestinska myndigheter.
Syftet med studieresan är att fördjupa förståelsen för hur svensk skolhälsovård kan bemöta
barn som drabbats av psykisk ohälsa på grund av traumatiska upplevelser.
Belopp: 20 000 kr
Malin Rising Holmström

Doktorand, Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet Sundsvall
Projektets titel; Hälsosamtalet: Skolbarns självrapporterade hälsa i ett svenskt kontext
Belopp: 12 000 kr
Gerd Almqvist‐Tangen

Doktorand Avdelningen för pediatrik, Institutionen för kliniska vetenskaper Göteborgs
Universitet
Projektets titel; LIFE Children´s study- Hälsoprojekt på BVC i Falkenberg
Belopp: 30 000 kr
Åsa Strinnholm

Doktorand, Institutionen för Folkhälso- och klinisk medicin, Umeå Universitet
Projektets titel; Födoämnesöverkänslighet bland skolbarn med särskilt focus på prevalens,
livskvalitet och upplevelser i samband med Dubbelblind placebo kontrollerad
födoämnesprovokation
Belopp: 37 000 kr
Evalotte Mörelius

Med dr, Universitetslektor, Linköpings Universitet
Projektets titel; Guided Imagery under vaccination, en omvärldsintervention i skolmiljö
Syftet är att undersöka effekten av GI vid vaccination enligt vaccinaionsprogrammet i
femteklass
Belopp: 42 000 kr
Laura Darcy

Doktorand, Institutionen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping
Projektets titel; Hälsa hos småbarn med cancer
Belopp: 56 000

Stiftelsen Ulrica Cronés fond
Anna‐Helena Klarare

Doktorand, Karolinska institutet
Projektets titel: Teamarbete inom specialiserad palliativ hemsjukvård
Belopp: 10 000 kr
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Susanne Lind

Doktorand, Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus.
Projektets titel; Implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram för palliativ
vård inom akutsjukvården
Belopp: 10 000 kr

Stiftelsen Mimmie Dahlbecks fond
Sofia Hammar

Anestesisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus i Malmö
Genomföra volontärarbete genom organisationen Mercy Ships på sjukhusskeppet M/V Africa
Mercy.
Belopp: 10 000 kr
Charlotte Linde

Specialist sjuksköterska, Neurointensiven Karolinska sjukhuset
Projektets titel; Developing a tool that measures health workers knowledge about the
recognition of critical illness and basic management of the critically ill patient
Belopp: 10 000 kr
Victoria Karlsson

Anestesisjuksköterska, Barnoperation samt avdelningen för neonatalintensivvård,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Projektets titel; Intraoperativ noninvasiv övervakning av koldioxid och syre hos nyfödda och
späda barn
Belopp: 10 000 kr
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Bilaga 8 ‐ FASTIGHETER
Sjuksköterskornas Hus
Sjuksköterskornas Hus är en viktig mötesplats för Svensk sjuksköterskeförenings
styrelsemöten, sektioner och nätverk, medlemmar och gäster.
Över 1 000 gäster har utnyttjat lokalerna. Sektioner och nätverk har genomfört ett stort antal
möten. Lokalerna har också hyrts ut till andra organisationer, företag och grupper av
sjuksköterskor samt till sjuksköterskor som disputerar eller vid jubileer.
Under året har fastigheten genomgått sedvanlig fortlöpande service på anläggningar såsom
hiss, ventilationssystem och värmeslingor på taket.
I samband med putsrenovering på intilliggande fastighet, fick föreningen som kompensation
för uppställande av kran på gården, muren till fastigheten lagad.

Lägenheter BRF Flundran Nybrogatan 65‐67.
Svensk sjuksköterskeförening äger tre fullt utrustade enrumslägenheter i
bostadsrättsföreningen Flundran. En lägenhet nyttjas av Svensk sjuksköterskeförenings
ordförande. Den andra lägenheten hyrs av anställd hos Svensk sjuksköterskeförening och den
tredje nyttjas som övernattningslägenhet åt styrelsemedlemmar i Svensk
sjuksköterskeförening då de har uppdrag för föreningen som kräver övernattning i Stockholm.
”Reeliningen” av rör i fastigheten blev klart under våren.

Ödetorpet Lindåsa och Skutstugorna i Huså.
Svensk sjuksköterskeförening 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.
Föreningen har långtidshyrt bastun i Fjällfotens stugby, så den disponeras bara av föreningens
gäster.
I november påbörjades styrelsen tidigare beslut att med hjälp av lokal entreprenör färdigställa
den ombyggnadsplan som finns för fastigheten Torpet samt för lilla och stora Härbret. Det vill
säga installera nya kök i Torpet och stora Härbret samt bygga nya duschrum i samtliga
nämnda fastigheter. För övrigt har normalt underhållsarbete skett på samtliga stugor.
Svensk sjuksköterskeförenings husföreståndare, ordförande och kanslichef besökte under
hösten fastigheterna och stugvärdarna.
Marknadsföring av stugorna har skett genom annonsering i Omvårdnadsmagasinet samt på
hemsidan.
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Stugor
Lillstugan (2 bäddar)

uthyrda veckor 2012

uthyrda veckor 2013

8

8

Lilla Härbret (2 bäddar)

16

10

Stora Härbret (4 bäddar)

16

18

Sportstugan (6 bäddar)

16

17

Torpet (6 bäddar)

16

10

Skutstuga 2 (6 bäddar()

13

13

Skutstuga 4 (6 bäddar)

11

9

Skutstuga 6 (6 bäddar)

10

15

Skutstuga 3(4 bäddar)

13

15

119

115

Totalt antal uthyrda veckor
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