Nu kan du läsa
Omvårdnadsmagasinet
digitalt också
Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening eller prenumerant
har du tillgång till Omvårdnadsmagasinet i våra digitala kanaler
så du kan läsa den i datorn, i mobilen eller i läsplattan.
Du behöver ditt medlemsnummer/
prenumerationsnummer och postnummer för att kunna aktivera din
prenumeration. Ditt medlemsnummer/prenumerationsnummer hittar
du över ditt namn i adressfältet på
tidningens baksida.

5. När du mottagit mailet kan du
logga in i appen via gubben uppe
till höger med mail och lösenord.
6. Läs dina tidningar.
7. Nästa gång du vill läsa loggar du
in med mail + lösenord via gubben
uppe till höger.

App för läsplatta och mobil
För att aktivera din prenumeration digitalt i appen följer du stegen nedan.
1. Ladda ner appen ”Omvårdnadsmagasinet” via App Store eller
Google Play.
2. Klicka på “Pappersprenumerant?”.
3. Skriv in medlemsnummer, postnummer och mailadress.
4. Ett lösenord skickas till din mailadress om detta är första gången
du skapar ett konto. Om du redan
har ett konto sedan tidigare använder du ditt befintliga lösenord.

Dator
För att aktivera din prenumeration
digitalt via datorn följer du stegen
nedan.
1. Gå in på följande länk:
https://www.paperton.com/
komplettera_digitalt
2. Leta upp Omvårdnadsmagasinet.
3. Skriv in medlemsnummer/prenumerationsnummer, postnummer
och mailadress.
4. Ett lösenord skickas till din mailadress om detta är första gången
du skapar ett konto. Om du redan

har ett konto sedan tidigare använder du ditt befintliga lösenord.
5. När du mottagit mailet går du in på
www.paperton.com
6. Logga in via gubben uppe till höger
med mail och lösenord.
7. Läs dina tidningar i ditt bibliotek.
Det räcker att du aktiverar din prenumeration en gång i en kanal. Resterande tillfällen kan du logga in med
mail + lösenord via gubben uppe till
höger.
Har du frågor om aktiveringen?
Kontakta: support@paperton.com
Har du frågor om prenumerationsoch medlemsuppgifter?
Kontakta:
alexandra.berktas@swenurse.se

