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Sjuksköterskedagarna är Svensk sjuksköterskeförenings (SSF) stora konferens som återkommer 

vartannat år där temat alternerar mellan etik och kvalitet.  Årets tema var: Kvalitet i omvårdnad – 

sjuksköterskan ansvar. 

 

I år var det femte året som dagarna anordnades från första gången – Ami Hommel, ordförande i SSF, 

skojade till det lite i inledningstalet och menade att de med denna konferens firade 10-års jubileum 

eftersom den hålls vartannat år. Underrubriken till dagarna är som sagt lust och kunskap och årets 

tema var kvalitet. Cirka 800 personer deltagare berättade Ami var anmälda som åhörare. Vi höll till 

på City Conference Center i Stockholm. Förutom enstaka företag som var utställare så var alla 

sektioner som var medlemmar i SSF inbjudna att delta med en roll-up och monter. För 

Hygiensjuksköterske sektionen var det alltså vi; Carina Andersson från Vårdhygien Region Skåne samt 

Monica Ling-Roos Vårdhygien Stockholm, som representerade och gav information om 

hygiensjuksköterskornas arbete. I övrigt var det 51 stycken sektioner och nätverk där sjuksköterskor 

ingår som hade sitt namn tryckta i programkatalogen. Flertalet av dessa hade en liten utställning 

under dagarna. 

Det fanns också ett hälsotorg där man kunde få information kring levnadsvanor och få broschyrer och 

hjälpmedel att använda vid hälsofrämjande samtal med patienter och livsstilsvane-diskussioner. Här 

stod bla. Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, läkare och sjuksköterskor som arbetar i frågan, sluta-

röka-linjen, Alkohollinjen och läkare och sjuksköterskor mot tobak. Utöver detta fanns en poster 

utställning med ca 40 postrar – tyvärr hann vi inte med att titta på den eftersom vi var tvungna att 

bemanna vår monter. Men en liten snabb runda hanns med och postrarna var uppdelade i två delar, 

ena delen var poster om ett forskningsprojekt och den andra delen var om ett utvecklingsprojekt. 

Det delades också ut pris till bästa poster, ett pris till forskningsprojekt och ett till utvecklingsprojekt. 

Priset till forskningsprojektet gick till Norge och handlade om personcentrerad vårds betydelse för 

patienternas upplevelse av kvaliteten och utvecklingsprojektet handlade om barns som närstående 

på neurointensiven förbättringsarbete 2015-2016 och det var Karolinska universitetssjukhuset som 

gjort detta arbete. 



Som sagt vi hade då en monter – ja, knappt det. Vi var tilldelade en hörna med 2 bord och vi vart så 

nöjda över det. Men kort efter visade det sig att vi skulle dela utrymmet med en annan sektion. Vi 

hade en roll-up uppdragen och info broschyrer om hygiensjuksköterskeyrket. Sedan hade vi 

inhandlat en hel del godis med papper om att dela ut. Det var ett genidrag. Många var det som ville 

ha godis och då passade vi på att fråga ut dem och informera om oss. Ambitiöst nog hade vi med en 

hancheck och en massa spritflaskor med flourescens. Dessvärre var det inte så stort intresse för 

handchecken. Flera sa att de hade provat hemma eller att de inte ville stänka ned sina fina kläder 

eller att de hade nagellack och fina naglar. Så budskapet till er som skall stå nästa gång är att inte ta 

med handcheck. Däremot är godis en vinnare. Det var gott också för vi som stod där att mumsa på 

ibland. 

I inledningstalet pratade ordförande Ami Hommel om att Hälso- och sjukvård, vård och omsorg är 

samhällssektorer i kontinuerlig och snabb förändring som kräver både bred och djup kunskap samt 

ett livslångt lärande. För att tillgodosesamhällets förväntningar på en god och säker vård är 

sjuksköterskors kompetens en grundläggande förutsättning. Professionell kompetens i form av 

ämneskunskaper, personliga färdigheter, värderingar och etik utgör en självklar grund för kvalitet hos 

inte bara sjuksköterskan utan för all vårdpersonal. Därefter poängterade hon och förklarade SSF´s 

”modell tempel ” där det är 4 pelare som driver kunskapsområdet omvårdnad framåt. Se bild nedan 

Kvalitet består bland annat av att leda och göra bättre. Hon sa också att varje anställd är 

varumärkesbyggare och att det största hindret är att säga att vi inte behöver testa något nytt för vi 

gör ju redan allt bra. 

 

Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister höll ett inledningstal som handlade om jämlik 

hälsa. Hälsoklyftorna i samhället ökar och detta är oroande och denna ökning startade i början på 

2000 talet. Sverige har goda förutsättningar att minska klyftorna och regeringen satte igång för ca 1 

år sedan igång en utredning. Det handlar om att öka medvetenheten kring jämlik hälsa och i 

sjukvården finns det kunskap, erfarenhet och engagemang kring detta men det är andra som måste 

övertygas. Slutrapporten förväntas vara klar maj 2017 och förväntas bla att innehålla hur samhället 

ska organiseras för att inte släcka bränder utan jobba förebyggande. Det verkar ju lovande men vi får 

väl se vad som händer. 



Lena Sahlqvist, Socialstyrelsens samordnare för patientsäkerhet föredrog ämnet – Säker vård- en 

kärnkompetens för vårdens medarbetare. Detta arbete är gemensamt för Svensk 

sjuksköterskeförening, Svenska läkarsällskapet, Sveriges arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, 

Dietisternas riksförbund och Sveriges tandläkarförbund. För att kunna ge god och säker vård behöver 

vårdens professioner sex viktiga kärnkompetenser. Säker vård, personcentrerad vård, teamarbete, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap och informatik. Arbetet har resulterat i en skrift som på ett 

tillgängligt sätt beskriver dessa kompetenser. Detta arbete handlar mycket om det just vi arbetar 

med, att undvika vårdskador tex VRI. VRI är som vi vet den vanligaste vårdskadan och hur gör man 

för att undvika dessa? Innehållet i skriften ger oss lite nya infallsvinklar, tror faktiskt att det gäller oss 

alla. Lena pratade om att vi måste förhålla oss till att vårdens arenor förändras. Vi behöver få en 

samsyn kring hur rutinmoment ska gå till, för patienten ska ha samma vård oberoende av vem som 

arbetar. En annan reflektion vi bör göra är – Hur ser patientsäkerhetskulturen ut? Broschyren Säker 

vård-en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner finns bla på Svensk sjuksköterskeförenings 

hemsida. 

Jan Florin, universitetsadjunkt i vårdvetenskap vid Högskolan i Dalarna gav oss inspiration till att 

reflektera över sjuksköterskans dokumentation. När det gäller standardiseringen av 

dokumentationen i sjukvården har Sverige ”vaknat” sent. Jan påtalade att sjuksköterskan som 

profession inte syns i dokumentationen kring patienten. Det mesta handlar om medicinska koder och 

vi har inte standardiserat dokumentationen för våra omvårdnadsåtgärder. Detta speglar i hans ögon 

hur vi ser på vår profession. En egen reflektion här är att vi som hygiensjuksköterskor också behöver 

reflektera kring detta. Detta är inte gjort på en kafferast men tankarna måste komma igång och då 

finns det förutsättningar till förändring. 

Detta var de föreläsningar som vi kunde sätta i vårdhygieniskt sammanhang, självklart fanns det 

andra föreläsningar som var intressanta men nu sätter vi punkt. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det var spännande dagar med många intressanta möten! 

Vi tackar för förtroendet att få representera sektionen för hygiensjuksköterskor 

Carina Andersson   Monica Ling-Roos 

 

 

 


