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God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning



Sjuksköterskedagarna är Svensk sjuksköterskeförenings 
stora konferens som återkommer vart annat år. Årets tema 
är etik. All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuk
sköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och 
beslut. De etiska överväganden som dagligen sker i vården 
är komplexa och berör alla sjuksköterskor. Varje sjukskö
terska behöver utveckla ett personligt förhållningssätt till 
mänskliga rättigheter, till sjuksköterskornas internationella 
etiska kod och värdegrunden för omvårdnad. De etiska 

frågeställningarna spänner över vida fält, allt från hur man 
bevarar integritet, visar respekt och ger förutsättningar för 
partnerskap i den dagliga omvårdnaden till sociala medier, 
jämlik vård och miljöfrågor. 

Därför har vi fyllt två dagar med föreläsningar och poster
utställningar med syfte att stimulera etisk kompetens så att 
kvaliteten inom omvårdnad förstärks.

Ami Hommel, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Välkommen till Sjuksköterskedagarna

Maternal and Child Health in Agenda 2030:  
the Role of Nurse Leaders

Sheila Tlou, professor och leg sjuksköterska, bosatt i Syd
afrika, ordförande för Global HIV Prevention Coalition, tidigare 
chef för UNAIDS och hälsominister i Botswana. Hon är inter
nationellt erkänd och respekterad och har genom kunskap, 
ledarskap, aktivism och politiska gärningar haft en betydande   
roll  i kampen för att minska spridningen av hiv och aids i 
Afrika. Föreläsningen ges på engelska.

Yvonne Wengström

Anna Forsberg

Hanna Möllås

Sheila Tlou

Katrina Kisswani 

Bea Carlsson
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Arbetslust
Hanna Möllås, leg. Barnmorska och auktoriserad specialist 
i klinisk sexologi, arbetar som terapeut på en samtalsmottag
ning. Under dagarnas avslutande föreläsning kommer Hanna 
fokusera på hur lusten kan bli vår allierade för att både ha 
roligt på jobbet och hemma. Lusten är viktig för att vi ska må 
bra i våra relationer. Föreläsningen vill inspirera till glädje och 
motivation för ett lustfullt liv. 

Ordförande Läkare Utan Gränser, Sverige

Katrina Kisswani, leg sjuksköterska, specialist i anestesi 
med stora drömmar och ambitioner som började med en 
önskan om att rädda världen. Hon arbetar för Läkare Utan 
Gränser sedan 2005 och har sammanlagt haft 23 fältuppdrag, 
bland annat i Darfur, Sydsudan och Etiopien.

Att införa personcentrerad vård i psykiatrisk heldygnsvård, 
vad krävs?

Bea Carlsson, leg sjuksköterska, specialist i psykiatri på 
Mölndals sjukhus, arbetar för att patienten ska vara en jämlik 
part i det interprofessionella teamet. Att patienten blir en 
person som känner sig sedd och får delge sin berättelse utgör 
grunden för teamets arbete. Mänskliga rättigheter har varit en 
ledstjärna i arbetet. 

Omvårdnadsutveckling i det akademiska hälso-  
och sjukvårdssystemet  –  att utvecklas och ta ansvar

Yvonne Wengström, professor och universitetssjuksköter
ska, är omvårdnadsansvarig för Tema Cancer vid Karolinska 
Universitetssjukhuset. Hon anser att kombinerade anställning
ar bidrar till en överföring i vardagen av forskningsresultat till 
klinik, samtidigt som de reella behoven i vården ger uppslag 
till relevanta forskningsfrågor. 
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09.00 – 10.00  REGISTRERING, KAFFE

10.00 – 12.30  Plenum 
    Moderator Ami Hommel

10.00 – 10.10  Underhållning

10.10  – 10.20  Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, hälsar alla välkomna

10.20 – 11.05    Sheila Tlou, Maternal and Child Health in Agenda2030: the Role of Nurse Leaders

11.05 – 11.15  Pausgympa

11.15 – 11.35  Mathias Knutsson, Personliga erfarenheter av bemötande och min delaktighet i min vård

11.35 – 11.55 Yvonne Wengström, Omvårdnadsutveckling i det akademiska hälso-och sjukvårdsystemet 
    – att utvecklas och ta ansvar

11.55 – 12.15  Cecilia Lundmark, Värdegrund och reflektion för god omvårdnad

12.15 – 12.20 Sektion och nätverksparad

12.20 – 12.30 Ami Hommel, information om konferensens praktiska detaljer

12.30 – 13.50 LUNCH Ta chansen att besöka utställare, posterutställning, hälsotorget, mötesplats och DöBra

13.50 – 14.50 PARALLELLA SESSIONER OCH POSTERVANDRING

14.50 – 15.30 KAFFE

15.30 – 16.30 PARALLELLA SESSIONER

16.30 – 19.00 BUFFÉMINGEL CLARION SIGN

SAL C
Välfärdsteknologi  
och sociala medier

Moderator
Torie Palm Ernsäter

Lilas Ali
En etisk kompass för 
sjuksköterskor i sociala medier 

Stefan Sävenstedt
Omvårdnad och välfärdsteknologi 
–  hantera etiska utmaningar

RUM 307
Postervandring

Moderator 
Oili Dahl

SAL C
Rasism i vården 

Moderator
Birgitta Wedahl 

Eivor Blomqvist
Hur gör vi när vårdpersonal 
diskrimineras av patienterna?

Nadia Vaziri och 
Christine Algotsson Larsson
Diskriminering utifrån 
 etnicitet  –  en studie om 
 sjuksköterskors erfarenheter

SAL A 
Samvetsstress

Moderator 
Marit Silén

Johan Åhlin
Samvetsstress bland 
vårdpersonal inom äldre-
omsorgen 

Annikki Bring Beckman  
och Linda Fantenberg
Compassion fatigue hos sjuk-
sköterskor inom akutsjukvård 

SAL A 
Det goda mötet/
bemötande 

Moderator 
Per Enarsson

Maria Arman
Empati och medlidande  
i vårdmötet

Mats Ewertzon
Anhörigas möte med vården: 
Betydelsefullt bemötande från 
vårdpersonal!

SAL B
Jämlik vård

Moderator
Åsa Andersson 

Anna Forsberg 
Sjuksköterskor behövs för  
en jämlik vård och hälsa

RFSU
Bryt tystnaden om sex  
vid långvariga sjukdomar

SAL B
Levnadsvanor 
– jämlik vård

Moderator
Inger Torpenberg

Lena Lundh 
Goda levnadsvanor 
inte för alla?

Cecilia Olsson 
Kontaktsjuksköterskor i 
cancervård – kompetens i att 
samtala om hälsofrämjande 
levnadsvanor

Program 20 november



09.00 – 10.00 PARALLELLA SESSIONER

10.00 – 10.45 KAFFE

10.45 – 12.00 PARALLELLA SESSIONER

12.00  – 13.15 LUNCH Ta chansen att besöka utställare, posterutställning, hälsotorget, mötesplats och DöBra

13.15 – 15.00 Plenum
    Moderator Ami Hommel 

13.15 – 13.45  Katrin Kisswani, ordförande Läkare utan gränser, Sverige, leg sjuksköterska

13.45 – 13.50 Pausgympa

13.50 – 14.10  Prisutdelning – Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018
    samt bästa vetenskapliga poster och utvecklingsposter

14.10 – 14.40 Hanna Möllås, Arbetslust 

14.40 – 15.00 Ami Hommel, avslutning och välkommen åter 2020

15.00   TAKE-AWAY-FIKA

SAL C
Personcentrerad vård

Moderator
Ewa Andersson

Lilas Ali 
Kärnkompetens personcentrerad 
vård

Bea Carlsson
Att införa personcentrerad vård 
i psykiatrisk heldygnsvård, vad 
krävs?

Hanna Lundstedt
Personcentrering, etik och 
vardagsnära arbete i Sverige

SAL C
Klimat och hälsa

Moderator
Ingrid Wåhlin

Sofia Lindegren 
Hammarstrand
Klimat, hälsa och hållbar 
sjukvård

SAL A 
Etiska accepter 
på vårdskador

Moderator 
Karin Bölenius

Maria Nygren 
Chefers etiska ansvar för att 
omvårdnad inte ska orsaka 
vårdskador

Åsa Andersson
Allvarliga vårdskador vid om-
vårdnad på särskilda boenden

SAL A 
Organdonation

Moderator 
Anna Forsberg

Anne Flodén, Linda 
 Gyllström Krekula 
och Peter Carstedt
Etiska brytpunkter under 
donationsprocessen  –  utifrån 
patient  –   närstående och sjuk-
sköterskeperspektiv

SAL B
Papperslösa och asyl-
sökande personers vård

Moderator
Inger Torpenberg

Sandra Dolietis
Tillgång till vård för utsatta 
migranter

Laila Guara
Hälsosamtal för 
nyanlända personer

SAL B
Att prata om döden

Moderator
Oili Dahl

Joakim Öhlén
Var dör vi? Hur dör vi?

Carol  Tishelman 
och Ida Goliath
Hur kan vi prata om döende   
och död, exempel från 
forsknings programmet DöBra 

Program 21 november

RUM 307
Postervandring

Moderator 
Per Enarsson



På mötesplatsen kan du hitta ditt specialområde inom omvårdnad. Missa inte detta tillfälle att 
träffa sjuksköterskor från Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk. Här finner du 
en mångfald av specialområden under samma tak.

Ta chansen att sprida goda exempel från utvecklings och forskningsprojekt. Skicka in ett 
abstrakt som visar hur vård och omsorg kan förbättras för patienter och närstående, i linje 
med konferensens tema. Inlämningen är öppen till och med den 4 augusti.

På hälsotorget kan du träffa experter som arbetar med hälsofrämjande och sjukdomsföre
byggande levnadsvanor. Vi hoppas att goda exempel ska ge fler sjuksköterskor inspiration   
att delta och utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. 

Bli inspirerad att delta och utveckla  –  tillsammans kan vi göra skillnad!

Hälsotorget

Posterutställning 

Mötesplatsen 

foto anne jorunn foto emil atak foto ccc

Döendet och döden är något vi alla förr eller senare konfronteras med, antingen genom 
dödsfall i vår närhet eller av vår egen dödlighet. Ändå är döden något vi sällan pratar om och 
många människor är idag illa förberedda på mötet med döendet, döden och sorgen. DöBra 
är ett nationellt forskningsprogram där frågor lyfts kring döende, död och sorg. 

DöBra  –  aktivitetsrum



TID OCH PLATS

20–21 november 2018, City Conference Centre – Folkets Hus, 
Barnhusgatan 12–14, Stockholm
Buffémingel på Clarion Hotel Sign 
Östra järnvägsgatan 35, Stockholm

ANMÄLAN

Anmälan görs via www.swenurse.se. Anmälan är bindande men 
platsen kan överlåtas till annan person vilket  i så fall meddelas 
Svensk sjuksköterskeförening. Din anmälan bekräftas via epost 
och med bekräftelsen bifogas en namnbricka för utskrift. det är 
viktigt att du tar med den till konferensen då den fungerar som 
entrébiljett. Om du inte får en bekräftelse direkt efter anmälan, 
ta kontakt med Svensk sjuksköterskeförening. Dina personupp
gifter behandlas i enlighet med bestämmelse i PUL och EUs 
dataskyddsförordning. 

Sista anmälningsdag den 12 oktober. Rabatterat pris till  
och med den 22 juni. Anmäl dig i god tid för att säkra din plats. 

KONFERENSAVGIFTER 

Medlem*, tidig anmälan (9 april–22 juni) 3 900 kr
Medlem, normalpris (23 juni–12 oktober)  4 400 kr
Icke medlem (9 april–12 oktober) 5 900 kr
Studentmedlem** (9 april–12 oktober) 1 000 kr
Posterutställare (9 april–12 oktober) 3 900 kr
*Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening

**Studerande i grundutbildning som är medlem i Svensk  sjuksköterskeförening

I konferensavgift ingår plenumföredrag och sessioner, utställar
besök, posterutställning, förmiddagsoch eftermiddagskaffe och 
lunch båda dagarna samt buffémingel på Clarion Hotel Sign den 
20 november. Moms tillkommer ej. 

MEDLEMSKAP

Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för legitimerade 
sjuksköterskor kostar 432 kr per år eller 36 kr per månad. 
 Studerande i grundutbildning betalar 100 kr för hela studie
perioden. Att vara medlem innebär att du får stöd i din 
 profes sionella utveckling som sjuksköterska. Bland annat genom 
medlemstidningen Omvårdnadsmagasinet som kommer till dig 
sex gånger per år och genom att få stora rabatter på konferen
ser som Sjuksköterskedagarna. Gå in på vår hemsida och ansök 
om medlemskap www.swenurse.se

HOTELL

Boende bokar du själv och detta ingår inte i konferens avgiften. 
Det finns ett begränsat antal reserverade rum för våra 
 konferensdeltagare på hotell i närheten av konferensen. 
Gå in på www.swenurse.se för detaljer.

SOCIALA MEDIER

Följ konferensen på: #sjuksköterskedagarna   

POSTERUTSTÄLLARE 
Information om inlämning av abstrakt finns på hemsidan 
www.swenurse.se. Inlämningen är öppen till och med den  
4 augusti. Antagna posterutställare betalar 3 900 kr i  konferens  
avgift. Svensk sjuksköterskeförening delar ut två priser för 
bästa poster. Priset är en veckas stughyra i den unika lilla 
fjällbyn Huså, invid Åreskutan. Eventuell vinstskatt betalas  av 
pristagaren.

INFORMATION

För upplysningar om konferensen kontakta Ingela Simonsson, 
Svensk sjuksköterskeförening, tel: 08412 24 13, 073068 52 30, 
epost: ingela.simonsson@swenurse.se
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FSGS
Föreningen för Sjuksköterskor 
inom Gastroenterologi i Sverige

Svensk Neurokirurgisk 
Sjuksköterskeförening

Nätverket för Estetik och Omvårdnad Sektionen för smittskyddssjuksköterskor

 


