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SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING inbjuder tillsammans med Sektionen för omvårdnad vid Karolinska 
 Institutet till den årliga konferensen om perspektiv på lärande i verksamhetsförlagd utbildning inom akade-
miska utbildningar för vård och omsorg. 

Hälso- och sjukvård är i förändring och står inför stora utmaningar. Konferensen strävar efter att vidga 
perspektiven genom presentation och reflektion kring pedagogiska modeller, interprofessionellt lärande   
och teknikmedierad vård. Utifrån ett studentcentrerat perspektiv får du ta del av aktuella forsknings-och 
utvecklingsarbeten  för utbildning på både grund och avancerad nivå.

Konferensen blir en unik mötesplats i samverkan – kollega till kollega.
Vi ser fram emot intressanta och lärorika dagar tillsammans!

Välkommen till universitetens, högskolornas 
och Svensk sjuksköterskeförenings årliga konferens
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Anette Forss 
Presentationen handlar om betydelsen av fördjupat lärande om teknik och om vårdnad 
som praktik och vetenskapligt ämne och hur detta kan stödjas under verksamhets-
förlagd utbildning. Jag kommer utgå från en omtolkning av den ikoniska bilden av 
Florence Nightingale och lyktan, influerad av nyare strömningar inom teknikfilosofin 
där ljuset sätts på ömsesidiga relationer och påverkan mellan människa och teknik; 
teknikmedierad omvårdnad. Exempel på konkret tillämpning   
i examination, sjuksköterskeprogrammet, Karolinska Institutet presenteras.

Carl Johan Sundberg
Inlärningsförmåga är bland annat starkt beroende av arbetsminnet.  Det är visat att 
fysisk aktivitet påverkar hjärnan på flera olika sätt. Bland  annat förbättras minnes-
förmågan och stämningsläget. Möjliga mekanismer bakom detta innefattar bland 
annat påverkan på transmittorsystem och nybildning av hjärnceller i hippocampus.

Margaretha Forsberg Larm 
Kunskap och lärande bör vara en röd tråd i all vårdverksamhet såväl för patienter   
som för studenter och personal. För att stödja och utveckla ett pedagogiskt 
 för hållningssätt finns olika modeller. Deras styrkor och användbarhet kommer  
att  presenteras och reflekteras kring.

Florence Nightingale behövde sin lykta –  teknik  
som brygga mellan teori och praktik i omvårdnad

Alla kan träna

Studentcentrerat lärande   
–  modeller för handledning

Ett urval ur programmet



Ett urval ur programmet

09.00 – 10.00  Registrering, kaffe/smörgås, utställning

10.00 – 12.35  PLENUM FÖRMIDDAG, KONGRESSHALL ABC

10.00–10.30 INLEDNING Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel 
    samt Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet  hälsar välkomna. 
    Ing-Marie Moegelin och Marie Iwarzon informerar om konferensen. 

10.30 – 12.35 TEMA: STUDENCENTRERAT Moderator: Marie Iwarzon

10.30  – 11.15  Studentcentrerat lärande – Modeller för handledning 
    Margaretha Forsberg Larm, Institutionen för klinisk forskning och utbildning KI/SÖS

11.15 – 11.20    Pausgympa

11.20–11.45  Chefsjuksköterskans delaktighet i och påverkan på sjuksköterskestudenternas kliniska lärandemiljö 
    Ida-Linnèa Böregård, FoU-ledningen, Karolinska Universitetssjukhuset  

11.45–12.10 Progressionsstege – Stöd för VFU 
    Teija Fredenlund, Kristina Nässén, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  

12.10 – 12.35 Pedagogisk samverkan vid 12 geriatriska kliniker i Stockholms län 
    Christina Sundman, FOU nu 

12.35 – 13.45 Lunch och utställning

13.45–16.00 PLENUM EFTERMIDDAG, KONGRESSHALL ABC Moderator: Eva Broberger

13.45–14.10 Studentprimärgrupper  i  psykiatrisk vård 
    Helena Oreland, Äldre psykiatriska mottagningen, Norra Stockholms Psykiatri

14.10–14.35 Handledarutbildning på nätet – hur funkar det? Pedagogiska utmaningar och erfarenheter 
    från en nätbaserad tvärprofessionell handledarutbildning 
    Anna Pålsson, Lena Larsson, Högskolan Kristianstad

14.35–15.15 Fika och utställning

15.15–15.40 Vi har redan tjuvstartat! IPL inom kommunens LSS verksamhet 
    Janice Persson, Verksamhet för personer med funktionsnedsättning i Norrköpings kommun

15.40–16.00 Bedömningsmatris för att synliggöra studenters kliniska resonemangsförmåga 
    när de arbetar med virtuella patienter
    Carina Georg,Karolinska Institutet

18:30   Mingel och middag med underhållning på Münchenbryggeriet

Program 19 oktober

Tid: 9.00–12.10 
Lokal: 204

Att använda en klassifikation för omvårdnad i klinisk 
verksamhet – ICNP och NANDA (Bok ingår)
Catrin Björvell, sjuksköterska, med. dr, Karolinska  
universitetssjukhuset och Karolinska Institutet

OBS! Endast föranmälda!

Tid: 13.45–16.00 
Lokal: 201

Att tala, att söka förståelse ger ökat mod 
och fördjupning 
Linda Sjöholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
CIVA avd 96. Yvonne Wallberg Andersson, Södra Avenyn

OBS! Endast föranmälda!

Workshop 1, 19 oktober Workshop 2, 20 oktober



09.00–12.10 PARALLELLT SPÅR GRUNDNIVÅ   09.00–12.10 PARALLELLT SPÅR AVANCERAD NIVÅ

09.45–10.25 Fika och utställning  09.45–10.25 Fika och utställning

11.15–11.20 Pausgympa  11.15–11.20 Pausgympa

12.10–13.20  Lunch och utställning

13.20–15.00 PLENUM EFTERMIDDAG, KONGRESSHALL ABC Moderator Eva Broberger

13.20–13.30 Prisutdelning 

13.30–14.00 Sjuksköterskor med utbildning utanför EU/EES  –  vägar till svensk legitimation, Åsa Wennberg, Socialstyrelsen
    Lena Oxelmark, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset

14.00–14.45 Alla kan träna, Carl Johan Sundberg, Institutionen för fysiologi och farmakologi

14.45–15.00 Avslutning och välkomnande till nästa VFU 

15.00   Take-away-fika

KONGRESSHALL A Moderator: Kay Sundberg
Tema: Studenters lärande på grundnivå

09.00–09.45 
Faktorer som  påverkar sjuksköterskestudenters lärande under VFU 
i ambulanssjukvård, Jörgen Nyqvist, Flack ambulans AB, Veronica 
Lindström, Akademisk ambulans  & Karolinska Institutet

10.25–10.50 
Erfarenheter av handledning fysioterapeuter på utbytesprogrammet 
i kommunal vård och omsorg, Susanna  Bjälevik, Monika Bergstedt, 
Sture by vård- och omsorgs boende

10.50–11.15 
Vad, hur & varför vid omvårdnad av patienter med akut insjuknande; en 
studentaktiverande ”peer learning” aktivitet, Christina Takman, Annika 
Alm-Pfrunder, Petra Hyllienmark, Karolinska Institutet Sektionen för 
omvårdnad, Lotta Rennemark, Sjuksköterskeprogrammet, KI

11.45–12.10 
Tekniskt stöd för fler-källors-återkoppling till grundutbildningsstudenter 
som genomför verksamhetsförlagd (VFU) inom ambulanssjukvård, 
Tomas Nilsson, Akademisk ambulans & Karolinska Institutet, Veronica 
Lindström, Akademisk ambulans & Karolinska Institutet

11.20–11.45 
Återkoppling i form av trepartssamtal – Erfarenheter av Nationell klinisk 
slutexamination (NKSE) praktiskt prov
Elisabeth Lindahl, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, 
Louise Härdelin, Linköpings universitet

Peer learning; Strukturerad modell för Fysio terapistudenter på stroke-
enhet, Malin Reinholdsson, Fysio terapin, Enheten för Arbets terapi   
och Fysioterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal.

KONGRESSHALL C Moderator: Maria Jirwe
Tema: Studenters lärande på avancerad nivå

09.00–09.45 
Florence Nightingale  behövde sin lykta – om teknik som brygga mellan 
teori och praktik i omvårdnad, Anette Forss, Sektionen för omvårdnad, 
Karolinska Institutet 

10.25–10.45 
Simulering av icketekniska färdigheter (non-technical skills) Ett lärotill-
fälle för specialiststudenter att i team träna på oväntade förändringar/
händelser, Annika Alm-Pfrunder, Karolinska Institutet, sektionen för 
omvårdnad, Gunilla Karlernäs, KI, Institutionen för neurobiologi, vård-
vetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad, Södersjukhuset, 
VO Anestesi/iva

10.50–11.15 
Gränsöverskridande samarbete mellan huvudhandledare för att främja 
reflektion och lärande för studenterna under VFU
Ann-Sofie Malvemyr, Thorax-intensiven, Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, Henrik Dahlvid, Pernilla Boerenbeker,Sahlgrenska CIVA avd 96, 
Ingrid Eiving, Niva avdelningen 35 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

11.45–12.10 
Jämförelse av olika bedömningsinstrument i VFU
Maria Jirwe, Johanna Ulfvarson, Karolinska Institutet

11.20–11.45 
Handledning för mig 
Janet Mattsson, Röda Korsets Högskola /Nya Karolinska Solna Barn PMI

Program 20 oktober



Deltagande i workshoppar bokas i samband  
med konferensanmälan. Först till kvarn!

WORKSHOP 1  

19 oktober, 13.45–16.00

Att tala, att söka förståelse ger ökat mod och fördjupning
Workshop med möjlighet att pröva handledning med Reflekterande team. 
En deltagare väljer problemställning som det utvalda teamet reflekterar omkring 
under ledning av handledare. Möjlighet att betrakta handledningstillfället 
samt ställa frågor efteråt kommer att finnas.

Linda Sjöholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, CIVA avd 96.
Yvonne Wallberg Andersson, Södra Avenyn

WORKSHOP 2 

20 oktober, 09.00–12.10

Att använda en klassifikation för omvårdnad i klinisk verksamhet – ICNP  
och NANDA
I workshopen ges du möjlighet att pröva att använda klassifikationerna, ICNP och 
NANDA. Karolinska universitetssjukhuset införde NANDA för flera år sedan på hela 

sjukhuset. Under våren 2017 gjordes en pilottest av att använda ICNP på fyra vårdav-
delningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset och på  Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Erfarenheter från dessa införanden kommer att beskrivas under  workshopen. 
Alla deltagare får boken Omvårdnadsdiagnoser  –  definitioner och klassifikation. 

Workshoppen hålls av Catrin Björvell, sjuksköterska, med.dr, Karolinska universitetssjukhuset   
och Karolinska Institutet. Har sedan 1993 arbetat med att utveckla, forska och undervisa i omvårdnads-
dokumentation, det vill säga omvårdnadsbedömning, omvårdnadsdiagnostik och omvårdnadsåtgärder.

Workshoppar



TID OCH PLATS

19–20 oktober 2017 
Konferens: City Conference Centre – Folkets Hus, 
Barnhusgatan 12–14, Stockholm
Middag: Münchenbryggeriet, 
Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

ANMÄLAN

Anmälan startar den 22 augusti och görs via swenurse.se
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person 
vilket meddelas Svensk sjuksköterskeförening. Anmälan bekräf-
tas via e-post och med bekräftelsen bifogas en namnbricka. 
Viktigt att du tar med denna namnbricka till konferensen då den 
fungerar som entrébiljett till konferensaktiviteterna. Om du inte 
mottagit en bekräftelse direkt efter anmälan så ta kontakt med 
Svensk sjuksköterskeförening. Dina personuppgifter kommer att 
hanteras i ett internt dataregister (19881024-PUL)

KONFERENSAVGIFTER 

*Medlem 3 900 kr

*Studentmedlem  1 000 kr

Icke medlem 4 900 kr

Moms tillkommer ej
Föreläsningar, kaffe, lunch och festmiddag 
med underhållning ingår i priset.

*MEDLEMSKAP

Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för legitimerade 
sjuksköterskor kostar 432 kronor per år eller 36 kronor per 
månad. Studerande i grundutbildning betalar 100 kronor för 
hela studieperioden (högst tre år). 

Att vara medlem innebär att du på många olika sätt får stöd 
i din professionella utveckling som sjuksköterska. Bland annat 
genom medlemstidningen Omvårdnadsmagasinet som kommer 
till dig sex gånger per år och genom att få stora rabatter på 
konferenser som Sjuksköterske dagarna. Gå in på vår hemsida 
och ansök om medlemskap, swenurse.se

HOTELL

Hotell bokar du själv och detta ingår inte i konferensavgiften. 
Gå in på swenurse.se för webblänk till förslag på boende och 
rabattkod.

SOCIALA MEDIER

Följ konferensen på #vfukonferens2017

PROGRAM- OCH PROJEKTGRUPP

Eva Broberger, Karolinska Institutet
Ing-Marie Moegelin, Svensk sjuksköterskeförening
Ingela Simonsson, Svensk sjuksköterskeförening
Jon Landquist, Svensk sjuksköterskeförening
Kay Sundberg, Karolinska Institutet
Marie Iwarzon, Karolinska Institutet
Maria Jirwe, Karolinska Institutet

UPPLYSNING

För mer information om konferensen kontakta:
Ingela Simonsson, Svensk sjuksköterskeförening
08-412 24 13 / 0730-685 230, ingela.simonsson@swenurse.se

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas  professions-
förening. Vi är en ideell förening som företräder professionens 
kunskaps område omvårdnad. I över hundra år har vi tagit ansvar 
för och engagerat oss i omvårdnad  –   i forskning, etik, utbildning 
och kvalitet  –   för patientens, vårdens och hela samhällets bästa. 
www.swenurse.se 

Information
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