
TID OCH PLATS

22 – 23 november 2016, City Conference Centre 
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 meddelas Svensk 
sjuksköterskeförening. Anmälan bekräftas via e-post och med 
bekräftelsen bifogas en namnbricka. Viktigt att du tar med denna 
namnbricka till konferensen då den fungerar som entrébiljett till 
de olika konferensaktiviteterna. Om du inte får en bekräftelse  
direkt efter din anmälan så ta kontakt med Svensk sjuk sköterske-
förening. Dina person uppgifter kommer att behandlas i ett internt    

dataregister (19881024-PUL).

Sista anmälningsdag den 14 oktober. Rabatterat pris   
till och med den 24 juni. Anmäl dig i god tid innan sista 
 anmälningsdagen för att säkra din plats. 

KONFERENSAVGIFTER 

Medlem, tidig anmälan (11 april–24 juni) 3 900 kr
Medlem, normalpris (25 juni–14 okt) 4 300 kr
Icke medlem (11 april–14 okt) 5 500 kr
Studentmedlem* (11 april–14 okt) 1 000 kr
Medlem, posterutställare (11 april–14 okt) 3 900 kr

*Studerande i grundutbildning som är medlem i Svensk  sjuksköterskeförening

I konferensavgiften ingår plenumföredrag och sessioner,  
 utställarbesök, posterutställning, förmiddags- och  efter- 
  middagskaffe och lunch båda dagarna samt buffémingel   
på Clarion Hotel Sign den 22 november. 

MEDLEMSKAP

Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för legitimerade 
sjuksköterskor kostar kostar 432 kr per år eller 36 kr per 
månad. Studerande i grundutbildning betalar 100 kr för hela 
studieperioden. Att vara medlem innebär att du 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 Sjuksköterskedagarna. Gå in på vår hemsida 
och ansök om medlemskap www.swenurse.se.

HOTELL

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

SOCIALA MEDIER

Twitter & Instagram: #sjuksköterskedagarna  
Facebook: Sjuksköterskedagarna 2016 

POSTERUTSTÄLLARE 
Information om inlämning av abstrakt finns på hemsidan www.
swenurse.se. Inlämningen är öppen till och med den 12 augusti. 
Antagna posterutställare betalar 3 900 kr i konferensavgift. 
Svensk sjuksköterskeförening delar ut två priser för bästa 
postrar. Priset är en veckas stughyra i den unika lilla fjällbyn Huså, 
invid Åreskutan. Eventuell vinstskatt betalas av pristagaren.

INFORMATION

För upplysningar om konferensen kontakta Anna  Skånberg, 
 Svensk sjuksköterskeförening, tel: 08-412 24 13, 073-068 52 30, 
e-post: anna.skanberg@swenurse.se

I samarbete med:

Sjuksköterskorna Anita J. Meehan och Nicole Maurer  
 berättar i två föreläsningar om Magnet modellen. 
F öreläsningarna ges på engelska. 

DAG 1, SAL A, KL 15.30–16.30  
Benefits of working in a Magnet facility  
Anita J. Meehan och Nicole Maurer berättar om den 
nästan 100-åriga resan som Cleveland Clinic Akron  
General Medical Center gjort fram tills dess att sjukhuset 
blev Magnet-certifierat av American Nurses Association.

DAG 2, PLENUM, KL 13.15–14.00  
Magnet Journey: Clinical Nurses Perspective  
Anita J. Meehan och Nicole Maurer samtalar  med Ami 
Hommel, Svensk sjuksköterskeförenings  ordförande,    
om fördelarna med Magnetmodellen ur den kliniskt 
 verksamma sjuksköterskans perspektiv. 

Mötesplatsen
Har du hittat din sektion ännu? Ta en kopp 
kaffe och samtala om aktuella  omvårdnads - 
frågor inom special områden med sjuksköterskor 
från någon  av Svensk sjuksköterskeförenings 
sektioner och nätverk. 

Succén fortsätter
Posterutställning med presentation 
av utvecklings- och forskningsprojekt. 
Abstraktsinlämning sker via hemsidan 
mellan 11 april och 12 augusti.

Hälsotorget
På hälsotorget kan du träffa 
experter på levnads vanor och 
sjukdomsförebyggande metoder 
inom olika  vårdprofessioner som 
ingår i teamet.

Magnet Journey: Clinical Nurses Perspective

ccc niklas lundström jonas hermansson

fotografer framsida: clas fröhling och torkel ekqvist, sös-fotograferna, jon landquist

Nationellt nätverk Transplantations koordinatorer Organdonation (NNTO)Nätverket för Estetik och Omvårdnad Sektionen för smittskyddssjuksköterskorNätverk för rehabiliteringssjuksköterskor

22 – 23 november, City Conference Centre, Stockholm

Kvalitet i omvårdnad  –  sjuksköterskans ansvar

Hälsotorget
– nytt om levnadsvanor  

och teamarbete

Posterutställning
– inspireras av forsknings- och utvecklings-

projekt inom vård och omsorg

Mötesplatsen
– knyt kontakter och utbyt erfarenheter  

med kollegor från hela landet

ccc

Anita J. Meehan, masterexamen inom 
gerontologi och programdirektör för 
NICHE-programmet på Akron General 
Medical Center. Nicole Maurer, kandidat 
examen i omvårdnad och specialistsjuk-
sköterska inom operationssjukvård.

Ledarskap för omvårdnad  

och Magnetmodellen

Ladda ner eller beställ broschyren  Ledarskap  
för omvårdnad och Magnetmodellen  
gratis på www.swenurse.se
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09.00 – 10.00  REGISTRERING

10.00 – 12.30  PLENUM Moderator Helle Wijk

10.00 – 10.20 Cirkus Cirkör underhåller

10.20  – 10.30  Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, hälsar alla välkomna

10.30 – 10.50    Kim Andersson Så kan det gå  –  En berättelse om bemötande i vården

10.50 – 11.00  Katarina Fischer Pausyoga   

11.00 – 11.20  Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister, Inledningstal

11.20 – 11.50 Inger Ekman, professor i omvårdnad, Stora möjligheter trots några hinder med personcentrerad vård

11.50  – 12.10 Susanne Gustavsson, chefssjuksköterska Skaraborgs sjukhus, Tillsammans gör vi skillnad  –  patienten som medförbättrare  

12.10  – 12.20 Ami Hommel delar ut Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium

12.20  – 12.30 Helle Wijk informerar om konferensens praktiska detaljer, utställare, Girl Child-insamling och postervandring 

12.30 – 13.50 LUNCH Ta chansen att besöka utställare, hälsotorg och mötesplats

13.50-14.50 PARALLELLA SESSIONER OCH POSTERVANDRING

14.50 – 15.30 KAFFE

 
15.30–16.30 PARALLELLA SESSIONER

 
16.30 – 19.00 MINGEL MED BUFFÉ PÅ CLARION HOTEL SIGN

SAL C
Säker vård

Moderator Torie Palm Ernsäter

Föreläsare Lena Sahlqvist
Säker vård  –  en kärnkompetens 
för vårdens medarbetare 

Föreläsare Åsa Andersson 
Vad vi kan lära av patienters 
anmälningar av brister i omvårdnad

RUM 307
Postervandring 
Förbättringar  
i praktiken

Moderator 
Anna Ehrenberg

SAL C
Teamarbete och kommunikation  
i omvårdnad

Moderator Catrine Jacobsson 

Föreläsare Ylva Fredholm Ståhl
Lärmodeller om kvalitetsregister i vård
utbildningarna  –  till gagn för vårdens för
bättringsarbete. Ett samverkans projekt mellan 
lärosäten, vårdgivare  och registercentra

Föreläsare Inger Jansson med studenterna 
Olga Valkova och Petra Näslund
Studenter utvecklar vården med stöd  
av kvalitetsregister

SAL A 
Personcentrerad  
omvårdnad

Moderator Marit Silén

Föreläsare Julia Olsson  
och Caroline Pettersson 
Patienten  –  vårdteamet  
blir komplett

SAL A 
Ledarskap för omvårdnad 
och Magnetmodellen

Moderator Ami Hommel

Föreläsare Ami Hommel 
tillsammans med Anita J. 
 Meehan och Nicole Maurer 
Benefits of working in  
a Magnet facility

SAL B
Lärande och kompetens

Moderator Birgitta Wedahl

Föreläsare Eva Granvik 
Kvalitetsregister för personer 
med demenssjukdom ger 
struktur och ökad kompetens

Föreläsare Helena Ullgren 
Kontaktsjuksköterska  –  kom
petens och trygghet för perso
ner med långvariga sjukdomar 

SAL B
Kreativitet, metoder  
och verktyg

Moderator Lena Gunningberg

Föreläsare Helle Wijk  
Utveckling och utvärdering  
av vårdmiljö  –  ett omvårdnads
ansvar

Föreläsare Johan Fischier
Sjuksköterskan som innovatör  
–  exemplet med den virtuella 
mottagningen diabetesdialog

Program 22 november

SAL C
Kunskapsbaserad omvårdnad  
och implementering

Moderator Åsa Andersson

Föreläsare Susanne Lind 
Implementering av evidens 
baserad  palliativ vård med fokus 
på akutsjukvården 

Föreläsare Agneta Sandberg 
Omhändertagande vid blåsdysfunktion 
–  kunskap och arbetsmaterial

SAL C
Förbättrad hälsa 
bland barn och unga

Moderator Ewa Andersson

Föreläsare Anna Rönnhede
Skolsjuksköterskans sociala 
uppdrag  –  finns det?

Föreläsare Fredrik Malmberg
FN:s barnkonvention  utifrån rollen  
som barnombudsman

SAL A 
eHälsa och omvårdnads -
dokumentation

Moderator Anna Ehrenberg

Föreläsare Jan Florin
Standardiserad dokumentation 
av omvårdnad

Föreläsare Catrin Björvell
Att använda en klassifikation 
för omvårdnadsdiagnostik och 
omvårdnadsåtgärder i klinisk 
verksamhet (ICNP)

SAL A 
Ledarskap för  
omvårdnadsutveckling

Moderator Per Enarsson

Föreläsare Oili Dahl 
Omvårdnadsakademi  –  en modell 
att implementera akademi 

Föreläsare Marie Kirsebom
Hög sjuksköterskekompetens på 
äldreboendet minskar behovet av 
sjukhusvård  –  Mind the Gap

SAL B
Förbättrad vård av äldre 
personer

Moderator Ing-Marie Moegelin

Föreläsare Margareta 
Brännström Vårdplan för palliativ 
vård  –  ett verktyg för att förbättra 
omvårdnaden av äldre personer

Föreläsare Jeanette VanCura
I Senior alerts fotspår  –  en hjälp 
att sätta fart på förbättrings
arbeten i praktiken
 

SAL B
Sjuksköterskor om 
 förebyggande hälsoarbete

Projektledare 
Inger Torpenberg
Goda exempel från Sjuk
sköterskans arbete med 
 hälsofrämjande metoder

Program 23 november

SJUKSKÖTERSKEDAGARNA är Svensk sjuksköterske förenings 
stora konferens som återkommer vartannat år där temat  alter-
nerar mellan etik och kvalitet. Nu är det dags igen! 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 tillgodose  sam hällets 
förväntningar på en god och säker vård är sjuk sköter skors 
kompetens en grundläggande förutsättning. Professionell 
kompetens i form av ämneskunskaper, personliga färdighe-
ter, värderingar och etik utgör en självklar grund för kvalitet. 
Därför har vi fyllt två dagar med före läsningar och poster-

utställning på temat: Kvalitet i omvårdnad  –  sjuksköterskans 
ansvar. Förutom att du skaffar dig nya kunskaper hoppas vi 
att du knyter kontakter med kollegor i minglet, tar del av alla 
utställningar, njuter av underhållning och diskussioner och 
framförallt blir inspirerad av alla våra föreläsningar. Välkomna 
till två spännande och innehållsrika dagar!

Ami Hommel
Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Välkommen till Sjuksköterskedagarna

Magnet Journey: Clinical Nurses Perspective

Anita J. Meehan och Nicole Maurer berättar om den 
nästan 100-åriga resan som Cleveland Clinic Akron General 
gjort till dess att sjukhuset certifierades som Magnetsjukhus av 
 American Nurses Association. Föreläsningen ges på engelska.

Anita J. Meehan & Nicole Maurer Stina Oscarson

Gabriel Wikström

Cirkus Cirkör

Kim Andersson
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Cirkus Cirkör testar gränser
Skandinaviens största nycirkuskompani står för under-
hållningen. Framträdandet är inspirerat av Cirkörs nya före-
ställning Limits där gränser och begränsningar utforskas. 
Är en gräns ett stopp eller en möjlighet att hitta nya vägar?
För mer information se cirkor.se

Inledningstal

Gabriel Wikström är socialdemokratisk politiker och stats-
råd i Socialdepartementet med ansvar för folkhälso-, sjuk-
vårds- och idrottsfrågor. De stora skillnaderna i hälsa mellan 
olika grupper i landet är oroande särskilt då dessa skillnader 
ökar. För att vända utvecklingen har regeringen satt upp som 
mål att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas under en 
g ene ration. Det är ett prioriterat arbete som ministern är    
glad över att få leda.

Så kan det gå  –  en berättelse om bemötande i vården

Kim Andersson är en hängiven pappa, innebandy tränare, 
bollplank i forskningsprojekt, medlem i hemkommunens till-
gänglighetsråd, författare, föreläsare och har en stark  drivk - 
 raft. En drivkraft att berätta en viktig historia. En historia om 
sjukvårdens mörkaste bakgård och dess ljusaste framsida, om 
sjukvårdspersonal som räddar liv och andra som nästan släcker 
detsamma.

Att vara eller vara en vara. Mod att göra revolt mot det absurda 

Stina Oscarson är uppvuxen i Skellefteå och verkar som teater-
chef, regissör, dramatiker/författare och samhälls debattör. 
Hon har blivit uppmärksammad för sitt politiska samhälls-
engagemang, inte minst i kulturdebatten, med visionen att göra 
teatern till ett forum för politiska och demokratiska samtal. Hon 
är krönikör på ETC och Dagens Nyheter och har en podcast med 
namnet Mellan Skylla och Karybdis.

RUM 307
Postervandring 
Förbättringar  
i praktiken

Moderator 
Marit Silén

09.00–10.00 PARALLELLA SESSIONER

10.00 – 10.45 KAFFE

10.45 – 12.00 PARALLELLA SESSIONER OCH POSTERVANDRING

12.00  – 13.15 LUNCH Ta chansen att besöka utställare, hälsotorg och mötesplats

13.15 – 15.30 PLENUM Moderator Ami Hommel 

13.15 – 14.00 Ami Hommel, Anita J. Meehan och Nicole Maurer Magnet Journey: Clinical Nurses Perspective 

14.00 – 14.10 Prisutdelning för bästa postrar

14.10 – 14.50 Stina Oscarson Att vara eller vara en vara. Mod att göra revolt mot det absurda

14.50 – 15.00 Ami Hommel Avslutning och välkommen åter 2018

15.00–15.30 Take-away-fika
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10.50 – 11.00  Katarina Fischer Pausyoga   

11.00 – 11.20  Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister, Inledningstal

11.20 – 11.50 Inger Ekman, professor i omvårdnad, Stora möjligheter trots några hinder med personcentrerad vård
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vårds- och idrottsfrågor. De stora skillnaderna i hälsa mellan 
olika grupper i landet är oroande särskilt då dessa skillnader 
ökar. För att vända utvecklingen har regeringen satt upp som 
mål att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas under en 
g ene ration. Det är ett prioriterat arbete som ministern är    
glad över att få leda.

Så kan det gå  –  en berättelse om bemötande i vården

Kim Andersson är en hängiven pappa, innebandy tränare, 
bollplank i forskningsprojekt, medlem i hemkommunens till-
gänglighetsråd, författare, föreläsare och har en stark  drivk - 
 raft. En drivkraft att berätta en viktig historia. En historia om 
sjukvårdens mörkaste bakgård och dess ljusaste framsida, om 
sjukvårdspersonal som räddar liv och andra som nästan släcker 
detsamma.

Att vara eller vara en vara. Mod att göra revolt mot det absurda 

Stina Oscarson är uppvuxen i Skellefteå och verkar som teater-
chef, regissör, dramatiker/författare och samhälls debattör. 
Hon har blivit uppmärksammad för sitt politiska samhälls-
engagemang, inte minst i kulturdebatten, med visionen att göra 
teatern till ett forum för politiska och demokratiska samtal. Hon 
är krönikör på ETC och Dagens Nyheter och har en podcast med 
namnet Mellan Skylla och Karybdis.

RUM 307
Postervandring 
Förbättringar  
i praktiken

Moderator 
Marit Silén

09.00–10.00 PARALLELLA SESSIONER

10.00 – 10.45 KAFFE

10.45 – 12.00 PARALLELLA SESSIONER OCH POSTERVANDRING

12.00  – 13.15 LUNCH Ta chansen att besöka utställare, hälsotorg och mötesplats

13.15 – 15.30 PLENUM Moderator Ami Hommel 

13.15 – 14.00 Ami Hommel, Anita J. Meehan och Nicole Maurer Magnet Journey: Clinical Nurses Perspective 

14.00 – 14.10 Prisutdelning för bästa postrar

14.10 – 14.50 Stina Oscarson Att vara eller vara en vara. Mod att göra revolt mot det absurda

14.50 – 15.00 Ami Hommel Avslutning och välkommen åter 2018

15.00–15.30 Take-away-fika



09.00 – 10.00  REGISTRERING

10.00 – 12.30  PLENUM Moderator Helle Wijk

10.00 – 10.20 Cirkus Cirkör underhåller

10.20  – 10.30  Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, hälsar alla välkomna
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15.30–16.30 PARALLELLA SESSIONER

 
16.30 – 19.00 MINGEL MED BUFFÉ PÅ CLARION HOTEL SIGN

SAL C
Säker vård

Moderator Torie Palm Ernsäter

Föreläsare Lena Sahlqvist
Säker vård  –  en kärnkompetens 
för vårdens medarbetare 

Föreläsare Åsa Andersson 
Vad vi kan lära av patienters 
anmälningar av brister i omvårdnad

RUM 307
Postervandring 
Förbättringar  
i praktiken

Moderator 
Anna Ehrenberg

SAL C
Teamarbete och kommunikation  
i omvårdnad

Moderator Catrine Jacobsson 
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Lärmodeller om kvalitetsregister i vård
utbildningarna  –  till gagn för vårdens för
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av kvalitetsregister

SAL A 
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omvårdnad
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Föreläsare Julia Olsson  
och Caroline Pettersson 
Patienten  –  vårdteamet  
blir komplett

SAL A 
Ledarskap för omvårdnad 
och Magnetmodellen

Moderator Ami Hommel

Föreläsare Ami Hommel 
tillsammans med Anita J. 
 Meehan och Nicole Maurer 
Benefits of working in  
a Magnet facility

SAL B
Lärande och kompetens

Moderator Birgitta Wedahl

Föreläsare Eva Granvik 
Kvalitetsregister för personer 
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Utveckling och utvärdering  
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–  exemplet med den virtuella 
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och implementering
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SAL B
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 förebyggande hälsoarbete

Projektledare 
Inger Torpenberg
Goda exempel från Sjuk
sköterskans arbete med 
 hälsofrämjande metoder
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Ami Hommel
Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Välkommen till Sjuksköterskedagarna

Magnet Journey: Clinical Nurses Perspective

Anita J. Meehan och Nicole Maurer berättar om den 
nästan 100-åriga resan som Cleveland Clinic Akron General 
gjort till dess att sjukhuset certifierades som Magnetsjukhus av 
 American Nurses Association. Föreläsningen ges på engelska.

Anita J. Meehan & Nicole Maurer Stina Oscarson

Gabriel Wikström

Cirkus Cirkör

Kim Andersson
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Är en gräns ett stopp eller en möjlighet att hitta nya vägar?
För mer information se cirkor.se
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TID OCH PLATS

22 – 23 november 2016, City Conference Centre 
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 meddelas Svensk 
sjuksköterskeförening. Anmälan bekräftas via e-post och med 
bekräftelsen bifogas en namnbricka. Viktigt att du tar med denna 
namnbricka till konferensen då den fungerar som entrébiljett till 
de olika konferensaktiviteterna. Om du inte får en bekräftelse  
direkt efter din anmälan så ta kontakt med Svensk sjuk sköterske-
förening. Dina person uppgifter kommer att behandlas i ett internt    

dataregister (19881024-PUL).

Sista anmälningsdag den 14 oktober. Rabatterat pris   
till och med den 24 juni. Anmäl dig i god tid innan sista 
 anmälningsdagen för att säkra din plats. 

KONFERENSAVGIFTER 

Medlem, tidig anmälan (11 april–24 juni) 3 900 kr
Medlem, normalpris (25 juni–14 okt) 4 300 kr
Icke medlem (11 april–14 okt) 5 500 kr
Studentmedlem* (11 april–14 okt) 1 000 kr
Medlem, posterutställare (11 april–14 okt) 3 900 kr

*Studerande i grundutbildning som är medlem i Svensk  sjuksköterskeförening

I konferensavgiften ingår plenumföredrag och sessioner,  
 utställarbesök, posterutställning, förmiddags- och  efter- 
  middagskaffe och lunch båda dagarna samt buffémingel   
på Clarion Hotel Sign den 22 november. 

MEDLEMSKAP

Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för legitimerade 
sjuksköterskor kostar kostar 432 kr per år eller 36 kr per 
månad. Studerande i grundutbildning betalar 100 kr för hela 
studieperioden. Att vara medlem innebär att du 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 Sjuksköterskedagarna. Gå in på vår hemsida 
och ansök om medlemskap www.swenurse.se.

HOTELL

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

SOCIALA MEDIER

Twitter & Instagram: #sjuksköterskedagarna  
Facebook: Sjuksköterskedagarna 2016 

POSTERUTSTÄLLARE 
Information om inlämning av abstrakt finns på hemsidan www.
swenurse.se. Inlämningen är öppen till och med den 12 augusti. 
Antagna posterutställare betalar 3 900 kr i konferensavgift. 
Svensk sjuksköterskeförening delar ut två priser för bästa 
postrar. Priset är en veckas stughyra i den unika lilla fjällbyn Huså, 
invid Åreskutan. Eventuell vinstskatt betalas av pristagaren.

INFORMATION

För upplysningar om konferensen kontakta Anna  Skånberg, 
 Svensk sjuksköterskeförening, tel: 08-412 24 13, 073-068 52 30, 
e-post: anna.skanberg@swenurse.se

I samarbete med:

Sjuksköterskorna Anita J. Meehan och Nicole Maurer  
 berättar i två föreläsningar om Magnet modellen. 
F öreläsningarna ges på engelska. 

DAG 1, SAL A, KL 15.30–16.30  
Benefits of working in a Magnet facility  
Anita J. Meehan och Nicole Maurer berättar om den 
nästan 100-åriga resan som Cleveland Clinic Akron  
General Medical Center gjort fram tills dess att sjukhuset 
blev Magnet-certifierat av American Nurses Association.

DAG 2, PLENUM, KL 13.15–14.00  
Magnet Journey: Clinical Nurses Perspective  
Anita J. Meehan och Nicole Maurer samtalar  med Ami 
Hommel, Svensk sjuksköterskeförenings  ordförande,    
om fördelarna med Magnetmodellen ur den kliniskt 
 verksamma sjuksköterskans perspektiv. 

Mötesplatsen
Har du hittat din sektion ännu? Ta en kopp 
kaffe och samtala om aktuella  omvårdnads - 
frågor inom special områden med sjuksköterskor 
från någon  av Svensk sjuksköterskeförenings 
sektioner och nätverk. 

Succén fortsätter
Posterutställning med presentation 
av utvecklings- och forskningsprojekt. 
Abstraktsinlämning sker via hemsidan 
mellan 11 april och 12 augusti.

Hälsotorget
På hälsotorget kan du träffa 
experter på levnads vanor och 
sjukdomsförebyggande metoder 
inom olika  vårdprofessioner som 
ingår i teamet.

Magnet Journey: Clinical Nurses Perspective

ccc niklas lundström jonas hermansson

fotografer framsida: clas fröhling och torkel ekqvist, sös-fotograferna, jon landquist

Nationellt nätverk Transplantations koordinatorer Organdonation (NNTO)Nätverket för Estetik och Omvårdnad Sektionen för smittskyddssjuksköterskorNätverk för rehabiliteringssjuksköterskor

22 – 23 november, City Conference Centre, Stockholm

Kvalitet i omvårdnad  –  sjuksköterskans ansvar

Hälsotorget
– nytt om levnadsvanor  

och teamarbete

Posterutställning
– inspireras av forsknings- och utvecklings-

projekt inom vård och omsorg

Mötesplatsen
– knyt kontakter och utbyt erfarenheter  

med kollegor från hela landet

ccc

Anita J. Meehan, masterexamen inom 
gerontologi och programdirektör för 
NICHE-programmet på Akron General 
Medical Center. Nicole Maurer, kandidat 
examen i omvårdnad och specialistsjuk-
sköterska inom operationssjukvård.

Ledarskap för omvårdnad  

och Magnetmodellen

Ladda ner eller beställ broschyren  Ledarskap  
för omvårdnad och Magnetmodellen  
gratis på www.swenurse.se
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– knyt kontakter och utbyt erfarenheter  

med kollegor från hela landet

ccc

Anita J. Meehan, masterexamen inom 
gerontologi och programdirektör för 
NICHE-programmet på Akron General 
Medical Center. Nicole Maurer, kandidat 
examen i omvårdnad och specialistsjuk-
sköterska inom operationssjukvård.

Ledarskap för omvårdnad  

och Magnetmodellen

Ladda ner eller beställ broschyren  Ledarskap  
för omvårdnad och Magnetmodellen  
gratis på www.swenurse.se
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