DET HÄR ÄR SVENSK
SJUKSKÖTERSKEFÖRENING
Omvårdnad sedan 1910

Foto: Clas Fröhling

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas
professionsförening. Vi är en ideell förening
som företräder professionens kunskapsområde
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. Du når oss på:
08-412 24 00 eller vår hemsida www.swenurse.se
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SJUKSKÖTERSKORNAS MÖTESPLATS
Varför ska jag bli medlem?
–  Tycker du att det är viktigt med en oberoende professionsförening som utvecklar omvårdnaden och arbetar för hög kvalitet i hälso- och sjukvård och omsorg? Om svaret är ja, då ska du
gå med! Som medlem bidrar du till sjuksköterskans profession
ella utveckling och till god omvårdnad   för patientens, vårdens
och hela samhällets bästa.

ICN:s etiska kod

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

VÄRDEGRUND
FÖR OMVÅRDNAD
Reviderad 2016

Vad gör föreningen?
–  V i arbetar för personcentrerad omvårdnad och en god och
säker vård där sjuksköterskor står upp för etiska värden och
mänskliga rättigheter. Ingen ska diskrimineras på grund av ålder,
klass, etnicitet, kön eller någon annan orsak. Alla ska få vård efter
behov; den med störst behov ska komma först.

Värdegrund 
för omvårdnad

Hur når vi dit?
–  För att förverkliga en jämlik vård måste vi fortsätta utveckla
omvårdnaden och tillämpa ny forskning i verksamheten. Framtid
ens vård kräver tvärprofessionella kompetenser i bland annat
team- och förbättringsarbete. Därför måste chefer i vården ta ett
ledningsansvar för sjuksköterskors och andra vårdprofessioners
kompetensutveckling.
–  Fler specialistutbildade sjuksköterskor behövs för att implementera ny forskning och leda förbättringsarbeten.

Jämlik vård
och hälsa

EN ETISK KOMPASS
för sjuksköterskor i sociala medier

Hur påverkar föreningen?
–  Vi träffar politiker, beslutsfattare och svarar på remisser från
departement och myndigheter. Som opinionsbildare arbetar vi för
en god kunskapsbaserad omvårdnad på lika villkor och för att sjuksköterskor ska ha goda förutsättningar till professionell utveckling.
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Etiska rådet inom Svensk sjuksköterskeförening

En etisk kompass
för sjuksköterskor
i sociala medier
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Hur bidrar föreningen till omvårdnadens utveckling?

Omvårdnads
magasinet

Kampanjtidning  
–  Svensk sjuk-
vård behöver
omvårdnad

–  Vi tar fram strategier, riktlinjer och uttalanden inom omvårdnad. Vi erbjuder dig som sjuksköterska möjligheter till utveckling
inom professionen oberoende av om du arbetar nära patienten,
inom forskning, utbildning eller ledarskap.
–  Svensk sjuksköterskeförening är en mötesplats för alla
sjuksköterskor. På nationella konferenser skapar vi arenor som
bidrar till att sjuksköterskor kan dela erfarenheter och utveckla
professionen.
–  Svensk sjukvård behöver omvårdnad är en kommunikationsinsats med syftet att få fler politiker och beslutsfattare att förstå
poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans
roll och kompetensområde. Läs mer om kommunikationsinsatsen
på omvårdnad.se.

Vem kan bli medlem?
–  Alla som är legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterske
studerande kan bli medlemmar. Även sjuksköterskor som har en
utländsk examen men ännu inte fått svensk legitimation kan bli
medlemmar.
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Vad får jag som medlem?

•

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

Omvårdnadsmagasinet kommer hem till dig sex gånger per

KOMPETENSBESKRIVNING FÖR
LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA

år och du kan även läsa tidningen i din smartphone eller surfplatta. Ladda ner Omvårdnadsmagasinets app från App Store
eller Google Play.

• Du kan söka våra stipendier och fonder för forskningsmedel,
fortbildning o
 ch ekonomiskt stöd.

• Medlemsrabatt på konferenser, bland annat Sjuksköterske-	

Kompetensbeskrivning för
leg. sjuksköterska

dagarna och vår VFU-konferens.

• Hyra fritidsstugor för rekreation och vila i Huså vid Åreskutan.
• Köpa aktuell omvårdnadslitteratur till rabatterade priser.

Sjuksköterskans profession
– grunden för din legitimation

Vad kostar det?
–  Medlemsavgiften för legitimerade sjuksköterskor är 432 kro
nor per år eller 36 kronor per månad. Studerande i grundutbildning
betalar 100 kronor för hela studieperioden.  Pensionärer betalar
156 kronor per år.

Svensk sjuksköterskeförening 2016

Sjuksköterskans
profession  
OMVÅRDNAD

Var hittar du oss?

– en fråga om liv och död

–  På vår hemsida www.swenurse.se hittar du alla våra publikationer, pressmeddelanden, medlemserbjudanden med mera.
Du kan också följa oss på Facebook, Instagram och Twitter.
SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

Omvårdnad  –  
en fråga om liv
och död

Sektioner och nätverk
Våra sektioner och nätverk är sammanslutningar av
sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde
och fokuserar på kunskapsutvecklingen inom det området,
exempelvis smärta, barn och sjuksköterskor mot tobak.
Vill du se vilka som finns? Gå in på:
www.swenurse.se/sektioner-och-natverk
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OMVÅRDNAD
– FORSKNING OCH FRAMTID
STRATEGI FÖR FORSKNING INOM OMVÅRDNAD

Omvårdnad
–  forskning
och framtid

Ledarskap för omvårdnad
och Magnetmodellen

Ledarskap för
omvårdnad och
Magnetmodellen

Strategi för
kvalitetsutveckling
inom omvårdnad

Säker vård

VI STÖDJER DIN UTVECKLING
Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening får du stöd att bibehålla din yrkesstolthet och påverka vårdens utveckling.
Under hela ditt yrkesliv behöver du hålla dig uppdaterad inom
ditt kunskapsområde och tillämpa sjuksköterskornas etiska kod.
Vi bidrar till din kompetensutveckling genom att anordna konferenser och seminarier samt publicera kunskapssammanställningar
och aktuell forskning.
Föreningen sprider kunskapsunderlag både nationellt och internationellt för att upprätthålla en kunskapsbas inom omvårdnad med
både bredd och djup. I vår medlemstidning Omvårdnadsmagasinet
kan du läsa om aktuell svensk omvårdnadsforskning som kan hjälpa
dig att implementera ny kunskap och bidra till en trygg, säker och
god vård.
Om du håller med oss om att omvårdnaden och dess kvalitet
är viktig för en god och säker vård. Då tycker vi att du, som inte
redan är medlem, ska bli det. Tillsammans kan vi fortsätta arbeta
för en personcentrerad vård och omsorg av hög kvalitet utförd i
partnerskap med patienten av självständiga, stolta, skickliga och
ansvarsfulla sjuksköterskor som vill utveckla både sig själva och
omvårdnaden.
Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening ges du en unik
möjlighet att tillsammans med oss stärka sjuksköterskeprofessionen och påverka vårdens utveckling. Detta oavsett om du arbetar
som klinisk sjuksköterska, chef, ledare,
lärare eller forskare.

Teamarbete och
förbättringskunskap

Ami Hommel, ordförande,
Svensk sjuksköterskeförening
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BLI MEDLEM

Gå in på din internet
bank och välj Svensk
sjuksköterskeförening
som autogiromottagare,
bankgiro 459-2713.

Fyll i talongen, vik ihop den och skicka
den portofritt till oss.
Förnamn
Efternamn
Personnummer
E-post
Telefon
Adress
Postnummer
Ort
Sjuksköterskeutbildning, högskola/universitet
Önskar inträde i Svensk sjuksköterskeförening fr o m
Är medlem i Vårdförbundet

Fyll i detta om du är yrkesverksam:
Arbetsgivare
Arbetsplats
Befattning
Arbetsplatsens telefonnummer
Examen år och månad
Annan utbildning – poäng/år

Fyll i detta om du är studerande:
Termin
Förväntat tid för examen

Du kan också
skanna in
koden ovan
med din
smartphone
och anmäla dig
på vår hemsida
eller gå in på
swenurse.se
/medlem

VAR MED OCH BIDRA TILL ARBETET
FÖR EN GOD OMVÅRDNAD OCH SÄKER
VÅRD FÖR PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE
www.swenurse.se

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Svensk sjuksköterskeförening
Svarspost
20275099
110 05 Stockholm

