Sjuksköterskans dag 2013-05-07

En	
  e%ermiddag	
  som	
  
samlade	
  nästa	
  200	
  
sjuksköterskor.	
  
	
  
Vi	
  bjöds	
  på	
  inspirerande	
  	
  
föreläsningar,	
  	
  
mingel	
  med	
  kollegor	
  och	
  
mö@e	
  informaAva	
  utställare	
  

Else-Maj Rosenlöf hälsade oss välkomna
till denna dag och
sammanfattade också dagens budskap.

 En gång sjuksköterska –
Alltid sjuksköterska
Else-Maj Rosenlöf, Chefssjuksköterska
SUS, Region Skåne

 Anta utmaningarna
 Ta ställning
 Återta Vårdrelationen
 Var ett Lejon, Uggla eller
St:Bernhards hund

Nästan 200 sjuksköterskor som visar engagemang!

Florence Nightingale startade sjuksköterskeutbildning
vid St:Thomas sjukhus i London.
1910 bildades Svensk sjuksköterskeföreningen med
huvudsakligt mål att säkra utbildning. Utbildning är
grunden för att patienterna skall få en god kvalité i
vårdsituationen.
Idag har vi sjuksköterskor en akademisk utbildning,
Omvårdnad är vår specialité och vårt kunskapsområde.
Hur ser vår framtid ut då vid idag är ca 100 000
sjuksköterskor i Sverige varav ca 7000 går i pension/år
de närmsta åren.
Cirka 50 % har specialistutbildning men behovet är
långt större.
Ania Willman, professor/prefekt
Institutionen för vårdvetenskap, Malmö Högskola.
Ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Framtidens Utmaningar?!









Rent vatten kommer att blir en bristvara
Förebyggande hälsa - I centrum
Behov av hårdare prioriteringar
Ekonomiska klimatet hårdnar
Psykisk ohälsa ökar i lägre åldrar
Fetma problematiken ökar
Ökad vård i hemmet
Ökad specialistvård

6 Kärnkompetenser för alla professioner I vården
 Personcentrerad vård
 Samverkan i team
 Evidensbaserad vård
 Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
 Säker vård (Bedöm risker – Vidta åtgärder)
 Informations- och Kommunikationsteknologi

Mingel i pausen – Härligt att träffa nya och gamla kollegor!

Anna inspirerande med sin föreläsning
Pride, Passion and Possibilites
Vi har mycket att vara stolta över som
sjuksköterskor, men vi väljer själv om vi vill
anta utmaningen att vara passionerade för
vårt yrke och se möjligheterna.
Om vi vill kan vi bidra till ökad vårdkvalité
och förvärva patienternas förtroende.
 Ha patientens bästa i fokus
Anna Forsberg, professor I vårdvetenskap
Institutionen för hälsa, vård och samhälle
Lunds universitet.

 Visa vilja att agera för patientens bästa
 Var uthållig i patientrelationen
 Var kompetent i att bedöma patientens behov
 Ta eget initiativ och agera utanför ramarna om
det gynnar patienten
 Se ditt yrke som ett livslångt lärande
 Ta del av forskning och bli
forskningskonsument
 Våga vara en förebild
 Var nöjd och stolt över det Du åstadkommer
 Beröm och var stolt över vad andra
åstadkommer

Att ha en åsikt är viktigt
att säga vad vi tycker är bättre.
Här verkar det råda enighet.
Moderator Ewa Idvall frågar om auditoriet
anser att omvårdnadsforskningen haft
betydelse för sjuksköterskans roll i vården.
(Grönt = JA, Rosa = Nej)

Tomas påminde oss om att det i vården
behövs Omtanke, Mod och Beslutsamhet.
För att det skall vara möjlighet behövs
fungerande team. Teamen behöver ledas
varsamt och förståndigt. Att ha kunskap om
gruppdynamik kan göra skillnad.
Tomas tog oss med genom FIRO modellens
faser:

Tomas Håkansson, konsult i ledarskapsfrågor







Tillhöra fasen
Gemyt fasen
Kontroll fasen
Idyll fasen
Samhörighets fasen

Ta fram Djurens egenskaper som ledare:

	
  

 Lejonet är bäst att leda i Tillhöra fasen
 Ugglan passar bäst i Kontroll fasen
 St: Bernhardshunden är utmärkt i
Samhörighets fasen

Våra	
  två	
  intresseföreningar,	
  MSS-‐
föreningen	
  och	
  SSSH,	
  hade	
  en	
  
central	
  roll	
  All	
  a@	
  denna	
  Dag	
  blev	
  
verklighet.	
  
De	
  har	
  tagit	
  iniAaAvet,	
  planerat	
  
programmet,	
  bokat	
  föreläsare	
  och	
  
utställare,	
  gjort	
  reklam	
  för	
  
arrangemanget,	
  ﬁxat	
  ﬁka	
  och	
  
mycket	
  mer!	
  
	
  

Vill	
  du	
  bli	
  medlem?	
  -‐	
  Besök	
  våra	
  hemsidor	
  
www.mssforeningen.se	
  
www.sssh.se	
  

Vi vill säga tack till Alla som gjorde denna dag möjlig
och hoppas att vi ses igen 2014.

