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år profession ansvarar för att utveckla och beforska kunskaps-
området omvårdnad med patientens bästa i fokus. Vi förväntas 

att uppfylla kraven för de centrala värden som ingår i kunskaps-
området och öppna upp för samarbetet mellan olika professioner. 

Vi utför självständiga bedömningar inom teamet om patientens vård. Vi 
skall delta i förbättringsarbeten och driva forskning. Vi bör utarbeta evi-
densbaserade riktlinjer som vägleder omvårdnadsarbetet men ibland görs 
dessa av andra professioner. 

Allt det här vet vi, men vi lyckas inte att skapa struktur och strategi som 
ger förutsättningar för utbildning/utveckling och forskning samt tillvara 
sjuksköterskornas fulla kapacitet. Jag träffar ofta sjuksköterskor som har 
vilja, intresse och utmärkta utvecklingsidéer, men som saknar stöd och fo-
rum att diskutera och uttrycker att de inte blir hörda. För att utveckling 
och forskning ska vara kliniskt relevant och vara till nytta för patienter är 
det viktigt att fånga upp frågeställningar som väckts i det kliniska arbetet. 

Det krävs reflektion och strategier för att stödja utveckling i vardagen som 
präglas av bemanningsproblem, omorganisationer och effektiviseringar.  
Magnetmodellen (modell från USA som bland annat syftar till att utveckla 
omvårdnadens kvalitet och professionens utveckling) poängterar att che-
fers och ledares förmåga att skapa en vårdkultur som är mottaglig för en 
kunskapsbaserad vård är avgörande. En kultur där aktiviteter som stödjer 
strävan för evidensbaserad praktik är centrala. En kultur där ledarskap av 
omvårdnad utmärks av kunniga, starka och modiga ledare som håller fokus 
på den patientnära vårdprocessen. 

Detta förutsätter en omvårdnadskompetens hos chefer och ledare för att 
kunna identifiera behov av kvalitetsutveckling och förbättringsarbete och 
leda utveckling. Vidare behöver denna kompetens för omvårdnad finnas i 
alla ledningsnivåer på sjukhusen och vara ”one voice” för sjuk sköterskor i 
organisationen. Detta har visat sig ge bättre omvårdnads kvalitet, ökad pa-
tientsäkerhet, kontinuerlig kompetensutveckling och minskad personal-
omsättning.

Riksföreningen är ett forum för att diskutera profession och utveckling, 
också för chefer och ledare. Riksföreningen kommer att fokusera på aktivi-
teter som attraherar chefer och ledare för att bygga nätverk och skapa dis-
kussion om professionsfrågor. Nätverkandets kraft är stor och jag hoppas 
att det är fler som vill vara med och påverka framtiden.

Detta är min sista ledare som ordförande då det är dags för mig att avgå 
i maj. Jag har varit aktiv både i redaktionen och styrelsen under 17 års tid 
och levt med föreningens utveckling, som varit starkt influerad av professi-
onens och vårdens utveckling. Det har varit en lärorik och mycket givande 
resa. Jag känner mig stolt över det arbete vi gör tillsammans och känner 
tillförlit till föreningens fortsatta verksamhet och utveckling.
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Var med och påverka framtiden

”Jag känner mig  
stolt över det arbete  
vi gör tillsammans.” 

 


