
SNSF:s arbetsgrupp i utbildningsfrågor   Årsredovisning 2011

Utbildningsgruppen har under verksamhetsåret bestått av följande personer: Ulla Holm, Pia 
Johansson, Karolinska universitetssjukhuset, Susanne Lidén Skaraborgs sjukhus, Magnus 
Lindberg, Gävle sjukhus/Uppsala universitet/Högskolan i Gävle, Kerstin Lundström 
Landegren, Danderyds sjukhus AB. Marie Nykvist, Skånes universitetssjukhus har varit 
kontaktperson från SNSF:s styrelse.

Ulla Holm, Pia Johansson, Magnus Lindberg och Kerstin Lundström Landegren deltog i 
februari 2011 på Specialistsjuksköterskans dag som anordnades av SSF, Dagens medicin 
och Vårdförbundet.

Utbildningsgruppen har under året slutfört ”Kompetensbeskrivning och förslag till 
utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom njurmedicinsk 
omvårdnad”. Kompetensbeskrivningen skickades för design och tryck och i mars 2011 
blev broschyren färdig. Den färdiga broschyren delades ut på Vårmötet samt skickades till 
deltagarna i Delphigrupperna. 

Arbetsgruppen deltog på Vårmötet i Göteborg och bidrog med lanseringen av 
kompetensbeskrivningen vid SNSF monter/bord.

Gruppen sökte SNSF stipendiet och fick kongressavgiften så att alla kunde delta på 
EDTNA-kongressen i Ljubljana. Ulla Holm och Pia Johansson hade en muntlig 
presentation om kompetensbeskrivningen: ”Developing a competency framework for renal 
nursing in Sweden”.

Arbetsgruppen har under året tillsammans skrivit ett manuskript till en artikel i Journal of 
Renal Care med titeln “Competencies for practice in renal care: a national Delphi study”. 
Artikeln är accepterad och kommer att publiceras. 

Under året har arbetsgruppen träffats på Specialistsjuksköterskans dag, Vårmötet, EDTNA 
– kongressen, haft ett telefonmöte samt tät kontakt via e-posten. 

Verksamhetsplan 2012

Från och med år 2012 är Pia Johansson, Kerstin Lundström Landegren och Magnus 
Lindberg med i utbildningsgruppen. Ulla Holm är kontaktperson från styrelsen. Gruppen 
har fått två nya deltagare: Charlotte Högfeldt från dialysen i Gävle och Lotta Lindblad från 
dialysen i Lund. 

Gruppen med de två nya deltagarna planerar att ha ett första möte i maj månad i Stockholm. 
Därefter tas beslut om vidare aktiviteter. 



Troligtvis kommer gruppen att träffas en till två gånger under hösten i Stockholm.
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