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• Kompetens och ansvar ur specialistsjuksköterskans perspektiv  

- SSF och Ania Willman ” Sjuksköterskerollen i förändring”; En ganska lång film från 

sjuksköterskedagarna 2013 men som sammanfattar vårt ansvar som sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterska (tid 51:50 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=_9-3449EPjk 

- SSF och Anna Forsberg ” Pride passion and possibilities”: Också en ganska lång film från 2013 

men som sammanfattar de professionella delarna av att vara sjuksköterska och reflektioner 

kring hur vi bemöter dessa utifrån vår kompetens och våra olika ansvar (tid 50:16 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=GijS6C7Rurs 

 

- Skrift: ”Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot kirurgisk vård” (Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i 

Kirurgisk vård (NFSK)) (finns för nedladdning på www.nfsk.se) 

 

• Informatik  

  

- Sveriges kommuner och landsting (SKL) ” E-hälsa utvecklar vården för patienter, personal och 

beslutsfattare”; En kort med tänkvärd introduktion till de nationella betänkandena kring 

begreppet E-hälsa (tid 2:08 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=VyKr_BR8PAs 

- SSF och Elisabeth Strandberg ” Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa”; Bra 

presentation av e-hälsa utifrån ett nationellt sjuksköterskeperspektiv (tid 22:32 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ui-2QAlPGo 

- Mollie Cummings ” Quality and Informatics”: Mollie ger en kort sammanfattning av vad 

Nursing Informatics är (tid 12:47 min). 

https://www.youtube.com/watch?v=Ns1Au_q95D4 

- ” Marianne Tallberg - Vårdinformatik pionjär i Finland”; Intervju med Marianne Tallberg, en 

lång intervju men som ger en mycket bra historik kring området Nursing Informatics ur ett 

skandinaviskt perspektiv (tid 25:48 min); 

https://www.youtube.com/watch?v=nsUqyEJWRZw 

 

• Personcentrerad vård  

- NHS ” Person-centred care made simple”; en kort säljande film från Brittiska Socialstyrelsen 

(med risk för att bli åksjuk!) (tid 1:44 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=6Dk3CV-Wt38 

- HPCA ” What is Patient-Centered Health Care?”: Amerikansk film om hur patient-centrerad 

vård kan appliceras. Var noga med att det är PATIENT och inte PERSON som är fokus (tid 

3:03 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=QgdBXWUZcrM 

 

Du kan också titta på filmerna från Centrum för personcentrerad vård (GPCC; www.gpcc.gu.se) vid 

Göteborgs universitet, förslagsvis ”Partnerskap”, ”Personcentrerad vård – effektiv vård” och ”Att 

demokratisera hälso - och sjukvården: Är personcentrerad vård svaret?” men självklart är alla filmer 

värdefulla: 

http://gpcc.gu.se/resursmaterial/filmat-material 

 

 

• Evidensbaserad vård  

- ” Evidence Based Practice”; En helt underbar och skruvad introduktionsfilm till evidensbaserad 

klinisk praktik. Dock bör man fundera över resurs och ekonomi i denna films första budskap 

utifrån svensk sjukvård (tid 3:36 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7ODSQrjB88 

- OVID ” Evidence-Based Practice: Improving Practice, Improving Outcomes”; Två 

föreläsningsfilmer av Anne Dabrow Woods som fördelaktigt presenterar evidensbaserad vård på 

ett generellt plan (tid 18:58 min respektive 21:27 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=OvenUa3Ww8o 

https://www.youtube.com/watch?v=Ocf6Yi2rLkM 
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• Vårdprocessen i avancerad vård 

- NurseKillmam ” Nursing Process Overview”; Denna film repeterar upp de kunskaper i 

omvårdnadsprocessen som den grundutbildade sjuksköterskan förväntas kunna och arbeta 

utifrån (tid 9:19 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=flLK28z3rPA 

- RegisteredNurseRN ” Nursing Care Plans”; En annan film som tar upp skillnaden mellan 

utbildningen och kliniska praktiken avseende omvårdnadsplaner (tid 7:02 min). 

https://www.youtube.com/watch?v=XOpT_SMLuGw 

- NurseKillmam ” Medical vs. Nursing Diagnosis and Collaborative Problems”: I denna film lyfts 

skillnader mellan omvårdnadsdiagnosen och den medicinska diagnosen på ett enkelt sätt (tid 

5:41 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=HlZguwNDF8U 

- Kellerman ” Simple Nursing Concept Maps”; En enkel film om konceptkartor, vilket vi inte är 

vana vid att använda i Sverige, men som är stort inom t.ex. de anglosaxiska ländernas 

sjuksköterskeutbildning (tid 11:21 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=8sLrbwTPcME 

 

Det kan också vara av värde att känna till de företag som finns inom vårdplan så som Planning for Care 

(https://www.youtube.com/watch?v=dHPx-cYA1Nw), Careplans (http://www.careplans.com/) eller 

PEPID (http://www.pepid.com/nursing-care-plan/). 

 

 

 

Samverkan i team 
- ” Beyond the Checklist”; En enkel, generell och mycket amerikans film om samverkan i team 

baserat på säker våd. Många intressanta infallsvinklar som tydliggör behovet av QSENs 

samverkan i team (tid 5:38 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=L_oXvXtQlBA 

 

Säker vård 
- ” What Is Patient Safety?”: Kort introduktion till säker vård kopplat till framför allt samverkan i 

team (tid 2:46 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=BJP2rvBchnE 

- Patientssafetymovement ” Voice of the patient”; Film med anhörigs perspektiv när vårdskadan 

får dödlig utgång (tid 10:50 min) : 

https://www.youtube.com/watch?v=Kp_Jf65hp3M 

 

- SSF ” Jane Barnsteiner och Joanne Disch samtalar om förutsättningar och hinder för god och 

säker omvårdnad”: Intervju med två av de professorer som var med i QSEN projektet. De 

diskuterar förutsättningar och behov för att ge säker och god vård (tid 8:31 min):  

https://www.youtube.com/watch?v=jmHXpEnY8Xg 

 

Förbättringskunskap 
- SSF och Linda Headrick ” Kärnkompetenser och utbildningsstrategier för förbättringsarbete”: 

Ganska lång, men innehållsrik och intressant film om förbättringskunskap kopplat till 

samverkan mellan olika professioner (tid 13:20 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=tB0XOx9TcyA 
- SKL ” Systematiskt förbättringsarbete”: Marianne Olsson sätter fingret på flertalet av de 

problem som sjuksköterskors initiativ till förbättring oftast faller på (tid 12:17 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=Bgpq7dN7NWM 

https://www.youtube.com/watch?v=flLK28z3rPA
https://www.youtube.com/watch?v=XOpT_SMLuGw
https://www.youtube.com/watch?v=HlZguwNDF8U
https://www.youtube.com/watch?v=8sLrbwTPcME
https://www.youtube.com/watch?v=dHPx-cYA1Nw
http://www.careplans.com/
http://www.pepid.com/nursing-care-plan/
https://www.youtube.com/watch?v=L_oXvXtQlBA
https://www.youtube.com/watch?v=BJP2rvBchnE
https://www.youtube.com/watch?v=Kp_Jf65hp3M
https://www.youtube.com/watch?v=jmHXpEnY8Xg
https://www.youtube.com/watch?v=tB0XOx9TcyA
https://www.youtube.com/watch?v=Bgpq7dN7NWM

