
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen för sjuksköterskor inom Öron, 

Näsa, Hals och Huvud- hals kirurgi 

Är du intresserad av kompetensutveckling, träffa 

andra sjuksköterskor inom området eller 

forskning? 

SE HIT 

Bli medlem 
• Årlig medlemsavgift är 200 kr 

• Betala via PlusGiro: 4705 172-7 

• Swish: 123 136 88 28 

• Ange ditt: namn, adress, mobil-
nummer, e-post samt 
arbetsplats vid betalning 

 

 

 

Föreningen för sjuksköterskor inom 

Öron, Näsa, Hals och Huvud- Halskirurgi (FÖNH) 

https://www.swenurse.se/fonh 

Kontakt: kontakt.fonh@gmail.com 
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             Föreningens mål är: 

- Att anordna utbildningar främst genom ÖNH-dagarna samt 

temadagar som arrangeras en gång per år 

- Att uppmuntra och stödja forskning och utbildning genom att 

tilldela stipendium till ÖNH-sjuksköterskor 

- Att informera om aktuella händelser inom ÖNH-sjukvård och 

omvårdnad genom vår hemsida 

- Att skapa tillfällen för ÖNH-sjuksköterskor från olika delar av 

landet och norden att mötas och skapa kontaktnät 

- Att i samband med ÖNH-dagarna utse och dela ut ett pris till 

årets ÖNH-sjuksköterska 

 

Föreningen för sjuksköterskor inom Öron, Näsa, Hals och 

Huvud-halskirurgi (FÖNH) är en ideell förening vars syfte 

är att bidra till, upprätthålla och stärka den specifika 

kunskapen hos sjuksköterskor som arbetar med 

patienter inom dessa områden. 

 

FÖNH erbjuder utbildningar via temadagar, ett omvårdnadsinriktat 

program under ÖNH-dagarna samt webinarium kring olika ÖNH-

specifika ämnen. FÖNH samarbetar med våra Nordiska grannländer och 

tillsammans anordnar vi Nordiska kongress för ÖNH-sjuksköterskor vart 

fjärde år. Under 2020 har föreningen reviderat och skapat en ny 

uppdaterad digital kompetensbeskrivning specifikt för sjuksköterskor 

inom öron, näsa, hals och huvud-halskirurgi. Föreningen vill att du ska få 

ta del av den senaste kunskapen inom vårt område.  

Via vår hemsida kan du som medlem ta del vad som är aktuellt i 

föreningen som till exempel utbildningar och kongresser. Den digitala 

kompetensbeskrivningen och tidigare inspelade webinarier kan du 

också finna via hemsidan.  

https://www.swenurse.se/fonh 

Föreningen skapades 1987 för och av ÖNH-sjuksköterskor i Sverige. 

Styrelse består av nio invalda ÖNH-sjuksköterskor från olika regioner i 

Sverige. 

Är du intresserad av att bli styrelsemedlem eller vill veta vad ett 

styrelseuppdrag i föreningen innebär är du välkommen att kontakta oss 

via e-post.  

kontakt.fonh@gmail.com. 

 
 
 


