
 
 

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård 

 

 

Verksamhetsberättelse 2019 
 

Årsmötet  
Årsmöte avhölls i samband med diabetologiskt vårmötet 13 – 15 mars 2019 i Aula Medica på 

Karolinska institutet i Stockholm. 

 

Medlemmar 
Under året 2019 har flera medlemmar tillkommit och några har lämnat föreningen. Den sista 

december 2019 bestod föreningen av 652 betalande medlemmar. Under året har det 

tillkommit 62 nya medlemmar och flera medlemmar är strukna ur föreningen då de inte betalt 

medlemsavgiften. Medlemmarna är fördelade på olika verksamhetsområden med den största 

andelen från primärvården, drygt 300, från specialistvården ca 170, från barn ca 30 och från 

kommunal sjukvård ca 20, resterande medlemmar från övrig verksamhet och 

forskning/utbildning samt 6 personer är hedersmedlemmar. 

Krister Gustafsson har varit medlemsansvarig och information till medlemmar har i huvudsak 

skett via tidningen Diabetesvård, hemsidan och Facebook. 

 

Styrelsen 
Styrelsen har bestått av Agneta Lindberg ordförande, Lena Insulander vice ordförande, 

Gudrun Andersson kassör, Marianne Lundberg sekreterare, Janeth Leksell vetenskaplig 

sekreterare. Ordinarie ledamöter: Victoria Carter, Ingela Lavin, Krister Gustafsson och Anna 

Lena Brorsson. 

 

Styrelsen har förutom konstituerande möte haft 5 protokollförda sammanträden samt ett 

telefonmöte. Arbetsgrupper har haft separata möten i anslutning till styrelsemöten.  

 

Bokföring 
För redovisning har föreningen anlitat Haglöws redovisning, Uppsala. 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) 
SFSD är en sektion inom SSF. SFSDs kontaktperson mot SSF har varit Lena Insulander. 

 



Tidningen Diabetesvård 
Tidningen Diabetesvård har utkommit med fyra nummer under året varav ett dubbelnummer. 

Tidningen diabetesvård trycks i en upplaga om 1300. Victoria Carter har varit redaktör för 

tidningen. Agneta Lindberg har varit ansvarig utgivare för tidningen. 

 

Hemsida/IT 
Hemsidan används som informationskälla till medlemmarna och den uppdateras löpande. Där 

finns riktlinjer och aktuella dokument och utbildningar och konferenser annonseras. 

Många använder sig av hemsidan för att kontakta styrelsen. Adressen till hemsidan är 

www.sfsd.se. Huvudansvarig för hemsidan har varit Ingela Lavin. SFSD finns på Facebook i 

en offentlig grupp, SFSD Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård.  

 

Omvärldspåverkan 
SFSD har aktivt deltagit i samhällsdebatten.  

 

SFSD medverkade i år under Almedalsveckan i debatter och rundabordssamtal med tema:  

”Äldre med diabetes inom kommunal hemsjukvård – vem för deras talan?”  

”Erfarenhetsutbyte och goda exempel från olika regioner” 

”Vem hjälper barn och unga med diabetes- fungerar skyddsnätet även utanför hemmet” 

”Fokusgruppsdiskussion om samverkan kring patienter med diabetes – hjärt/kärl- och 

njursjukdom” 

Nationella Diabetesteamet (NDT) 
NDT är ett samarbete mellan Svenska Diabetesförbundet, Svensk Förening för Diabetologi, 

Svenska Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes, Svensk Förening för 

Sjuksköterskor i Diabetesvård, samt Dietisternas riksförbunds referensgrupp för diabetes.  

NDT i samarbete med Dagens Medicin genomförde på Världsdiabetesdagen, en aktivitet med 

heldagsföreläsningar detta år med temat ”Olika dimensioner av diabetes och diabetesvården”, 

ansvarig för årets möte SFSD. 

Arbetsgrupper och samarbetsprojekt 
Injektionsteknik patient: Ingela Lavin, Krister Gustafsson. 

Ledtal: Janeth Leksell, Agneta Lindberg, Victoria Carter och Anna-Lena Brorsson. 

 

Samarbetet mellan SFSD, Equalis, Svensk Förening för Kliniska kemister, Swedish Medtech, 

Svensk Förening för Diabetologi och Svenska diabetesförbundet har fortsatt.  

 

Representant för SFSD har deltagit i möte med TLV där även andra organisationer var 

inbjudna. Möten kommer fortsättningsvis att hållas årligen.  

Ordförande har deltagit i Transportstyrelsens expertpanel inför översynen av kraven vid 

diabetes för körkortsinnehav i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2010:125). 

 

SFSD har även samarbetat med Socialstyrelsen angående följande: 

”Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har gjort en gemensam hemställan till regeringen om 

att patientsäkerhetsförordningen ändras så att ansvaret för att ta fram föreskrifter rörande 

sjuksköterskornas förskrivningsrätt motsvarar det för barnmorskor och optiker. Det vill säga 



Socialstyrelsen tar fram föreskrifter om kompetens och Läkemedelsverket om vilka läkemedel 

som får förskrivas. När regeringen meddelat beslut i frågan avser Socialstyrelsen att se över 

föreskriften (HSLF-FS 2018:43) i dess helhet i de delar som kommer att ligga kvar hos 

Socialstyrelsen, det vill säga vilken kompetens en sjuksköterska ska ha för att få förskriva 

läkemedel”. Om Socialstyrelsen får regeringens uppdrag att revidera författningen HSLF-FS 

2018:43 så kommer SFSD att vara med och påverka Socialstyrelsen. 

 

SFSD fortsätter att årligen kalla till nationellt möte för diabetessamordnare.  

Remissvar 
 "Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning". SFSD svarade på utredaren Kenth 

Nauclérs frågor och stödjer utredningen delvis. Dock saknas en motivering till varför det ska 

finnas tre reglerade inriktningar. Till svaret bifogades skriften "Ledtal" samt en artikel från en 

patient som lever med diabetes. 

 

Nationella Diabetesregistret (NDR)  
SFSD ingår i styrgruppen för NDR. Ordförande Agneta Lindberg har varit föreningens 

representant i denna styrgrupp. Styrgruppen har haft ett sammanträde under året. 

 

Kongresser 
Styrelsen har deltagit vid följande nationella och internationella konferenser under året: 

Advanced Technologies and Treatments of Diabetes (ATTD) i Berlin, European Associasion 

for the Study of Diabetes (EASD) i Barcelona. Internationel Society for Pediatric and 

Adolescent Diabetes (ISPAD) i Boston. Prioriterings konferens i Stockholm, Diabetologiskt 

Vårmöte. Rundabordssamtal diabetesvård i Europa Bryssel( iCPS)möte, Digitalt vårdmöte 

Stockholm.  

Årets Diabetessjuksköterska 
Stipendiet var sponsrat av Ascensia Diabetes Care.  

Utmärkelsen årets diabetessjuksköterska 2018 tilldelades Marie Lindström Priset delades 

gemensamt ut av SFSD och Ascensia Diabetes Care. 

Utmärkelsen mottogs i samband med middagen vid symposiet. 

 

Stipendier 
Postersstipendiet för akademiskt arbete som delas ut i samarbete med Novo Nordisk gick till: 

Diabetessjuksköterska Karin Johansson Uppsala och Katarzyna Bonetti, Västerås 

Titel: Upplevelsen av livskvalitet vid diabetesrelaterade sår - en litteratur översikt 

 

Postersstipendiet för förbättringsarbete som delas ut i samarbete med Novo Nordisk gick till: 

Diabetessjuksköterskorna Sofia Olsson, Vårdcentralen Brahehälsan Löberöd, 

Titel: Identifiera kvinnor med högre risk att utveckla typ 2 diabetes. 

  

Pedagogikstipendiet som delas ut i samarbete med Lilly gick till: 

Diabetessjuksköterska Vesna Lukic, vårdcentralen Tåbelund  

Titel: Gruppbaserad utbildning i samband med fysisk aktivitet hos personer med typ 2 

diabetes.  



 

Omvårdnadsstipendium som delas ut från SFSD gick till: 

Shadan Vesterback, Attunda hälsan, Sollentuna  

Titel: Förebyggande arbete för att öka fysisk aktivitet hos personer med typ 2 diabetes och 

svårigheter att uppnå god kontroll 

 

Årets kvalitetsförbättrare som delas ut i samarbete med från Sanofi gick till: 

Ebba Linder, NDR 

 

”Omvårdnadsstipendium Fotvård” Auxilium Cura Innovatio AB/Footmender. Stipendiet 

tilldelades: Diabetessjuksköterska Kaija Seijboldt, Akademiskt primärvårdscentrum 

Titel: Utbildningsinsats gällande fotvård inom diabetesvården. 

 

Britt-Maries Minnesfond, utdelning 2019 till Mellanskånes Diabetesförening för familjeläger. 

Slutord 
Under verksamhetsåret 2019 har föreningen verkat för diabetesvårdens kvalitét och 

utveckling och för att synliggöra diabetessjuksköterskans roll. 

Styrelsen har fortsatt samarbetet i Nationella diabetesteamet samt med övriga aktörer på 

diabetesarenan. SFSD är en förening som efterfrågas i allt fler sammanhang och en förening 

som uppmärksammas.                   

Styrelsen vill tacka medlemmarna för det gångna verksamhetsåret och framförallt dem som på 

olika sätt deltar aktivt i SFSDs arbete. 

 

 

 

Stockholm i januari 2020 

 

 

 

 

 

Agneta Lindberg   Lena Insulander 

Ordförande    vice ordförande 

 

 

 

 

Gudrun Andersson   Marianne Lundberg 

kassör    sekreterare 

 

 

 

 

Janeth Leksell   Krister Gustafsson 

Vetenskaplig sekreterare 

 

 

 

 



Anna Lena Brorsson   Ingela Lavin   

   

 

 

Victoria Carter 

 


