Verksamhetsberättelse 2016
Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård

Årsmötet
Årsmöte avhölls i samband med SFSD symposiedagar 7-8 april 2016 på Norra Latin Congress
Center, Stockholm.
Medlemsantal
Under året 2016 har flera medlemmar tillkommit och några har lämnat föreningen. Den sista
december 2016 bestod föreningen av 1191 medlemmar. Under året har vi fått 105 nya
medlemmar och 24 stycken har lämnat föreningen. Medlemmarna är fördelade på olika
verksamhetsområden enligt följande: 721 inom primärvård, 313 på sjukhuskliniker 68 på
barnkliniker, 29 medlemmar inom kommunal sjukvård och 14 medlemmar inom
forskning/utbildning. Vi har även 6 stycken hedersmedlemmar. Krister Gustafsson är
ansvarig för medlemsregistret.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av Ingela Bredenberg ordförande, Lena Insulander vice ordförande,
Gudrun Andersson kassör, Marianne Lundberg sekreterare, Janeth Leksell vetenskaplig
sekreterare. Ordinarie ledamöter: Agneta Lindberg, Victoria Carter, Ingela Lavin, Krister
Gustafsson.
Styrelsen har förutom konstituerande möte haft 5 protokollförda sammanträden varav ett per
capsulam samt ett telefonmöte. Arbetsgrupper har haft separata möten i anslutning till
styrelsemöten.
Bokföring
För redovisning har föreningen anlitat Haglöws redovisning, Uppsala.
Symposium 2016
SFSD samlade 229 deltagare. Antalet posterutställare var nio stycken.
Svensk Sjuksköterskeförening
SFSD är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. SFSD`s kontaktperson mot Svensk
sjuksköterskeförening 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 1500. Victoria Carter och Agneta Lindberg
har varit redaktörer för tidningen. Ingela Bredenberg har varit ansvarig utgivare för tidningen.
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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.diabetesnurse.se. Huvudansvarig för hemsidan har varit Ingela Lavin och Gudrun
Andersson. SFSD finns på Facebook i en offentlig grupp, SFSD Svensk förening för
sjuksköterskor i diabetesvård.
Medlemsinformation
Under året har styrelsen skickat information till medlemmarna via e-post. Samtliga
medlemmar som angivit sin e-postadress får dessa utskick. Många medlemmar har gett positiv
feedback på informationen. Förutsättningen för att e-post ska fungera är att SFSD har aktuell
e-postadresser. Många medlemmar meddelar inte ändrad e-postadress vilket försvårar
kontakten.
Omvärldspåverkan
Styrelsen har aktivt deltagit i samhällsdebatten genom debattartiklar om ” Ge föräldrar till
barn med diabetes rätt till vab” publicerad i Aftonbladet och Dagens Samhälle.
SFSD medverkade i år under Almedalsveckan i två debatter och två rundabordssamtal för att
rikta uppmärksamhet på diabetes med fokus på jämlik diabetesvård nationellt, farhågor
gällande målnivåer för HbA1c.
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 har under året haft flera sammanträden. NDT i samarbete med Dagens Medicin
genomförde på Världsdiabetesdagen en aktivitet med heldagsföreläsningar och
rundabordssamtal som avslutades med en paneldebatt. Gruppen har också tagit fram Röd bok
om hypoglykemi som delades ut i Almedalen och som skickats till landstingspolitiker i
julklapp.

Arbetsgrupper och samarbetsprojekt
Samarbetet mellan Equalis, Svensk Förening för Kliniska kemister och Svenska
diabetesförbundet har fortsatt med framtagande av krav på glukosmätarkvalitet. Projektet med
att rapportera in resultat från kvalitetskontroll av patienternas glukosmätare jämfört med
mottagningens Hemocue eller motsvarande referensinstrument pågår. Läs mer på
www.equalis.se
SFSD har samarbetat med SSF i projekt finansierat av Socialstyrelsen om Prediabetes. Flera
medlemmar har förtjänstfullt bidragit med information och deltagande i projektet. Projektet
slutredovisas i januari 2017 och har titeln ”Generisk modell för prediabetes på
sjuksköterskeledd mottagning – Diabetessjuksköterskans/distriktssköterskans roll och arbete
med levnadsvaneförändringar vid prediabetes.
Styrelsen har samarbetet med SSF för att få tillstånd diskussion med Socialstyrelsen om
förskrivningsrätt för diabetessjuksköterskor med specialistkompetens. Det skulle innebära att
SOSFS 2001:16 måste revideras. Det mynnade ut i att SFSD skrev ett öppet brev till
Sidan 2 av 4

Charlotta George, CNO på Socialstyrelsen. Vi har haft ett inledande möte där SFSD la fram
skälen till att gruppen specialistssjuksköterskor bör få förskrivningsrätt.

Remissvar
Styrelsen har till Socialstyrelsen inlämnat remissvar på nya föreskrifter och allmänna råd om
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Remissvar har också lämnats
på dokumentet ”Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystemför egenmätning”.

Nationella Diabetesregistret (NDR)
SFSD ingår i styrgruppen för NDR. Ordförande Ingela Bredenberg har varit föreningens
representant i denna styrgrupp. Styrgruppen har haft ett sammanträde under året.
Kongresser
Styrelsen har varit representerade vid Advanced Technologies and Treatments of Diabetes
(ATTD) i Milan, Foundation of European Nurses in Diabetes (FEND) i München och The
European Association for the Study of Diabetes (EASD) i München och slutligenThe
International Society for Pedriatric and Adolecent Diabetes (ISPAD), i Valencia.
Årets Diabetessjuksköterska
Utmärkelsen årets diabetessjuksköterska 2015 tilldelades Nouha Saleh Stattin från LUCD,
Akademiskt primärvårdscentrum Stockholm för förtjänstfulla insatser inom diabetesvården.
Priset delades gemensamt ut av SFSD och Ascensia Diabetes Care. Utmärkelsen mottogs i
samband med symposiemiddagen.
Stipendier
SFSDs Omvårdnadsstipendie gick till Maria Svedbo Engström.
Pedagogikstipendiet som delas ut i samarbete med Lilly gick till Anna Lindholm Olinder.
Postersstipendiet som delas ut i samarbete med Novo Nordisk gick till Kaija Seijbolt för
vetenskapligt arbete och till Anna-Lena Wedfeldt och Pia Blomberg för
utvecklings/förbättringsarbete.
Stipendiet som Årets kvalitetsförbättrare i samarbete med Sanofi gick till Karin Johansson.
Britt-Maries Minnesfond, utdelning 2016 av medel till Västerås barnklinik och
Södermanlands läns diabetesförening båda för lägerverksamhet.
Slutord
Under verksamhetsåret 2016 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 alltfler sammanhang och vars åsikter
efterfrågas. Styrelsen vill tacka medlemmarna för det gångna verksamhetsåret och framförallt
dem som på olika sätt deltar aktivt i SFSD´s arbete.
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Stockholm i januari 2017
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