
 

   

 
 

 

 

 

 

Riksföreningen för sjuksköterskor 
inom äldre- och demensvård 

 
Verksamhetsberättelse 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

Verksamhetsberättelse 2021  
 
Styrelsen för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård lämnar 
härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2020.  
 
Riksföreningens 48:e årsmöte hölls 2021-05-31 digitalt via Teams. Efter stadgeenliga 
årsmötesförhandlingar och efter styrelsemöte konstituerade sig styrelsen enligt följande:  
 
Ordförande:    Moana Zillén, Lund 
 
Vice ordförande:  Ann-Christin Kärrman, Stockholm 
 
Kassör och medlemsregister:   Eva Saaw, Köping  
  
Sekreterare: Kristina Nyckelgård, Göteborg  
  
Ansvarig utgivare för tidningen Ä: Moana Zillén, Lund 
 
Chefredaktör för tidningen Ä:   Kristina Iritz Hedberg, Täby 
 
Marknadsföring, annonsering:  Helena Johansson, Strömstad  
 
Webbansvarig   Moana Zillén, Lund 
 
Ledamot:   Ellenor Sörqvist, Munkedal 
 
Ledamot:    Kristina Iritz Hedberg, Täby 
   
Övriga uppdrag i styrelsen: 

• Sammankallande för nätverk för specialistsjuksköterskor Stockholms län: Kristina Iritz Hedberg 

• Sammankallande för nationellt nätverk för demenssjuksköterskor: Ann-Christin Kärrman 
 
Vid årsmötet valdes Gerthrud Östlinder, Stockholm, till revisor. Till valberedning valdes Anne-Marie 
Boström och Christèl Åberg 

   

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård  
 
Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård verkar för ökad kvalitet och 
utveckling inom vård och omvårdnad riktad till äldre människor och personer med kognitiv 
sjukdom/demenssjukdom i Sverige. I detta ingår att verka för att stärka sjuksköterskans och 
specialistsjuksköterskans avgörande funktion för en god och säker vård och omvårdnad.  
Arbetet sker bland annat genom besvarande av remisser, deltagande vid konferenser, hearings 
och temadagar och medverkan i nationella referensgrupper. Spridning av Kompetens-
beskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre är en viktig del av 
arbetet. Riksföreningen arrangerar årligen en konferens riktad till sjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor som arbetar med äldre människor och personer med kognitiv 
sjukdom/demenssjukdom. Vidare delges i medlemstidskriften Ä information om Riksföreningens 
arbete, aktuell evidens, intervjuer med forskare och goda exempel från verksamheter inom vård 
och omvårdnad av äldre och personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Riksföreningens 
sida www.aldevard.se och Facebooksida sprider information om aktuella aktiviteter och 
samarbeten. Riksföreningen samarbetar bland annat med Svensk sjuksköterskeförening och 
Vårdförbundet.  



 

   

Riksföreningens aktiviteter under 2021 

År 2021 präglades, liksom 2020, av coronapandemin. Digitala forum har fortsatt möjliggjort för 
Riksföreningen att synas och höras i fler sammanhang. Riksföreningen ser stora möjligheter och 
vinster med digitala lösningar, men ser samtidigt fram mot möjligheten att oftare möta andra i det 
verkliga livet igen. De få fysiska arrangemang som Riksföreningen varit involverad i under 2021 
har skett på ett smittförebyggande sätt med till exempel möjlighet att hålla avstånd. 
 
Pandemin har synliggjort särskilda problem inom vården av äldre och personer med kognitiv 
sjukdom/demenssjukdom. Riksföreningen har under 2021 medverkat i olika forum för att betona 
vikten av sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans särskilda kunskap, både för en god och 
säker vård och för kvalitetssäkring och utveckling av vård och omvårdnad. Riksföreningen strävar 
efter att hålla dialogen levande så att inte äldrefrågorna tappas när pandemin är över. 

Styrelsemöten och styrelsens interna dialog 
Styrelsen har haft elva digitala styrelsemöten och en digital planeringshalvdag under året. 
Riksföreningen hade också två fysiska planeringsdagar i september, på Bohusgården i Uddevalla. 
Erfarenheten av att satsa på koncentrerade planeringsdagar är att arbetet var effektivt och ett 
stort antal ärenden kunde avhandlas på djupet. Dialog och kommunikation inom styrelsen har 
vidare skett via e-post eller telefon i enskilda ärenden såsom remissvar. 

Riksforum - Riksföreningens årliga konferens för kompetensutveckling 
Riksforum för sjuksköterskor inom äldrevård hölls digitalt 8–9 december. Riksföreningen 
arrangerade Riksforum i samarbete med KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI). Moderator och 
majoriteten föreläsare medverkade från en studio i Stockholm, till skillnad från 2020 då samtliga 
medverkade på distans. Att sända från studio innebar större enhetlighet i konferensens 
framtoning samt säkrare teknik. Bedömningen var att konceptet fungerade väl. Digitala 
konferenser har blivit mer efterfrågade och har fördelen att fler kan delta, men Riksföreningens 
inställning är att fysiskt Riksforum är att föredra så snart det åter är möjligt. Moderator vid 
konferensen var Riksföreningens ordförande. Omkring 100 deltagare tog del av konferensens tio 
föreläsningar: 
 

• Prevention av trycksår, undernäring, dålig munhälsa och fall hos äldre 

• Förstoppning hos äldre  

• Att upptäcka infektioner hos sköra äldre  

• Hur den digitala miljön påverkar sjuksköterskans arbete 

• Palliativ vård för äldre och lärdomar under coronapandemin 

• Samverkan för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom 

• Socialstyrelsens erfarenheter av vården av äldre under pandemin 

• Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner 

• Medicinsk bedömning på distans vid telefonrådgivning 

• Inspirationsföreläsning - att gå från att veta till att göra, våga testa nytt och vara nyfiken  

 

Kompetensbeskrivning  
Arbetet med att revidera Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning 
mot vård av äldre, som legat på is på grund av pandemin, återupptogs hösten 2021. Styrelsen för 
Riksföreningen utgör arbetsgrupp med projektledare. Samarbete sker med referenspersoner från 
till exempel lärosäten. Planen är att ny kompetensbeskrivning ska lanseras före sommaren 2022. 

 
 



 

   

Styrelsens representation  
Riksföreningen arbetar för en god och säker vård och omvårdnad för äldre personer och 
personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom, och för fram sjuksköterskans och 
specialistsjuksköterskans betydelsefulla funktion för en god och säker vård och omvårdnad.  
Detta sker bland annat genom att styrelsen, eller del av styrelsen, medverkar i olika sammanhang. 

 
Under 2021 har styrelsen för Riksföreningen varit representerad i följande: 
 

• Riksföreningen medverkade i arbetsgrupp med Svensk sjuksköterskeförening om 
avancerade funktioner för sjuksköterskor, APN.  

 

• Styrelseledamot medverkade vid dialogmöte/workshop om kriterier för antibiotikasmart 
äldre- och funktionshinderomsorg, arrangerat av Antibiotikasmart Sverige (april) 

 

• Styrelseledamot medverkade som moderator vid Nutricia - webbseminarium OPEN – 
Older Persons Exercise and Nutrition Study (maj)  

 

• Styrelseledamot har medverkat i dialoggrupp med Läkemedelsverket med anledning av 
Regeringsuppdrag om förstudie kring Läkemedelsbokens fortsättning (juli) 

 
• Styrelseledamot har intervjuats av organisationen Queen Silvia Nursing Award (ej 

publicerad ännu) 
 

• Riksföreningen medverkade i referensgruppmöten med utredningen om Äldreomsorgslag 
och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S 2020:16). Utredningen ska redovisa sitt 
arbete senast 30 juni 2022. 

 

• Dialog med Vårdförbundet kring nyckeltal avseende sjuksköterskor i kommunal vård 
(september) 

 

• Styrelseledamot medverkade i rundabordssamtal med bl.a. SKR vid Svensk 
sjuksköterskeföreningens ledarskapskonferens med temat ”Morgondagens ledarskap för 
god och nära vård” 

 

• Riksföreningen medverkade vid rundabordssamtal med Svensk sjuksköterskeförening, 
Vårdförbundet och Svenska institutet för standarder (SIS) om standard för 
sjuksköterskors kompetens inom kommunal verksamhet (september, gemensamt beslut 
att inte inleda samarbete med SIS) 

 
Riksföreningens samarbete med Svensk sjuksköterskeförening 
Riksföreningen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Styrelsen har varit 
representerad vid Svensk sjuksköterskeförenings stämma, ordföranderåd och sektionsdagar. 
Styrelsen har också medverkat i dialoger med Svensk sjuksköterskeförening kring avancerade 
funktioner för sjuksköterskor. Riksföreningen medverkade i paneldiskussion vid Svensk 
sjuksköterskeförenings ledarskapskonferens med temat Nära vård. Riksföreningen bidrog med 
inlägg till Svensk sjuksköterskeförenings julkalender i sociala medier.  

 
Riksföreningen och debatten 

• Styrelsen skrev en debattartikel med ämnet ” Fler sjuksköterskor behövs för god vård och 
omsorg till äldre, som publicerades i Altinget i juni 



 

   

 

• Styrelseledamot intervjuades i Vårdfokus i juni om sina synpunkter med anledning av 
betänkandet ”Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård 
och omsorg om äldre” (SOU 2021:52) 
 

• Styrelseledamot skrev krönika till Hälsoportalen i september, ” Tillsammans skapar vi 
framtidens äldrevård” 
 

• Styrelseledamot intervjuades i P1 Morgon i december om erfarenheter från pandemin, 
sjuksköterskebemanning och sjuksköterskans avgörande roll inom vård av äldre och 
personer med demenssjukdom 

 
Riksföreningens remissvar 
Riksföreningen besvarade under år 2021 följande remisser: 
 

• Remiss från Socialdepartementet: SOU 2020:70 ” Fast omsorgskontakt i hemtjänsten ” – 
Riksföreningen lämnade synpunkter till Svensk sjuksköterskeförenings svar 

 

• Remiss från Socialdepartementet: SOU 2021:6 ”God och nära vård - Rätt stöd till psykisk 
hälsa”  

 

• Remiss från Socialdepartementet: SOU ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för 
en mer jämlik tandhälsa” 

 

• Remiss från Socialdepartementet: SOU 2021:39 ”Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården”  

 

• Remiss från Socialdepartementet: SOU 2021:52 ”Vilja välja vård och omsorg – En hållbar 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre” 

 
Nätverk för specialistsjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre 
Eftersom resor och fysiska möten har undvikits på grund av pandemin, samt på grund av 
prioriteringar, har träffar med nätverket legat vilande under 2021. Nya digitala mötesformer 
möjliggör ett annat sätt att ses samt deltagande i nätverket av specialistsjuksköterskor från hela 
landet, och detta är ett utvecklingsområde för Riksföreningen under 2022.  

 
Riksföreningen på webben och Facebook 
Riksföreningens sida www.aldrevard.se ska vara en plattform som berättar vad som är på gång 
inom riksföreningen. Till exempel finns publicerade artiklar, intervjuer och remissvar på sidan. 
Under 2020 gjordes den gemensamma plattformen för Svensk sjuksköterskeförenings sektioner 
och nätverk om, vilket innebar att Riksföreningen byggde en ny sida från grunden. Den nya sidan 
stod klar i början av hösten 2021. Riksföreningens uppfattning är att den är mer estetiskt 
tilltalande, tydlig och lättnavigerad än den tidigare. Det ska också vara lätt att ta kontakt med 
Riksföreningen. Riksföreningen införde under året en särskild e-postadress, riksfad@gmail.com. 
Riksföreningens Facebooksida sprider nyheter om Riksföreningens arbete och delger även andra 
aktuella tips och forskningsrön. Facebooksidan ökade under året sitt följarantal till över 400. 

 
Tidskriften Ä  
Riksföreningens medlemstidskrift Ä belyser bland annat det senaste inom forskningen kring äldre 
personer och omvårdnad, och är uppskattad av de mottagare som prenumererar eller får 



 

   

tidningen i marknadsföringssyfte. Riksföreningens ordförande är ansvarig utgivare. 
Styrelseledamot är chefredaktör, och det finns ett redaktionsråd bestående av sakkunniga inom 
området. David L Hammar är tidningens ägare. Under 2021 utkom fyra nummer med en upplaga 
om cirka 2000 exemplar.  

 

Marknadsföring  
Marknadsföringen av Riksföreningen har skett vid aktiviteter som nämns ovan under styrelsens 
representation och samarbeten, vid den årliga konferensen Riksforum, i tidskriften Ä och under 
arbetet med att rekrytera samarbetspartners till Riksforum. Under 2019 startade styrelsen 
aktiviteten Spira, i syfte att öka medlemsantalet. En specifik Spira-aktivitet under 2021 var att 
bokpaket lottades ut bland de personer som blev medlemmar i Riksföreningen under 
konferensen Riksforum.  

 
Ekonomi 
Se separat bilaga.  
Under 2021 har Riksföreningen skaffat Swish-konto för att enklare rekrytera nya medlemmar vid 
konferenser, mässor etc. 

 
Medlemmar 
Vid årets slut hade Riksföreningen 542 medlemmar. Antalet medlemmar har hållit sig på en stabil 
nivå. Främsta orsak till avsägande av medlemskap är pensionering. 
 

Riksföreningens stadgar 

Under hösten har styrelsen gjort en redaktionell översyn av Riksföreningens stadgar, i syfte att 

förtydliga vissa formuleringar. De förtydligade stadgarna kommer att beslutas av årsmötet 2022.  

 

 

 

  



 

   

Förslag till beslut  

 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att godkänna den av styrelsen lämnade verksamhetsberättelsen 
för 2021.  
 
 
Styrelsen i maj 2022 
 
  
 
Moana Zillén   Ann-Christin Kärrman 
 
 
 
Eva Saaw   Kristina Iritz Hedberg   
 
 
 
Helena Johansson  Kristina Nyckelgård    
  
 
 
Ellenor Sörqvist 
 


