
 
 

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021 
 

Årsmötet  
På grund av Coronapandemin så genomfördes årsmötet digitalt den 14 april 2021.  

Medlemmar 
Under året 2021 bestod föreningen av 656 betalande medlemmar. Det är 56 fler än föregående 

år. Medlemmar stryks ur medlemsregistret om de inte betalt medlemsavgiften innan 31/3 

innevarande år. Varje år är det ett antal personer som inte betalar sin medlemsavgift i 

samband med att de ansöker om medlemskap i föreningen. De får därmed inget medlemskap i 

SFSD. F o m 2021 är det möjligt att betala medlemsavgift via swish. 

 

Medlemmarna är fördelade på olika verksamhetsområden enligt följande:  

• 202 från sjukhuskliniker  

• 37 från barnklinikerna 

• 22 från kommunal hälso- och sjukvård 

• 350 från primärvården. 

 

Till detta kommer ett 50-tal som är verksamma inom forskning/utbildning. Vi har även sex 

hedersmedlemmar.  

  

Information till medlemmar sker i huvudsak via tidningen Diabetesvård, SFSDs hemsida och 

Facebook. 

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

Gudrun Andersson kassör, Marianne Lundberg sekreterare, Nouha Saleh Stattin vetenskaplig 

sekreterare. Ordinarie ledamöter: Victoria Carter, Ingela Lavin, Janeth Leksell och Kaija 

Seijboldt, adjungerad till styrelsen har varit Eira Toivanen. 

 

Styrelsen har förutom det konstituerande mötet haft fem protokollförda sammanträden. Alla 

styrelsemöten har genomförts digitalt. Arbetsgrupper har haft separata möten i anslutning till 

styrelsemöten.  

Bokföring 
För redovisning har föreningen anlitat JH Bokföringsbyrå AB, Linköping. 



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 ca 900 exemplar. 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 samt utbildningar respektive 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 samhällsdebatter gällande svensk diabetesvård. 

Föreningen har varit medförfattare till debattartikel om ortopediska hjälpmedel, publicerad i 

Dagens Samhälle. Artikeln handlade om att det behövs ett högkostnadsskydd för 

ortopedtekniska hjälpmedel för att tillgången ska bli jämlik över landet.   

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 fortlöpande under året haft telefonmöten för planering av Diabetesforum 2021. 

Arbetsgrupper och samarbetsprojekt 
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 en gång/termin.  

 

Ordförande har deltagit i Transportstyrelsens expertpanel i omarbetning av kraven vid 

diabetes för körkortsinnehav i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2021:67).  

 

SFSD har genomfört ett digitalt nationellt möte för diabetessamordnare.  

Remissvar 
SFSD har lämnat svar på remiss av förslag till föreskrift om ändring i Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för hinnehav av körkort 

m.m. 

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

representant i denna styrgrupp. Styrgruppen har haft fyra sammanträden under året. 



SFSDs  Diabetesammankomst  
Föreningen har genomfört Diabetesforum i Göteborg, 1-3/12, 2021 tillsammans med 

Nationella Diabetes Teamet (NDT).  

Kongresser 
Ordförande Agneta Lindberg har deltagit digitalt på ATTD 2-5/6. Vetenskaplig sekreterare 

Nouha Saleh Stattin deltog på Nordic Conference in Nursing Research 4-6/10 i Köpenhamn.  

Årets Diabetessjuksköterska 
Utmärkelsen delades ut till Sheyda Sofizadeh i samband med Diabetesforum 2/12 i Göteborg.  

Stipendier 
Beslut togs att dela ut omvårdnads, pedagogik, årets kvalitetsförbättrare och 

posterstipendierna 2021.  

 

SFSDs egna stipendier:  

Posterstipendiet delades ut till Maria Svedbo Engström, Högskolan Dalarna. 

  

Omvårdnadsstipendiet delades ut till Marianne Pegelow, Akademiskt primärvårdscentrum, 

Stockholm.  

 

Årets kvalitetsförbättare tillsammans med Sanofi delades ut till Ann-Sofie Nilsson Neumark, 

Mönsterås Hälsocentral, Kalmar.  

 

Inget pedagogiskt stipendium delades ut 2021 

Slutord 
 

Coronapandemin präglade även verksamhetsåret 2021 där föreningen har fortsatt verka för 

diabetesvårdens kvalitét och utveckling samt att synliggöra diabetessjuksköterskans roll. 

SFSD är glada över att Diabetesforum kunde genomföras fysiskt innan nya restriktioner 

infördes. 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 februari 2022 
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