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Verksamhetsberättelse 2020 
 
Styrelsen för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård lämnar 
härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2020.  
 
Riksföreningens 47:e årsmöte hölls 2020-07-17 via Skype. 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. För valberedningen valdes Monica 
Berglund, Göteborg, och Helle Wijk, Göteborg. 

 
   

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 
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 Kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre är en viktig del av arbetet. 
Riksföreningen arrangerar årligen en konferens riktad till sjuksköterskor och specialist-
sjuksköterskor som arbetar med äldre människor och personer med demenssjukdom. Vidare 
delges i medlemstidningen Ä information om Riksföreningens arbete, aktuell evidens, intervjuer 
med forskare och goda exempel från verksamheter inom vård och omvårdnad av äldre och 
personer med demenssjukdom. Riksföreningen har en webbplats, www.aldevard.se, och en 
Facebooksida. Riksföreningen samarbetar bland annat med Svensk sjuksköterskeförening och 
Vårdförbundet.  

http://www.aldevard.se/


 

   

Riksföreningens aktiviteter under 2020 

År 2020 präglades av coronapandemin. Riksföreningen ställde under året, liksom resten av landet, 
om till digitala möten. En erfarenhet är att digitala forum har möjliggjort för Riksföreningen att 
både förmedla kunskap och göra sig synlig i fler sammanhang. Riksföreningen ser stora 
möjligheter och vinster med digitala lösningar, men ser samtidigt fram mot ett slut på pandemin 
och möjligheten att oftare möta andra i det verkliga livet igen. 
 
Pandemin synliggjorde tydligt de problem som idag finns inom vården av äldre och personer med 
demenssjukdom, och frågan om äldrevården lyftes till ytan. Riksföreningen har under 2020 
medverkat i olika forum för att betona vikten av sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans 
särskilda kunskap inom vården och omvårdnaden av äldre och personer med demenssjukdom, 
både för en god och säker vård och för kvalitetssäkring och utveckling av vård och omvårdnad. 
Bland annat har Riksföreningen intervjuats av coronakommissionen. 
 
Riksföreningens syfte har varit att bidra med viktig kunskap samt att nyansera den tidvis hårda 
debatt som berörde många medlemmar, när uppgifter om missförhållanden i äldres covid-vård 
fyllde olika medier. Pandemin har fört med sig mycket lidande, men också satt ljuset på 
äldrevården. Riksföreningen strävar efter att hålla dialogen levande så att inte äldrefrågorna 
tappas när pandemin är över. 

Styrelsemöten och styrelsens interna dialog 
Styrelsen har haft tio styrelsemöten under året, i form av telefonmöten eller digitala möten. 
Dialog och kommunikation inom styrelsen har vidare skett via e-post eller telefon kring till 
exempel beslut rörande remisser, möten och konferenser. 

Riksforum - Riksföreningens årliga konferens  
Riksforum för sjuksköterskor inom äldrevård hölls 3–4 december och var med anledning av 
coronapandemin en helt digital konferens. Bedömningen var att det digitala konceptet fungerade 
väl och att det kan vara ett alternativ även 2021, om det skulle behövas. 
 
Bakom arrangemanget stod Riksföreningen och KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI). 
Moderator vid konferensen var styrelseledamot Kristina Iritz Hedberg tillsammans med 
styrelseledamot Helena Johansson. Omkring 80 deltagare tog del av konferensens nio 
föreläsningar: 

• Lärdomar och insikter från pandemin från Folkhälsomyndigheten 

• Palliativ vård vid kognitiv sjukdom  

• Ovanliga kognitiva sjukdomar  

• Teamarbete med core set för samordnad, effektiv och säker vård  

• Våld i nära relation hos äldre  

• Rörelse för äldre – träning och fysisk funktion  

• Äldre och sexualitet  

• Psykisk ohälsa hos äldre  

• Vägar till styrka i svåra situationer 

 

Riksföreningen och kompetensbeskrivningen  
Arbetet med att revidera Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre påbörjades under 2019. Referenspersoner utsågs och 
ett första utkast skickades ut för synpunkter. Dock tillstötte under hösten 2019 andra 



 

   

prioriteringsbehov, och på grund av coronapandemin låg arbetet till stor del på is även under 
2020. Arbetet planeras återupptas under hösten 2021. 
Syftet med revideringen är att kompetensbeskrivningen ska ha ett övergripande och vägledande 
perspektiv, vara följsam till dagens specialistutbildning och särskilt belysa 
specialistsjuksköterskans kompetens.  

 
Styrelsens representation  
Riksföreningen arbetar för en vård och omvårdnad av hög kvalitet för äldre och åldrande 
människor och personer med demenssjukdom, samt 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 2020 har styrelsen för Riksföreningen varit representerad i följande: 
 

• Mötesplats Välfärdsteknologi 2020 på Kistamässan 
 

• Inlägg i blogg hos Svensk sjuksköterskeförening  
 

• Två av styrelsens ledamöter intervjuades under våren av tidningen Vårdfokus med 
anledning av situationen inom äldrevården under pandemin. Syftet var att förmedla goda 
exempel och inte bidra till oro och/eller missförstånd.  

 

• Styrelseledamot har intervjuats av Svensk sjuksköterskeförening om äldrevården i Sverige 
i jämförelse med Norge. 

 

• Webbinarium Svensk sjuksköterskeförening Vård av äldre personer och etik i samband med 
covid-19, under våren. Styrelseledamot Kristina Nyckelgård medverkade och föreläste om 
övergripande utmaningar utifrån ledningsnivå tillsammans med en sjuksköterska som 
pratade om den kliniska verksamheten.  

 

• Workshop med Svensk sjuksköterskeförening och sektioner och nätverk om covid-19-
läget avseende frågor att lyfta till Socialstyrelsen 

 

• Digitalt möte med Vårdförbundet i juni om den kommunala hälso- och sjukvården i 
spåren av covid -19 

 

• Styrelseledamot har i juni blivit intervjuad av Sveriges pensionärsförenings 
medlemstidning avseende bland annat specialistsjuksköterskor 

 

• Styrelsen har nominerat sjuksköterska till Nationell arbetsgrupp (NAG) Personcentrerad och 
sammanhållet vårdförlopp Palliativ vård 
 

• Dialogseminarier om Kompetensförsörjning i vård och omsorg om äldre under hösten, arrangerade 
av Vårdförbundet. Vid seminarierna medverkade bland annat nationella utredaren Göran 
Johnsson (S 2019:04 Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg om äldre), SKR, pensionärs- och anhörigorganisationer, utbildningsanordnare och 
arbetsgivare. 

 



 

   

• Styrelseledamot har tillsammans med Svensk sjuksköterskeförenings ordförande 
medverkat i intervju för Queen Silvia Nursing Award, gällande äldrevården och covid -19, 
framtiden och visioner för sjuksköterskan inom äldrevård och omvårdnad 

 

• Ordföranderåd vid Svensk sjuksköterskeförening, oktober. På agendan var bland annat 
Svensk sjuksköterskeförenings nya publikation WHO: Investera i sjuksköterskor för att nå 
AGENDA 2030 

 

• Webbinarium om Nära Vård, september, arrangerat av Vårdförbundet. Medverkande var 
utredaren Anna Nergårdh, Samordnad utveckling för god och nära vård, och Lisbeth Löpare 
Johansson, samordnare för Nära vård på SKR.  

 

• Webbinarium arrangerat av Svensk sjuksköterskeförening om lärdomar från Covid-19, 
sjuksköterskans kompetens och utveckling av äldrevården i Sverige, oktober. Riksföreningen 
medverkade i panelsamtal med Socialstyrelsen, IVO, SKR och socialutskottet. 

 

• Riksföreningen intervjuades av coronakommissionen om erfarenheter av äldrevården och 
pandemin 
 

• Sektionsdagar vid Svensk sjuksköterskeförening 
 

• Styrelseledamot medverkade i publikation från Svensk sjuksköterskeförening, 
Sjuksköterskor är nyckeln till vår hälsa, som togs fram med anledning av att WHO utropat 
2020 som sjuksköterskans och barnmorskans år 

 

• Styrelseledamot medverkade i Svensk sjuksköterskeförenings adventskalender på webben 
och belyste rollen som sjuksköterska inom vård av äldre 

 

• Styrelseledamot skrev ett avsnitt om sjuksköterskan i vården av äldre i boken 
Sjuksköterska: ett jobb för livet (Willman, A., Andersson, Å., Studentlitteratur, 2021) 

 
 

Riksföreningen samarbete med Svensk sjuksköterskeförening 
Styrelsen har varit representerad vid Svensk sjuksköterskeförenings stämma, ordföranderåd och 
sektionsdagar. 
 

 
Riksföreningen och debatten 
Riksföreningen skrev en debattartikel tillsammans med Distriktssköterskeföreningen i Sverige 
och Vårdförbundet. Artikeln publicerades på Aftonbladet debatt i oktober 2020. 

 
 
Riksföreningens remissvar 
Riksföreningen besvarade under år 2020 följande remisser: 
 

• Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp: Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom Nationellt 
system för kunskapsstyrning Hälso-och sjukvård Sveriges regioner i samverkan 
(tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening) 



 

   

• Remiss från Socialdepartementet: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och 

sjukvårdssystem SOU 2020:19 

 
Nätverk för specialistsjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre 
Med anledning av pandemin ägde inga träffar rum. Sammankallande höll kontakt med 
medlemmarna kring aktuella frågor. 
 
Plan att starta ett nätverk omfattande södra Sverige har legat på is under 2020 och kommer 
sannolikt inte heller att kunna aktualiseras under 2021, pga. eftersläpning av andra prioriterade 
områden för riksföreningens arbete. 

 
Riksföreningens webbsida samt Facebooksida 
Det övergripande målet med Riksföreningens webbplats www.aldrevard.se samt 
Riksföreningens Facebooksida är att skapa en plattform som sjuksköterskor inom äldre- och 
demensvård och riksföreningens medlemmar besöker för att finna information om vad som är på 
gång inom riksföreningen. Under 2020 byggdes den gemensamma plattformen för Svensk 
sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk om. Arbetet med att bygga en helt ny webbsida för 
Riksföreningen har försenats och återupptas under sommaren 2021. Riksföreningens 
Facebooksida ökade sitt följarantal under 2020.  

 
Tidningen Ä  
Riksföreningens medlemstidning Ä belyser bland annat det senaste inom forskningen kring äldre 
och omvårdnad, och är mycket uppskattad av det stora antal som prenumererar eller får 
tidningen i marknadsföringssyfte. Vid årsmötet 2020 tillträdde ny ordförande som ansvarig 
utgivare och tidigare ordförande tillträdde som chefredaktör. Efter årsmötet utgjordes tidningens 
redaktion av: Gerthrud Östlinder, Anne-Marie Boström och Elisabeth Rydwik. David L Hammar 
är tidningens ägare. Under 2020 utkom 4 nummer med en upplaga på ca 5000 exemplar. 

 

Marknadsföring  
Marknadsföringen av Riksföreningen har skett vid de aktiviteter som nämns ovan under 
styrelsens arbete och representation, vid den årliga konferensen Riksforum, i tidningen 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 2020 var annons 
i tidningen Ä i januari – ”värva en medlem, få en biobiljett”. Det sågs inget resultat av satsningen, 
vilket till stor del antas bero på pandemin. Coronapandemin ledde under året till behov av 
prioriteringar och ytterligare specifika marknadsföringsinsatser kunde inte genomföras. Dock var 
Riksföreningen mer synlig i aktiviteter och debatt under året. 
Riksföreningens Facebooksida ökade sitt följarantal under 2020.  
 

 
Ekonomi 
Se separat bilaga.  

 
Medlemmar 
Antalet medlemmar har hållit sig på en stabil nivå. Under året har 51 medlemmar tillkommit och 
27 har avsagt sig sitt medlemskap. Främsta orsak till avsägande av medlemskap är pensionering. 

 

  

http://www.aldrevard.se/


 

   

Förslag till beslut  

 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att godkänna den av styrelsen lämnade verksamhetsberättelsen 
för 2020.  
 
 
Styrelsen i maj 2020 
 
  
 
Moana Zillén   Ann-Christin Kärrman 
 
 
 
Eva Saaw   Kristina Iritz Hedberg   
 
 
 
Helena Johansson  Kristina Nyckelgård    
  
 
 
Ellenor Sörqvist 
 


