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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 specialistsjuksköterskor 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 med Svensk
sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.

Aktiviteter under 2019
Styrelsemöten och styrelsens dialog 2019
Styrelsen har haft nio styrelsemöten under året, majoriteten som telefonkonferenser. 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 19 – 20 november 2019 på Ingenjörshuset
i Stockholm. Bakom arrangemanget stod Riksföreningen och KompetensUtvecklingsInstitutet
(KUI). Ordförande Kristina Iritz Hedberg var moderator. Drygt 100 deltagare från hela landet
tog del av totalt nio föreläsningar, 14 utställare, mingel och tipspromenad med priser.
Reviderad flyer om riksföreningen
Under 2019 har den flyer som presenterar Riksföreningen reviderats samt spritts i samband
med till exempel konferenser.
Riksföreningen reviderar kompetensbeskrivningen
Under 2019 påbörjades arbetet med att revidera Kompetensbeskrivning för legitimerad
sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre. Syftet med revideringen
är att kompetensbeskrivningen ska ha ett övergripande och vägledande perspektiv, vara
följsam till dagens specialistutbildning och särskilt belysa specialistsjuksköterskans
kompetens. Referensgrupper utsågs och ett första utkast skickades ut för synpunkter. Dock
tillstötte under hösten 2019 andra prioriteringsbehov. Arbetet kommer att fortsätta 2020.
Styrelsens representation
Riksföreningen arbetar för en vård och omvårdnad av hög kvalitet för äldre och åldrande
människor och personer med demenssjukdom, samt framför 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 2019 har styrelsen för Riksföreningen varit representerad i följande:
•

Sektionsdag tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening med temat Nära vård,
2019-01-16, med anledning av SOU 2018:39, God och nära vård: En
primärvårdsreform

•

MVTe-mässan i Kista, välfärdsteknologi och e-hälsa, 22–23 januari 2019, tillsammans
med Svensk sjuksköterskeförening

•

Dialogmöte med Svensk sjuksköterskeförening 2019-02-04 avseende remiss om SOU
2018:77, Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

•

Svenska demensdagarna 16–17 maj 2019, Malmö

•

Äldreomsorgsdagarna 21–22 maj 2019, Stockholm

•

Svensk sjuksköterskeförenings stämma, 2019-06-11, Stockholm

•

Ordföranderåd Svensk sjuksköterskeförening, 2019-09-25

•

Möte med Svensk sjuksköterskeförening om SOU God och nära vård, 2019-09-30

•

Medverkan i intervju av Forskningsrådet Forte kring samhällsutmaningar kopplade till
äldre och vad som kan mötas genom nya forskningssatsningar, oktober 2019

•

Socialstyrelsens målnivåarbete, vård och omsorg till personer med demenssjukdom:
Besvarande av enkät om målnivåer, samt deltagande vid konsensusmöte 2019-11-06.

•

Dialogaktörsmöte inom demensstrategin – standardiserat insatsförlopp vid
demenssjukdom, 2019-11-07

•

Sektionsdag Svensk sjuksköterskeförening, ledarskap för omvårdnad med
Magnetmodellen, 2019-11-08

•

Seminarium Kunskapsstyrning för nära vård av äldre 2019-12-03, initierat av Helle
Wijk och Anne-Marie Boström. Medverkade gjorde vårdaktörer inom region och
kommun, privata utförare, företrädare för lärosäten samt studenter, utredare med
regeringsuppdrag, Socialstyrelsen, UKÄ, Svensk sjuksköterskeförening med flera.
Seminariet hade sin utgångspunkt i rapporten från Socialstyrelsen och UKÄ Framtidens vårdkompetens: Stärkt samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens
kompetensförsörjningsbehov.

Remissvar
Riksföreningen är en viktig remissinstans och besvarade under år 2019 följande remisser:
•
•
•

SOU 2019:20, Stärkt kompetens i vård och omsorg - betänkande av utredningen
Reglering av yrket undersköterska
SOU 2018:77, Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter
Remiss från Livsmedelsverket, Förslag till kostråd för personer över 65 år

Nätverk för specialistsjuksköterskor inom vård av äldre
Riksföreningen har under 2019 haft ett nätverksmöte, 2020-03-26.
Program: Ylva Lillberg från Noomi om AI och äldres hälsa, Erik Kotschack om Traditionsteve, Anette Forss från KI om teknik i vården. Efterföljande diskussion.
Planerat nätverksmöte i november fick ställas in pga. för få anmälda.
Plan att starta ett nätverk omfattande södra Sverige har skjutits fram på grund av andra
prioriteringar, och följer med till 2020 års aktiviteter.
Samarbete med Svensk sjuksköterskeförening
Styrelsen har varit representerad vid Svensk sjuksköterskeförenings stämma, ordföranderåd
och sektionsdagar.

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. Riksföreningens Facebooksida har omkring 290 följare.
Tidningen Ä
Ansvarig utgivare är Kristina Iritz Hedberg. I tidningens redaktion har Kristina Iritz Hedberg,
chefredaktör Gerthrud Östlinder, Palle Storm och Elisabeth Rydwik ingått. David L Hammar
är tidningens ägare. Under 2019 utkom 4 nummer med en upplaga på ca 5000 ex. Tidningen
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.
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 utställare till Riksföreningens kommande konferenser. Under
2019 startade styrelsen aktiviteten Spira, i syfte att öka medlemsantalet. Bland annat gjordes
en värvningskampanj på plats i samband med Riksforum i november 2019, samt annons med
värvningskampanj i Tidningen Ä. Riksföreningens webbplats uppdateras kontinuerligt.
Riksföreningens Facebooksida fick ett ökat antal följare under 2019.
Ekonomi
Se separat bilaga.
Medlemmar
Antalet medlemmar har hållit sig på en stabil nivå. Under året har 51 medlemmar tillkommit
och 20 har avsagt sig sitt medlemskap. Främsta orsak till avsägande av medlemskap är
pensionering. En tydlig uppgång, 20 nya medlemmar, noterades i samband med/direkt efter
Riksforum 2019.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att godkänna den av styrelsen lämnade
verksamhetsberättelsen för 2019.
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