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Vi kommer alltid att vara på väg framåt - och nu är vi här vid ett 

nytt vägskäl 

Det har gått 50 år sedan dietistutbildningen startade, 43 år sedan föreningen Svenska 

Kliniska Dietister (nu Dietisternas riksförbund) bildades, 28 år sedan första numret av 

Dietistaktuellt gavs ut och ca 10 år sedan hemsidan byggdes.  

 

Fantastiskt att höra Ulla Balknäs under 50 -års jubileet i Göteborg berätta historien om 

hur dietistutbildningen kom till, och att träffa Ann-Chatrine Fridholm som var 

dietistkårens första ordförande. Det fanns redan från start ett engagemang och driv för 

att utveckla vårt kunskapsområde, vår profession och vår organisation.  

Fantastiskt -tack till alla föregångare ni har skapat den framtid som vi är i idag. Jag vill 

också rikta ett personligt tack och ett tack å alla medlemmars vägnar till Magnus 

Forslin redaktör för Dietistaktuellt, för att under alla år drivit tidningen med stor 

entusiasm och lyhördhet för dietistkåren. Dietistaktuellt har för många inklusive mig 

själv varit en viktig del i omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och i att stärka den 

professionella tillhörigheten.  

 

Med utgångspunkt från vår vision “Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet” är det 

ju alla vi som är dietister idag som har ett ansvar i att ta sikte på framtiden och skapa 

vägar framåt för våra framtida kollegor. Med vår vision har vi en bredare ansats mot 

tidigare, vilket också innebär en bredare väg. DRFs styrelse jobbar nu aktivt med en 

ny kommunikationsstrategi så att vi får en tydlig vägvisare framåt men också en 

ledstjärna i nuet för alla aktiva medlemmar. Arbetet innebär även ett omtag kring alla 

DRFs kommunikationskanaler Dietistaktuellt, hemsida, nyhetsbrev och sociala medier 

för att skapa en ny samlad kommunikationsplattform med fokus på att vi ska kunna 

växa som profession och organisation.  

 

Med anledning av att vi gör om och gör nytt, har inte avtalet med STODAB AB och 

redaktör Magnus Forslin förlängts. Dietistaktuellt kommer att pausas under första 

halvan av 2020. Ambitionen är att presentera en ny kommunikationsstrategi i samband 

med kongressen 26-27 mars 2020 och att vi har en ny samlad 

kommunikationsplattform på plats efter sommaren 2020.  

 

 

Susann Ask 

Ordförande 

 

Vi uppmanar våra medlemmar att ta del av information från DRF via nyhetsbrev och 

DRFs medlemsgrupp på Facebook. Icke medlem, följ oss på Facebook DRF-

Dietisternas riksförbund och på Twitter @DietisternasRF 

 

Har du frågor eller synpunkter gällande DRFs kommunikationsstrategi, 

kommunikationsplattform eller Dietistaktuellt kontakta 

dietisternasriksforbund@drf.nu susann.ask@drf.nu  
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