
 

Styrelsemöte Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2017-10-16 

via Adobe Connect kl. 19.30 

Närvarande:  Ordf & klubbmästare Ina El-Sherif, kassör Annja Göransson, vice ordf Maria Öst-Backa, 
medieansv Nina Rolf, medlemsansv Anna Asplund, ledamot Veronica Almstedt 
 
Frånvarande: sekr Annelie Gusdal, ledamot Lotta Åhlander 
 

§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Ina El-Sherif öppnar mötet. 
 
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 justerare. 
Ina El-Sherif väljs till ordförande. Veronica Almstedt väljs till sekreterare. Annja Göransson och Nina 
Rolf väljs att justera protokollet. 
 
§ 3 Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Inga synpunkter på föregående mötes protokoll. 
 
 
§ 5 Ekonomi 
Föreningen har i dagsläget 924412,56 kronor. I stipendiefonden finns   40336,80 kronor. Styrelsen 

fattar beslut om att skicka ut broschyrer kostnadsfritt till lokalföreningarna. Förfrågan mailas till 

dsfsverige@gmail.com 

Annja har fått en lista på vilka lokalföreningar som har organisationsnummer. Det finns 

organisationsnummer för 6 aktiva föreningar och 7 nedlagda. Det är alltså 7 föreningar som behöver 

avregistreras. Annja skickar brev till berörda för att kunna avsluta dem. Det finns även aktiva 

lokalföreningar som saknar organisationsnummer, brev skickas även till dessa.  

 
§ 6 Medlemsfrågor 
Föreningen har i dagsläget 2533 medlemmar varav 24 nya medlemmar sedan förra styrelsemötet. 19 

studerandemedlemmar. Ordförande tar kontakt med samtliga universitet/högskolor som erbjuder 

distriktssköterskeprogrammet för att presentera föreningen.  

Distriktssköterskeföreningen har beställt 2700 broschyrer. Kostnad 2 800 kr. 

Anna har gjort ett årshjul och en arbetsbeskrivning för medlemsansvarig så att arbetet ska vara 

överskådligt oavsett vem som har den styrelseposten.   

 

 

mailto:dsfsverige@gmail.com


 
§ 7 Hemsidan och sociala medier 
Distriktssköterskeföreningen fortsätter att ha en facebooksida och en facebookgrupp samt en 

hemsida. Styrelsen diskuterade Twitterkonto, men avvaktar tills vidare. 

Mediegruppen tar fram ett förslag på riktlinjer för vad som ska läggas ut på facebooksidan, 

facebookgruppen respektive hemsidan. Styrelsen behöver även ha en policy kring hur mycket en 

enskild medlem får lägga upp på föreningens Facebook då det snabbt försvinner i flödet. 

Styrelsen avvaktar policy kring jobbannonser då det i dagsläget inte kommit in några förfrågningar 

om att få annonsera på sidan. 

Styrelsen avvaktar även beslut om policy kring att flagga för kurser från enskilda lärosäten tills fysiska 

mötet i november. 

Hemsidan: Nina har påbörjat arbetet med att utbilda lokalföreningarna för att få igång deras sidor. 

Nina har gjort en lathund som är lätt att följa. Stockholms lokalförening var först ut och var pilot. 

Plugin till hemsidan är klart så att det går att få ut deltagarlistor i Excelark vid möten som föreningen 

anordnar. 

 
§ 8  Tidning 

Styrelsen enig om att den inte kan heta Primär. Önskemål från flera i styrelsen att den ska heta 

Distriktssköterskan. Styrelsen överens om att Veronica Almstedt ska ingå i redaktionen.  

Styrelsen bjuder in David Hammar från JLD & Kompani KB till fysiska mötet i november för fortsatt 

diskussion kring nystart av medlemstidning. Styrelsen behöver ha en lista på vilka som tackat ja till 

att ingå i en redaktionskommitté. Styrelsen beslutar att det räcker om Veronica från styrelsen är med 

i redaktionskommittén och att ordförande Ina El-Sherif blir suppleant. 

13/4 är nästa DSK-dag. Det vore bra om första numret av tidningen kunde komma i slutet av mars, 

gärna tidigare. 

 
 
§ 9 Rapporter från olika uppdrag 

Psykisk hälsa 18/9 – Veronica 

Veronica deltog i ett referensgruppsmöte och kunskapsutbyte kring psykisk hälsa som SKL bjöd in 
Distriktssköterskeföreningen till. Representerade på mötet var olika yrkesföreningar och fackförbund 
från vård och omsorgsyrken. Uppdrag psykisk hälsa är en överenskommelse mellan staten och 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet är en långsiktig plan för psykisk hälsa då detta 
sannolikt kommer att vara en stor utmaning under många år framöver. Referensgruppsmötet 
handlade en del av 2017 års uppdrag gällande införandet av sex regionala kunskapscentra för psykisk 
hälsa. Dessa centra ska ha fokus på att primärvården ska kunna möta patienter med psykisk ohälsa 
och främja psykisk hälsa samt samverka med andra aktörer. En av många frågor är hur man ska 
implementera detta så att kunskapen kommer ända ut i verksamheterna från de sex centrumen. 
Vidare ska centrumen analysera vilka behov som finns såväl lokalt som regionalt, ge metodstöd samt 
göra uppföljningar. Kunskapscentrumens uppgift blir att utbilda utbildare så att man för ut kunskap 
ända ut i verksamheterna. Enligt 2017 års överenskommelse ska SKL skapa en struktur som 
medverkar till att förstärka styrningen med kunskap inom området psykisk hälsa där arbetet ska utgå 
från individen. Överenskommelsen poängterar att den nya strukturen ska inbegripa både kommuner 
och landsting/regioner. Referensgruppens deltagare pekade på vikten av en ökad samverkan mellan 



huvudmän för att förhindra att patienter kommer i kläm mellan olika lagstiftningar (främst SOL och 
HSL).  

Flera yrkesföreningar var representerade däribland Distriktssköterskeföreningen och vi fick svara på 
hur vi utifrån vår profession tänker och hur handlingsplanerna ska kunna bli verklighet. Detta var vad 
som framkom i gruppdiskussionerna: 

I min grupp tyckte vi att samverkan mellan huvudmän är viktigt, bort med stuprörstänket. Patienten 
ska inte fastna mellan olika huvudmän. Det efterlystes även politisk förankring av handlingsplanerna 
med möjlighet för professionerna att komma med input både på central och regional nivå. Det 
påtalades även att det är stor skillnad på utbudet (för patienterna) i olika kommuner och att 
kompetensen (personalens) varierar kraftigt. Även möjligheten till fortbildning för personal varierar 
och är oftast sämre i kommunerna. Viktigt med tydlig koppling mellan handlingsplaner och 
verksamhetsplaner så att det inte blir två olika spår, fokus på sammanhållna vårdkedjor och 
samarbetsformer, kompetensutveckling – lika möjligheter oavsett huvudman, ofta sämre hos 
kommuner och stora regionala skillnader. 

Ing-Marie Wieselgren som är projektchef informerade om Uppdraget psykisk hälsa och man kan läsa 
mer på deras hemsida. Det beslutas från år till år om uppdraget ska fortsätta eller ej, men om det 
fortsätter nästa år så vill SKL kalla samma referensgrupp för uppföljning av arbetet. 

 
God och nära vård 22/9 & 25/9 – Ina  

Ina El-Sherif var på remissmöte om God och nära vård. Läkare var överrepresenterade. Samtliga 

yrkesgrupper uttryckte en stark oro för att bli förbisedd.  Anna Nergårdh åker runt för att träffa olika 

enheter. Utredningen har fyra referensgrupper: 

- Yrkesgrupp 

- Patientgrupp 
- Landstingsdirektörer 

- Landstingsfullmäktige 
Vad är viktigast framöver? Distriktssköterskor och distriktsläkare ska vara nyckelfigurer i framtidens 

primärvård. Det var många åsikter kring detta. De enda sjuksköterskorna på mötet var Inger Rising 

och Ina El-Sherif som var i klar minoritet. 

Nästa möte hålls i december. 

 
Primärvårdskonferensen 27-28/9 - Maria Öst-Backa 

Primärvårdskonferens 27-28/9, Stockholm Waterfront. Maria Öst-Backa rapporterar från 

konferensen: 

Deltagande på konferensen är patientföreningar, studenter, forskare, politiker, vårdpersonal med 

flera. Flera föreläsare med stor dignitet deltar. Bl.a. Anna Nergårdh, Göran Stiernstedt, Martin Ingvar 

och Johan Assarsson. 

Konferensen sammanfattas inledningsvis med: 

”Tillgänglighet är den viktigaste faktorn” 

”Primärvårdens omdaning en rörelse framåt” Det handlar om hur erbjudandet ser ut i morgon. Hur 

utbildningen är utformad, att finna nya arbetssätt. Det finns en bred och total politisk enighet i 

utformandet av detta. Kravet är en sömlös vård! Där vården utgår ifrån och tillsammans med 

patienten. Framtiden handlar om digitalisering.  

Prevention och egenvård 



Storstädning när det gäller byråkrati och administration. 

Nyttja utveckling av datasystem  till exempel IPV4 – enas om detta alla Landsting så får vi gemensam 

journal. 

Vikten av gott ledarskap och arbetsglädje! 

Det är patientens resa som är det centrala. Kom bort ifrån byggstrukturen. 

CMA teknologi::: Cover My Ass ☺ (Martin Ingvar, professor KI) 

Kvalitetsregister Finns inget register som påvisar ”Hur mår du?” 

Hur går det för patienten? Kunna följa det på ett systematiskt sätt.  

Föreslår Innovation som Tema för nästa PV-konferens 2019. 

Vad har vi sett och hört: 

Resursfrågan är central 

Nya synsätt och goda exempel 

Krut på bråttom saker. Låt konkreta saker ske 

Reflektion: Det stora centrala som genomsyrar konferensen är Digitalisering utifrån den app flertalet 

använde. Deltog vid olika seminarier som inte tillförde något nytt. Viktigt vid planering av seminarier 

att ha en god omvärldsbevakning av detta så att hjulet inte uppfinns omigen.  

Samtliga deltagare, utom socialministern, är eniga om att detta inte är en partipolitisk fråga.  

Professionen distriktssköterska omnämndes en gång, distriktssjuksköterska en gång.  Hur blir vi 

synliga? Det är ju vårt uppdrag som tydligt genomsyrar hela konferensen. Jag fick ändå möjlighet att 

dela ut nästan 200 ny tryckta broschyrer. 

Hela konferensen mycket läkarcentrerad. Distriktssköterskeföreningen i Sverige har anmält sitt 

deltagande och engagemang inför PV kongress 2019 i Göteborg. Maria delade ut 200 broschyrer och 

hade många intressanta samtal med människor om distriktssköterskan, vårdvalet, vårdkvalitet. 

 

På konferensen 

//Maria Öst-Backa 

 
§ 10 Planering DSK-dagen 2018 & 2019 
 
Styrelsen beslutar att inte bjuda in Annika Strandhäll till DSK-dagen då hennes medverkan var starkt 

färgad av den politiska tillhörigheten och föreningen är politiskt obunden.  

Magnus Wickman, barnallergolog och professor på KI är inbjuden och har med största sannolikhet 

tackat ja.  Anna Nergårdh, Christina Lindholm är inbjudna. Styrelsen ska fråga Anna Nergårdh vem 

hon rekommenderar om statsministern tackar nej. 

Styrelsen diskuterade även DSK-dagen 2019 då föreningen fyller 60 år. Styrelsen ska ta hjälp av SSF:s 



konferensansvarig. Ordförande Ina El-Sherif kollar upp lämpliga datum en helg i April 2019. Styrelsen 

planerar att ha en tvådagarskonferens när föreningen fyller 60 år. 

 
§ 11 Nätverk 

a) Svensk sjuksköterskeförening  
Ina rapporterar från Ordföranderådet 20/9 

. Ordförande Ina El-Sherif har varit på ordföranderåd den 20/9 2017. Svensk Sjuksköterskeförening 
(SSF) har bjudit in ordförande från de 51 sektionerna inom SSF. Detta stod på agendan: 

- SSF:s organisationsutredningen klar 
Syftet har varit att utveckla samarbetet mellan SSF och sektioner/nätverk och mellan sektionerna. 
Tillägg i SSF:s stadgar: SSF ska verka för att medlem i SSF även blir medlem i någon sektion. SSF ska 
samarbeta med sektioner i väsentliga frågor som rör sektionens område. 

- Kompetensbeskrivning 
Nu har Sveriges sjuksköterskor fått en ny kompetensbeskrivning! Finns att ladda ner i PDF-format på 
SSF:s hemsida eller beställa mot portokostnad. SSF har även tagit fram en guide för sektionerna för 
framtagning eller revidering av en kompetensbeskrivning för avancerad nivå. Perfekt för oss som just 
nu arbetar med en revidering av distriktssköterskans kompetensbeskrivning. 

-Specialistutbildningen 
SSF verkar för att specialistsjuksköterskeutbildningen ska bli en 2-årig masterexamen enligt 
Bolognamodellen istället för som idag en 1-årig magisterutbildning. 

- Sjuksköterskedagarna nästa år 
20-21 nov (tis-ons) 2018, Folkets Hus, Stockholm, tema Etik 

Styrelsen fattar beslut om att kompetensbeskrivningen för distriktssköterska får vänta tills 

utredningen om God och nära vård är klar 2019. 

 
b) Vårdförbundet   

Inget nytt från Vårdförbundet. 
 

c) PrimärvårdsKvalitet 
Jeanette Westman representerar DSF i Primärvårdskvalitet. Britt Liljegranath ska fundera över helgen 

om hon vill vara med. Eva Törnwall är med från SSF. Styrelsen mailar ut information angående 

Workshop om indikatorer i PrimärvårdsKvalitet som hålls 171113.. 

 
d) NoSB   Rapport från mötet på Island 

NoSB-konferans i Keflavik, Island 15/9 - 16/9 2017. Rapport från Margareta Serednicka: 
NoSB - Nordisk samarbete för sjuksköterskor som arbetar med barn unga och deras föräldrar. 
Distriktssköterskor, skolsköterskor och barnsjuksköterskor från de nordiska länderna samtalar om 
barnhälsovård och barnsjukvård. Teman som barns sömn, föräldrarnas sätt att mästra att få ett barn 
med en kronisk sjukdom och om vi kan screena familjer så att vi undviker våld och missbruk i 
familjerna togs upp. Representanterna från varje land sammanfattade läget i sin yrkesförening samt 
vilka utmaningar yrkesorganisationerna står framför och vad de jobbat med under senaste året 
rörande barnhälsovård. Strålande föreläsningar av isländska forskare som bland annat Arna 
Skuladottir och Karitas Gunnarsdóttir. Nästa år är konferensen i Sverige. Distriktssköterskeföreningen 
är då medfinansiär. 

 
e) Nationella Amningkommittén 

Nationella amningskommittén (istället för Amnis). Ny representant där blir Monika Nyman. Hon 

kunde inte medverka vid första mötet, men kommer att medverka framöver. 



 
§ 12 Post och inkomna skrivelser 
 
Post och mail. Månadens mailansvariga återkommer den 19/10. Styrelsen fattar beslut om att vi 
delar ut mailadresserna till lokalföreningarnas ordförande till de företag som vill komma i kontakt 
med oss. 
 
§ 13 Övriga frågor  

a)   Fråga från Läkartidningen 
 

DFS har fått två frågor från Läkartidningen som de vill att vi svarar på. 

Viktigt med personcentrerad vård. Att vi verkar för att se hela människan och patienten inte ska 

märka skillnad i vem som är huvudman. 

Angående styrning. För vida ramar riskerar att lämna för stort utrymme för fri tolkning och för snäva 

ramar riskerar att det inte passar olika verksamheter som kan vara olika beroende på om de befinner 

sig i glesbygd eller tätort. 

b)  Möte med Distriktsläkarföreningen 
 

Ordförande Ina El-Sherif var inbjuden till möte med Distriktsläkarföreningens (DLF) ordförande 

Marina Tuutma den 11/10.  De är angelägna om att samarbeta med distriktssköterskeföreningen.  

Distriktssköterskan och distriktsläkaren är nyckelpersoner i primärvården och ska verka för ett gott 

samarbete. DLF:s ordförande kommer på DSF:s fysiska möte i november. DSF och DLF ska 

tillsammans skriva en artikel om vår roll i framtidens primärvård och skicka till DN Debatt i februari 

2018. Mailadress har startats där vi kan brainstorma och skicka in bra saker som vi tänker på eller ser 

eller hör talas om. DLF.DSF@gmail.com  

 
§ 14 Nästa möte: fysiskt möte i Stockholm 25-26 november   
Styrelsen funderar på aktivitet till mötet i februari och lämnar förslag denna veckan. Förslag på 

mötestider 2018 skickas ut på doodle. 

 
§ 15 Mötets avslutande 
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