
 
 

Styrelsemöte Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2017-11-25-

2017-11-26 
Närvarande:  Ordf & klubbmästare Ina El-Sherif, kassör Annja Göransson, vice ordf 

Maria Öst-Backa, medieansv Nina Rolf, medlemsansvarig Anna Asplund, ledamot 

Veronica Almstedt, 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. Anna Asplund och 

Lotta Åhlander väljs att justera protokollet. Sedan förra mötet har sekreterare Annelie Gusdal 

meddelat att hon avgår från styrelsen. Veronica Almstedt väljs till sekreterare (tar över 

posten som sekreterare) fram till årsmötet 2018. 

  

§ 3                   Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen. 

  

  

§ 4                   Föregående protokoll 

Styrelsen beslutar att i fortsättningen lägga rapporter som bilaga till protokollet och inte som 

en lång text i själva protokollet. I övrigt inga synpunkter på föregående protokoll. 

  

  

§ 5                   Möte med Inger Rising, chefredaktör 2018 för medlemstidningen Hälsa. 

Inger Rising trycker på vikten av föreningsnära material i tidningen. Korta notiser om 

föreningen i tidningen- med hänvisning till hemsidan. 

Mötet med Rising följdes av en diskussion kring temanumrena och resulterade i följande: 

1.     Livsstil & Hälsa – försök att få en text med Maj-Lis Hellenius. 

2.     Sårtema. Porträtt: Christina Lindholm. 

3.     Vaccination. Porträtt: Lars Rombo. 

4.     Urinvägar. Disputerad DSK inom område urinvägar 

Sista anmälningsdagen till DSK-dagen bestämdes till den 31/3. Det måste in i första numret 

av tidningen. Efter första numret är det bra om vi kan undersöka vad medlemmarna tyckte 

om första numret. Till exempel med en facebookomrösntning. 

SIP – DSF kan skriva något om SIP på de sidorna i tidningen som är våra att förfoga över. 

 

§ 6                   Styrelseutbildning med Åsa Andersson, strateg på SSF 

Se bilaga 1. 

  



§ 7                   Möte med Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen 

Tuutma berättar om behovet av ökat samarbete mellan distriktssköterskor och 

distriktsläkare. BEON (bästa effektiva omhändertagandenivå) prövades fullt ut i Värmland. 

Exempelvis så sköter sjuksköterskor diabetesmottagningen, Astma/KOL. De har jobbat med 

samordnare som utbildat övrig personal och som hämtar in nya forskningsrön. Exempel på 

områden där DSK jobbar självständigt där är öron/bihålor/halsfluss. 

Problem som uppstod vid införandet var att distriktssköterskan har ingen person att lämna 

över arbetsuppgifter till. Dessutom finns inga vikarier att tillgå. De arbetar även regelbundet 

med att bjuda in apoteket för att berätta om nya receptfria läkemedel. 

Om förskrivningsrätten för distriktssköterskor skulle utökas, krävs en utbildningsgaranti med 

fortbildning inom förskrivningen. De hade även gemensamma utbildningar i vissa specifika 

områden. Det kunde vara DL-DL, DSK-DSK eller DL-DSK. 

Tuutma uppmuntrar DSF att ta hjälp av DLF för att driva frågor eftersom de har fler kanaler 

än vad vi har. 

Angående DLF:s deltagande i Almedalen så funderar de på digitala lösningar och 

primärvård. 

  

§ 8                    Ekonomi 

Annja kontaktar Skatteverket om hur vi gör fortsättningsvis med lokalföreningar, nedlagda 

som fortfarande har ett organisationsnummer och som inte svarar på post. I dagsläget har 

distriktssköterskeföreningen 910623,56 kronor på kontot. På stipendiekontot har föreningen 

40336,80 kronor. 

  

-        Stipendier. Styrelsen kommer att skriva en proposition om att höja forskarstipendiet 

och utvecklingsstipendiet. Kriterierna för bästa uppsats ska vara: Utveckla professionen. 

Annja försöker ordna rabatt på Clarion hotell. 

  

§ 9                   Medlemsfrågor 

Det har tillkommit 27 medlemmar sedan förra mötet. Totalt har DSF nu 2569 medlemmar, 

varav 26 studenter. 

Genomgång av avins utformning. Anna har uppdaterat alla lokalföreningars Gmailadresser 

på Drive och i Kontakter på Gmail. Dessa kommer att läggas upp på respektive 

lokalförenings hemsida. Angående medlemsavgiften för studerande: de som blir medlemmar 

från september månad och framåt får nästkommande år gratis. 

Det behövs en uppdatering på vilka som ska ha åtkomst till Robin. Samtliga i styrelsen ska 

vara användare enligt tidigare styrelsebeslut från 2015. Detta är en säkerhetsåtgärd om flera 

i styrelsen skulle sluta samtidigt. Vårdförbundet får uppdaterade uppgifter om 

lokalföreningarnas kontaktpersoner. 

  

§ 10                 Tidningen Hälsa 

Informera om Vårdmagasinet Hälsa som utkommer mars 2018 på facebook och hemsidan. 

Avtalet är påskrivet. Ina kollar så att det läggs upp på Drive. Inger Rising är sammankallande 

i redaktionskommitéen. 

Distribution: 

Ta bort: Sårsjuksökterskor, dietister barn, barnsjuksköterskor, hudläkare, hudkliniker, 

lärosäten med sårkontakt. 

Däremot gärna till verksamhetschefer vårdcentraler, samtliga VC, samtliga 

hemsjukvårdsenheter. Första numret ska gå även till skolsköterskor och 



företagshälsovården. Ina skickar förslag på temanummer och distribution till David Hammar 

på JLD KB. 

  

Styrelsen diskuterar om det går att få adresserna till samtliga kommunala 

hemsjukvårdsenheter. 

  

Karin Adelsköld. Ina mailar och frågar om hon kan komma och prata om E-hälsa. 

  

Lotta har med sig lite förslag på glasföremål som kan fås med DSF-logga. Föremålen är 

tänkta att ha som pris för årets distriktssköterska. Lotta ska undersöka lite till och ta med fler 

förslag. Även Maria hade med ett förslag, men styrelsen blev sedan enig om att det blir 

trevligare med ett glasföremål. 

 

§ 11                 Hemsidan och sociala medier. 

Nina har haft 5 utbildningar för lokalföreningarna i att hantera hemsidan. De som ännu inte 

har anmält sig till utbildningen är Bohuslän, Gotland, Halland, Värmland. Stockholm har 

öppnat sin sida. Alla lokalföreningar ska ha sin DSF-mail för att få inlogg till sin lokala 

hemsida. Alla lokala sidor öppnas sista januari 2018 förutsatt att alla har gått utbildningen. 

Webbhotellet har flyttat från Levonline till Loopia. Nina står fortfarande som kontaktperson., 

men det är bättre om föreningen står som kontaktperson. Alla mailadresser som slutar med 

@distriktsskoterska.com försvinner. Alla lokalföreningar ska använda sina Gmailadresser. 

All kontakt med kreativa byrån ligger under etiketten Hemsidan på Gmail. 

Nina kollar upp om man kan göra så att lokalföreningarna kan ladda upp bilder och 

dokument i sitt egna mediebibliotek. Beslut att Nina får mandat att komma överens med 

Kreativa Byrån om hur detta kan lösas. 

Vi har fått positiv respons på att facebookgruppen åter har öppnats. Nya 

medlemsansökningar kommer in. Det finns i skrivande stund ca 662 medlemmar i gruppen 

och 309 följare på Facebooksidan. Twitter: Ina tar upp frågan igen och styrelsen beslutar att 

vi prövar. Ina skapar ett konto för DSF Som kommer att heta Distriktssköterskeföreningen 

Sverige. DSF Sverige. Ina och Anna startar konto före årsskiftet. 

  

§ 12                 Distriktssköterskebroschen 

Information med bild och text om symbolernas betydelse läggs ut på hemsidan. 

  

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                 Remisshantering och möten. 

DSF är inbjudna till en Workshop om jämlik hälsa den 19/12. Ina går på detta. DSF har fått 

remiss om enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utanför förmånen och styrelsen 

planerar att svara på den. Sista svarsdatum 31/1, kommer att vara en punkt på webbmötet i 

Januari. 

Det är viktigt att vi i styrelsen protokollför alla möten vi går på. 

21/11 deltog Ina i en panel med temat ”Patienten flyttar hem, är kommunerna redo?”. 

  

Styrelsen beslutar att inför nästa möte döpa om denna punkt till kommunikation. Punkten 

kommer att ha flera delar: 



a)     Hemsidan 

b)     Sociala medier 

c)     Möten 

d)     Remisshantering 

e)     Press – artikel i dagens medicin, datum? 

f)      Marknadsföring 

Distriktssköterskeföreningen har svarat på remissen Nästa steg på vägen mot en mer jämlik 

hälsa – slutbetänkande av kommissionen för jämlik hälsa. 

Planerade möten framöver: Workshop 19/12, Besvara remissen om läkemedel 31/1, 

Primärvårdsdag 7/2. 

  

§ 14                 Planering Årsmöte och DSK-dagen 

Annja kollar upp om vi kan få rabatt på Clarion. Diskussion om vad styrelsen ska ha för 

något som kännetecknar styrelsens medlemmar på DSK-dagen. Förra året hade styrelsen 

enhetliga scarves. Även diskussion kring kassar. Lunchkassen var i dålig kvalitet. Lotta 

kollar upp lite olika tillverkare och återkommer med prisförslag. Veronica tar kontakt med 

Vårdförbundet och frågar vilket företag de anlitar för sina profilprodukter. 

Ina kollar upp logistiken kring utställare samt frågar om de kan ordna priser till tipsrundan. 

  

 § 15                 Nätverk 

a)      Svensk sjuksköterskeförening. Inbjudan till samarbete för sektioner och nätverk. 

Birgitta Flood Åsberg kommer att representera DSF. Inbjudan till sektionsdag om 

kommunikation och sociala medier den 5/12. Nina går på det. 

b)     Vårdförbundet – GDPR 16/1. Ina går på det. 

c)      Primärvårdskvalitet – Styrelsen mailar Jeanette Westman och frågar hur arbetet 

fortskrider. 

d)     NoSB – DSF behöver ta reda på hur mycket det brukar kosta då vi är medfinansiärer 

nästa år när konferensen är i Sverige. 

e)     Nationella Amningskommién – Inget nytt. Nina skickar ut påminnelse till dem. 

Beslut att DLF ska in som en punkt under nätverk. Kommer i nästa kallelse. 

  

§ 16                 Post och inkomna skrivelser, mail och remisshantering framöver 

Om mailansvarig flyttar ett mail till en styrelseledamots mapp, måste man maila hen och 

meddela att mailet flyttats från inkorgen så att man har en chans att hitta det. 

Ina deltar i hearingen God och nära vård den 19/12. Framtidens nära vård. 

DSF kommer att delta i Almedalsveckan. Beslut att vi ska ha en mötesplats vilket innebär att 

vi ska ha en aktuell samhällsfråga samt bemanna mötesplatsen minst 4 timmar/dag. Lotta, 

Maria, Ina och Veronica anmäler sitt intresse att delta. 

Vi behöver även kontakta DLF, så att vi blir inbjudna till dem. 

Förslag från Veronica att ordförande befrias från mailansvar då uppdraget som ordförande 

medför andra förpliktelser. Beslut av hela styrelsen att övriga styrelsen delar upp 

mailansvaret sinsemellan och att ordförande undantas från det ansvaret. Anna och Veronica 

tar mailansvar December ut. Lotta och Anna tar mailansvar i januari, se dokument i Drive. 

  

§ 17                 Övriga frågor 

Angående resor som beställs digitalt – Gäller printscreen som kvitto? Styrelsen tror att 

skatteverket vet detta. Veronica mailar och frågar. 



Angående profilprodukter – Vårdförbundet har bra produkter. Veronica mailar och frågar vad 

de har för leverantör. 

 

§ 18    Webbmöten våren -18, fysiska styrelsemötet den 3-4 februari. Valberedningen 

bjudas in 4/2? 

Ina skickar ut Doodle v. 2-3 för att bestämma nästa webbmöte. Beslut att 

valberedningen bjuds in till fysiska mötet den 4/2 -18. 

 

§19     Mötet avslutas kl 15:42. 

  

  

  



Bilaga 1 

Åsa Andersson har utbildning för styrelsen i vad det innebär att DSF är en juridisk person. 

Föreningen har demokratiska stadgar, medlemskapet är icke diskriminerande. Föreningen 

bestämmer själv villkoren för stadgarna. Går att utesluta någon som inte uppträder enligt 

stadgarna. Om detta skulle bli aktuellt är det lämpligt att ta kontakt med SSF för att undvika 

dyra rättskostnader. 

-Måste ha demokratiska val där en styrelse väljs och medlemmar har rätt till inflytande. En 

förening måste visa att alla medlemmar har inflytande. Styrelsen måste väljas demokratiskt 

vilket ju också sker eftersom samtliga medlemmar inbjuds till årsmötet. 

Lokalföreningarna behöver ha egna organisationsnummer, annars står 

Distriktssköterskeföreningen Sverige som ansvariga för dem. 

Organisationsnumret ska behandlas som en värdehandling, man kan säga att det är 

föreningens personnummer. Viktigt att vara rädd om det då det förekommer bedrägerier. 

Kvalificerad samhällsnytta, det föreningen gör, ska i slutändan gynna patienten. 

Styrelsen behöver skriva en proposition till årsmötet om att 2 personer tecknar firma för 

föreningen. Skillnaden blir att allt attesteras av den andra personen (Ordföranden). 

Långa diskussioner under styrelsemöten skrivs med fördel som minnesanteckningar. Håll 

protokollen kort – beslutsprotokoll. 

Den juridiska personen ansvarar för: 

-skriver avtal. 

-ansvarar för skulder. 

-äger tillgångar. 

-Ansvarsfrihet. 

-Ekonomi, revision. 

-Verksamhet. 

Distriktssköterskeföreningen kan även få hjälp av SSF att svara på debattartiklar. Bara vi 

skriver en någorlunda vettig text, så hjälper de oss att redigera den så att den blir 

inskickningsbar.   

 


