
 
Styrelsemöte Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2017-12-11 

via Adobe Connect kl. 19.30 
Närvarande:  Ordf & klubbmästare Ina El-Sherif, kassör Annja Göransson, vice ordf 

Maria Öst-Backa, medieansvarig Nina Rolf, medlemsansvarig Anna Asplund, sekreterare 

Veronica Almstedt 

  

Frånvarande: ledamot Lotta Åhlander 

  

§1                    Mötet öppnas 

Ordförande hälsar styrelsen välkomna. 

  

§2                    Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 justerare. 

Ina väljs till ordförande, Veronica väljs till sekreterare, Nina och Anna väljs att justera 

protokollet. 

  

§3                    Godkännande av dagordning 

Inga synpunkter på dagordningen. 

  

§4                    Föregående protokoll 

Frågan bordläggs till nästa webbmöte. 

  

§5                    Almedalen 

Boendefrågan är avgörande för om DSF kan delta i Alemdalsveckan. Ina frågar sin kontakt 

om det finns möjlighet för DSF att hyra boende för de dagarna. Maria har lagt en 

bokningsförfrågan på boende och inväntar svar. Maria tar även kontakt med Gotlands 

lokalförening och frågar om de har tips på vart vi kan bo. De som deltar från styrelsen, 

förutsatt att vi få ordnat med boende, är Ina, Maria och Veronica. 

Ina kontaktar SSF och DLF angående hur vi bäst kan synas så att vi utnyttjar vårt 

deltagande på bästa sätt. På förra webbmötet beslutades att vi ska ha en mötesplats. En 

sådan bemannas minst fyra timmar per dag. Utöver det bör vi delta i aktiviteter för att 

synliggöra distriktssköterskan, DSF, primärvård och nära vård. 

  

§6                    Tidningen 

Ina har haft kontakt med David Hammar på JLD & Kompani KB. 

Det är inbokat ett redaktionsmöte på söndag den 17/12 per telefon för att klargöra rollerna 

för redaktionens medlemmar. Redaktionskommittén kommer även att behöva ha ett fysiskt 

möte i början av året. 

  

§7                    Arkivering 

Annja lägger upp all information om arkivering under mapp TAM på Drive. 

  



Ina har fått hemskickat till sig med vanlig post en påminnelse att för DSF Lokalförening i 

Uppsala betala medlemsavgift till Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Ina har ringt och 

meddelat dem att Uppsala lokalförening är nedlagd och vi är nu avskrivna från dem och ej 

behöver betala årets avgift. Det senaste som lämnats in till dem från DSF Uppsala är från 

2009 och allt sparas i arkivet i all framtid utan kostnad för oss. Om Uppsala har fler 

dokument liggandes någonstans kan de lämna in det i 10 år framåt utan kostnad. 

  

§8                    Nätverk 

A)     SSF – Birgitta Flood Åsberg tillfrågas om deltagande i sektionsmöte om 

kommunikation. Om hon inte har möjlighet får vi avstå det denna gången då det ligger 

tätt inpå vårt fysiska styrelsemöte och det är svårt att få ledigt för det. 

Nina rapporterar från sitt deltagande i SSF:s sektionsdag om sociala medier den 5/12, se 

bilaga 1. 

  

§9                    Post och inkomna skrivelser 

Det har kommit en förfrågan från en icke-medlem om DSF vill ha ytterligare information om 

psoriasisartrit. Beslut att DSF inte kan bekosta resor för henne, utan hon får söka sig till 

någon hudförening i såna fall. Hon har tidigare fått information om att hon kan gå med i DSF, 

men har inte gjort det i skrivande stund. Det var gällande hearingen på socialstyrelsen om 

rörelseorganens sjukdomar. DSF får avstå detta, då det inte kommit in några 

intresseanmälningar från medlemmarna. 

  

§10                  Ekonomi 

Annja har tecknat avtal med Clarion som ger DSF 5% Nordic Choice Commercial services 

10% lokalt på Clarion Hotel Stockholm. 

  

§11                  Valberedningen 

Ina har mailat valberedningen och flaggat för att det kommer att behövas flera personer i 

styrelsen till årsmötet. Inget svar än. 

  

§12                  DSK-dagen 

Ina hör av sig till Karin Adelsköld (komiker) och frågar om hon har möjlighet att komma och i 

såna fall vilken tid så att vi kan fastställa programmet. 

  

§13                  Mötets avslutande 

Styrelsen önskar varandra god jul. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

Rapport från sektionsdag med SSF om kommunikation och sociala medier 171205 

4 olika föreläsningar under dagen, alla föreläsare utom en kom från RAS-Riksföreningens för 

Ambulanssjuksköterskor. 

Den första föreläsningen var gemensamt av Janne Kautto, RAS och Jon Landquist, SSF 

• En förenings resa genom sociala medier. En föreläsning om hur RAS under ganska få år 

kunde bildas och genom både sociala- och vanlig media kunde ändra allmänhetens, 

vårdsveriges och politikers syn på ambulanssjukvården. 

o RAS tog hjälp av Facebook för att bildas. Ett enkelt sätt att komma i kontakt med 

många potentiella medlemmar snabbt. Inom 2 v från starten hade man 150 

medlemmar och är idag 550 st. 

o Idag är hemsidan navet för föreningens kommunikation. 

o Viktigt att på hemsidan uttrycka föreningens Kärna/Vision/Värdegrund 

o Att ta fram riktlinjer för kommunikation från föreningen. 

o RAS upplever det som viktigt att ha e-postadress med föreningens domännamn i 

vilket för vår del skulle innebära @distriktsskoterska.com för att inte bli 

bortsorterade när vi skickar mail. – Vad tänker vi om detta, vi har ju bestämt att vi 

inte skall ha det men vi kanske behöver tänka om?? 

o Hur ändrar vi medias – allmänhetens bild av oss? Här kanske vi kan använda oss av 

sociala medier för att få allmänheten att fortsätta ha ett stort förtroende för 

Distriktssköterskan samt arbeta för att vi måste finnas kvar som yrkesgrupp. 

o Janne pratade en hel del om hur vi förmedlar ett budskap när vi inte vet hur mkt 

mottagaren vet om oss (ex när man pratar med journalister, politiker etc) 

o Göra en Googlesökning på vårt namn – jag testade detta och fick upp 3500 träffar 

och där vår hemsida låg överst. 

o Vi hade en diskussion om hur vi kan göra våra inlägg ”virala” dvs att de sprids till så 

många som möjligt. Vi har ju nackdelen med att inte ha ett lika spännande och 

intressant (ur allmänhetens synvinkel) arbete - finns det ändå saker vi kan lägga 

upp som fångar allmänhetens för att skapa intresse kring vår yrkesgrupp? 

o Medieträning – RAS upplevde att det var viktigt att ha träning i hur man hanterar 

media för att framstå som seriösa. 

o Räckvidd – vilka vill vi nå och hur vill vi nå dem – här behöver vi tänka igenom hur 

och vilka vi vill nå ut till med vårt budskap: politiker, övriga inom vården, 

allmänheten etc. 

o Artiklar på ex DN debatt – det är vi ju redan på gång med! Viktigt att artiklarna är 

bra och av allmänt intresse. 

o Se till att vi alltid betalar våra domännamn för att ingen annan ska hinna med att ta 

den vilket skulle skada föreningen eftersom vi då inte har en aning om vad som läggs 

upp på sidan. Adresserna försvinner på en gång om vi skulle missa betalningen. En 

lösning är att betala adressen för flera år framåt. 

o Det skall gå att göra en direktlänk till vår fb sida (dvs att det bara står 

distriktssköterskeföreningen, inte FB i adressen) – Anna vet du hur detta fungerar? 

Man skulle gå in på adminverktyget och göra den justeringen. 

o För att inte förlora läsare (och inte synas i ”trafiken”) på FB så behöver vi göra 

dagliga inlägg. Man kan tidsinställa inlägg, dvs man skapar alla på en gång och sen 

pytsar ut dem vartefter. 



o RAS rekommenderade att ha olika nivåer på grupper på FB, både öppna och slutna 

där olika saker kan läggas upp och diskuteras – Jag känner att vi har lite av detta 

med tanke på att vi har både en sida och en grupp men om behovet uppstår med 

en sluten grupp så är ju inte det så svårt att ordna. 

o Vi behöver skapa en kommentarspolicy på FB, där vi tydliggör vad som är 

acceptabelt och inte för att kunna ta bort kommentarer som inte är lämpliga för vår 

del. Detta innebär dock inte att vi ska plocka bort kommentarer som inte är ”bra” för 

oss utan de som är direkt olämpliga i sitt innehåll. 

o RAS tycker att det är väl investerade pengar att marknadsföra vissa inlägg för att nå 

ut till fler människor på FB. 

o RAS upplever att på andra medier (ex Instagram eller Twitter) bör man vara ganska 

aktiv för att synas, att göra inlägg minst 2-3 ggr/dag. 

o Youtube – finns intresse av att göra egna filmer och lägga upp? 

o RAS upplever att det är en bra idé att göra som vi har gjort och skaffa en bildbank 

med egna bilder som vi förfogar helt själva över. Vi måste framöver tänka mer på 

bilder vi tar på möten när den nya lagen kommer (GPDR). 

 

• Den andra föreläsningen hölls av Inger Torpenberg, SSF och handlade om etik inom sociala 

medier 

o När man skriver i sociala medier som representant för en förening är det viktigt att 

tänka på när man är privat och när man är i sin yrkesroll/föreningsroll. 

o Tänk alltid efter innan du lägger ut ett inlägg. Kan vara värdefullt att gå ifrån en 

stund och sen komma tillbaka och läsa igen. Schemalägg, innan du publicerar så 

hinner du tänka efter. 

o Viktigt att föreningen har en gemensam policy för hur vi uttrycker oss och vad vi 

lägger upp. 

o SSF har tagit fram ett häfte om Etik i sociala medier – vädefullt för oss att använda 

detta när vi skriver vår policy. 

 

• Den tredje föreläsningen hölls av Cecilia Nordius, ambulanssjuksköterska som Twittrar under 

användarnamnet @sinustakykard om sin arbetsvardag som ambulanssjuksköterska. 

o Twitter är ett snabbt media där man uttrycker sig i korta inlägg (högst 280 tecken). 

o Twitter är ett bra media om man lätt vill få kontakt med ex politiker eller andra som 

är intresserade av samma område som vi är.  Vi kan vara vår egna opinionsbildare! 

o Det är viktigt att vara beredd på att svara direkt när diskussionen kommer igång, det 

är ingen idé att tänka sig att man ska svara senare för då är diskussionen redan 

borta. 

o Viktigt att tänka på att de som är aktiva på sociala medier är ca 1 %, 10 % klickar på 

gilla och 90 % bara ser inlägget. – ett inlägg når många fler än vad vi är medvetna 

om!! 

o Tänk på att vi når många på en gång – viktigt att uttrycka sig rätt. Om det ändå blir 

fel och någon tar illa upp, var beredd att be om ursäkt och förklara hur du tänkte. 

o ”Mata inte trollen” – ge dig inte in i diskussioner med människor som uppenbarligen 

bara vill bråka. 

 



• Den sista föreläsning hölls av Ferhat Baysal, ambulanssjuksköterska som delar sin 

arbetsvardag på Instagram. 

o Att kunna lägga upp bilder i sociala media som inte röjer identitet på patienter – hur 

gör vi detta? 

o Vilka målgrupper vill vi nå? Ålderskategorier? Vilka medier väljer vi för att nå dem vi 

vill? 

o Kan vi göra vår egen ”utbildning för allmänheten” genom sociala medier – dvs 

egenvård som vi pratat om tidigare? 

 

En mycket intressant dag som lämnade många tankar om hur vi kan nå ut och verka i sociala medier. 

Svårigheten med detta är att lägga oss på en nivå som vi känner att vi mäktar med och kan 

upprätthålla. 

Kan vi hitta medlemmar som yrkesmässigt skulle vilja twittra eller ha ett instagram som är länkat till 

oss? 

 

 


