
 

 

 

 

Protokoll för styrelsemöte (webbmöte) 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige 
 

Datum: Onsdag 31/5-2017 

Tid: Kl. 19:30, uppkoppling sker från kl. 19:00 

Plats: Via uppkoppling mot Adobe Connect, se lathund som Nina mejlade ut 11/4 
 
Närvarande: ordf. & klubbmästare Ina El-Sherif, vice ordf. Maria Öst-Backa, kassör Annja Göransson, 
sekr. Annelie Gusdal, medieansv. Nina Rolf, ledamot Anna Asplund, ledamot Lotta Åhlander, ledamot 
Veronica Almstedt 
Frånvarande: ledamot Annette Källman Carlsson 
 
 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande Ina El-Sherif öppnar mötet. 

  
§ 2 Val av mötesordförande 

 Ina El-Sherif väljs till ordförande. 

  

§ 3 Val av mötessekreterare 
 Annelie Gusdal väljs till sekreterare. 
  
§ 4 Val av två justerare 

 Annja och Nina väljs att justera protokollet. 
  
§ 5 Godkännande av dagordning 

 Styrelsen godkänner dagordningen. 
 

§ 6 Föregående protokoll 
 Styrelsen avvaktar med godkännande av föregående protokoll. 
 
§ 7 Styrelsen 

 Styrelsemedlemmen Annette Källman Carlsson avgår på egen begäran. Styrelsen beslutar att 
ingen ytterligare styrelsemedlem behöver väljas in i styrelsen. 

 
§ 8 Ekonomi 

● I nuläget finns 707 777,56 kr på kontot och på stipendiekontot 40 336,80 kr. Vi har 
mottagit 25 000 från Medi, utställare på DSK-dagen. Övriga utställare har ej betalt sin 
del än. 

● Annja fått mejl från Kajsa Pettersson Henriksson i den numera nedlagda Västerbottens 
lokalförening ang. lokalföreningens deklaration av sitt arbete. Troligen har 
lokalföreningen inte avslutat sitt konto och frågetecken finns om föreningen har betalat 
in medlemsavgifter till DSF Sverige. Annja kollar med Leena Granström om vem som 
har behörighet att deklarera.  

 



 

§ 9 Medlemsfrågor 
I nuläget har vi 2652 medlemmar; fyra nya medlemmar sedan förra styrelsemötet. 

  
§ 10 Hemsidan och sociala medier 

● Beslut taget i mediegruppen att den slutna gruppen på Facebook stängs ner och den 
allmänna sidan i Facebook behålls.  

● Går just nu inte att ladda upp kompetensbeskrivningen på hemsidan. Nina kontaktar 
Erik.  

● Lokalföreningarna utbildas i att administrera sina egna respektive hemsidor i slutet av 
augusti efter att utbildningsmaterialet har färdigställts.  

● Nina ansvarar för DSF:s hemsida och Anna ansvarar för Facebooksidan. 
 
§ 11 Kompetensbeskrivning för dsk + broschyr om dsk 

● Beslut att revidering av kompetensbeskrivningen i första hand bör ske i en arbetsgrupp 
där representant från SSF kan vara stödperson och bollplank. Anna Josse Eklund 
kontaktas och delges beslut. I andra hand jobbar en referensgrupp tillsammans med 
Anna Josse Eklund och stäms av med Eva Törnvall. I sista hand revideras 
kompetensbeskrivning på fysiskt möte.  

● Veronica rapporterar att det finns 20 universitet som har dsk utbildning. Vår broschyr 
kan exempelvis skickas till kursansvariga för dsk utbildningar.  

● Lotta, Veronica och Annelie tar fram nytt utkast av informationsbroschyr om DSF 
föreningen. Eventuellt presenteras utkast till nästa Adobemöte för diskussion om 
broschyr; slutgiltigt utkast presenteras på nästa fysiska styrelsemöte. 

 

§ 12 Marknadsföring (broschyr om DSF till dsk-studenter, mm) 
se ovan § 11 
  

§ 13 Nätverk 
a) Svensk sjuksköterskeförening 
Dokument skickade från SSF inför Föreningsstämman 12/6, Ina går igenom dokumenten med 
speciellt fokus på dsk roll och nätverk.  
 
b) Vårdförbundet 
Förfrågan från Maria Ejd som skriver i Vårdfokus om att intervjua Ina. Ina skickar ut korrektur 
efter intervjun till våra mejladresser för vårt godkännande innan publicering i papperstidningen. 
 
c) PrimärvårdsKvalitet 
Åsa godkänt att Leena Granström återtar uppdraget PrimärvårdsKvalitet. Två andra är också 
intresserade av uppdraget. Styrelsen äger rätten att besluta sammansättningen av 
representanter och beslutar att alla tre kan vara representanter för DSF Sverige men att endast 
en av de tre får ersättning från SKL för att resa och delta i fysiska möten.   
 
d) NoSB 
Inget intresse om att representera dsk har kommit in. Ina lägger ut information. 
 
e) Amnis 
Nina pratar med Monika Nyman (tidigare i redaktionskommittén)  i dagarna och har mandatet 
att ta beslut om Monikas representation av DSF Sverige i Amnis. Nina (eller Ina) meddelar därpå 
Elisabeth Kylberg på Amnis.  

 
§ 14 Post och inkomna skrivelser 

● Inger Sundström mejlat och frågat om hur DSF Sverige arbetar ni med att stärka dsk 
rollen. Det kommer också till vår kännedom om att enskilda ssk titulerar sig som dsk 
vilket är ett missbruk av den skyddade dsk titel. Dessutom anställer inte chefer dsk i 
hemsjukvården, på vissa ställen i Sverige, trots att den enligt Socialstyrelsen ska vara 
dsk-driven. Ina, Annja och Nina skriver ihop ett första utkast som svar. 

● Remiss från Socialstyrelsen om målnivåer i palliativ vård i livets slutskedemålnivå. 



 

Remissen läggs ut på hemsidan och Facebook av Anna och Nina för medlemmar att se 
och reagera på senast två veckor före deadline för remissvar. 

● Vi avböjer att ha en länk till en blogg om levnadsvanor. 
 

 
§ 15 Övriga frågor  

● Anna har som sista person skrivit under Årsmötets protokoll och tar med till vårt nästa 
fysiska styrelsemöte. 

● Enbart ordförande och kassör har betalkort, övrigas kort från tidigare 
styrelsemedlemmar är klippta. 

● Maria föreslås att delta som representant för DSF på Primärvårdsdagarna 27+28/9 på 
Waterfront i Stockholm. Maria ansöker om utställarplats där även Ninas arbete med 
SäkLäk kan kommuniceras.  

● Nina ändrar lösenord till Driven, lösenordet mejlas ut till alla.     
  

§ 16 Besluta datum för 2 fysiska styrelsemöten i höst, nästa webbmöte 28/8 
 Avvaktar med tidpunkt för både septembermöte och novembermöte. Beslut tas om 
septembermöte senast 14/6. 

 

§ 17 Mötets avslutande 


