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Verksamhetsberättelse 2016 för  

Distriktssköterskeföreningen i Sverige, DSF 
 

Styrelsens sammansättning under året: 
Ordförande   Maria Larm   Jämtland 

Vice ordförande  Ina El-Sherif   Stockholm 

Kassör     Annja Göransson  Bohuslän 

Sekreterare   Eva Stålhammar  Jönköping 

Webbmaster och  

medlemsansvarig Nina Rolf   Sörmland 

 

Avgått under året:  

Ledamot   Anna Josse Eklund  Värmland 

Ledamot   Iréne Wikström  Stockholm 

Ledamot   Marine Gustavsson  Sörmland 

 

Övriga förtroendevalda: 

Revisor  Anna-Carin Svallin  Örebro 

Revisor   Anna-Carin Lundvall  Örebro  

Revisorssuppleant Christina Hammenfors Göteborg  

  

Redaktionen Hälsan i centrum: 

Monica Nyman     Sörmland 

Carin Wåhlstrand     Dalarna 

 

Valberedning 
Kristina Hesslund     Göteborg 

Eva Strandh      Värmland 

Veronica Westberg     Jämtland  

    

Styrelsesammanträden 

Under året har styrelsen har haft 17 protokollförda styrelsemöten, fyra fysiska möten och 

13 Webbmöten.  

 

Medlemsantalet 

Antal medlemmar var 2754 medlemmar december 2016. Föreningen har minskat med 219 

medlemmar sedan årsskiftet innan.  

 

Sammanfattning 
Anna Josse Eklund, Iréne Wikström och Marine Gustavsson har avgått från styrelsen innan 

mandatperioden på grund av personliga skäl.  

Styrelsen har beslutat att anordna en Distriktssköterskedag med föreläsare i samband med 

föreningens första årsmöte fredagen den 7 april 2017. Alla medlemmar är välkomna till DSK-

dagen för att ha möjlighet att påverka föreningen vid årsmötet. På kvällen bjuds det på 
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trerätters middag. Under hösten har planering för DSK-dagen pågått. Dagen kommer att bestå 

av flera kända föreläsare och kommer att vara gratis för medlemmarna tack vare flera 

sponsorer. Resebidrag till DSK-dagen finns att söka. 

Arbete pågår för att ta fram en ny kompetensbeskrivning där Anna Josse Ekelund är 

samordnare.  

Styrelsen har även arbetet med att revidera föreningens dokument. 

 

 

Sammanfattning från de lokala föreningarnas verksamhetsberättelser  
 

Bohuslän  

Ordförande har varit Annja Göransson. Vid årsskiftet hade lokalföreningen ca 60 medlemmar. 

Årsmötet hölls torsdagen den 10 mars på Alex Gastronomi, Riverside i Uddevalla, 17 

medlemmar deltog. I samband med detta föreläste Johanna Sjögren-Staaf om hur det är att arbeta på 

ett boende för ensamkommande flyktingbarn.  

  

Gotland  

Ordförande har varit Gerd Silk. Medlemsantalet var 66 personer. Årsmötet hölls onsdagen 

den 10 mars i VIP-matsalen lasarettet. Migration var kvällens tema och migrationsverket, 

asylhälsan och Haimaboende informerade om hur det ser ut på Gotland. Vårmötet hölls 12 

maj på Lärbro krigssjukhus. Höstmötet hölls 11 november som After job på Gotlands 

bryggeri med en inspirerande guidning.  

 

Gävleborg 

Ordförande var Barbro Kammerling.  Medlemsantalet var 129 personer. Årsmöte hölls 

på Gävle central konferens den 9/4. Sjuksköterskan Åsa Johansson från STRAMA föreläste 

om resistenta bakterier. Lotta lundberg informerade om osteoporosföreningen och 

distriktssköterskan Taina Pyhäla gav information om läkemedelsbehandling vid osteoporos. 

Vid höstmötet på Bollnäs folkhögskola föreläste Annika Lindström gynekolog om”Bra att 

veta om uretrit”. Sjuksköterskan Marseel Yousif föreläste om “många missförstånd när 

nysvenskar möter vården”. Monica NilsDotter Senior Productspecialist gav information om 

Betavivo ett livsmedel vid högt kolesterol och diabetes. En facebook grupp har startats för 

medlemmarna. Barbro Kammerling har informerat DSK studenter på Gävle högskola om 

föreningen. 

 

Göteborg  

Ordförande var Christina Hammenfors. Vid årsskiftet hade föreningen 167 medlemmar. Den 

17 mars ordnades en utbildnings eftermiddag med tema ”Psykisk ohälsa” där flera föreläsare 

deltog. I samband med detta hölls Årsmötet den 17 mars.   

Höstmötet hölls 20/10, flera föreläsare var inbjudna och de berättade om en ny stödstrumpa 

och en ny kompress vid sårläkning dessutom föreläsning om olika vacciner för att förhindra 

pneumoni. I slutet av november bjöds medlemmarna in till Blomsterlandet för att binda sin 

adventskrans. Christina Hammenfors har besökt Institutionen för vårdvetenskap och hälsa för 

att informera studenterna om distriktssköterskeföreningen. Studenterna inbjuds till alla möten 



 

3 

 

och har erbjudits att publicera sina rapporter från fältstudier, uppsatser mm i ”Hälsan i 

centrum”. Föreningen har samlat in pengar till ett projekt i Tanzania byn Bulongwa där man 

har en vårdcentral. Thor Ulnes som är kassör har varit där och sedan visat film från byn. 

Föreningen har under våren lämnat en skrivelse till dokumentations ansvariga i VG regionen.  

Styrelsen har besvarat och yttrat sig över remisser och utkast som kommit till styrelsen från 

riksföreningen. 

 

Halland 

Ordförande Fia Wilkmar. Antal medlemmar vid årsskiftet var var 101 personer. Två 

medlemsmöten under året, årsmöte och ett höstmöte. Under hösten hade föreningen också ett 

samarbete med Astma/KOL föreningen i Halland. Föreningen deltog vid deras nätverksmöte 

där man presenterade distriktssköterskeföreningens verksamhet. Vid årsmötet 10/3 på Gits 

Gård i Falkenberg var Sandra, dietist och produktspecialist från Nutricia inbjuden. Sandra 

berättade om olika sjukdomstillstånd och näringsbehov vid dessa tillstånd.  Sandra 

presenterade Nutricias olika näringsdrycker. På höstmötet som hölls på hotell Fregatten i 

Varberg presenterade Arla Health Care sin nya proteindryck Protino. Ordförande Fia Wilkmar 

berättade om sin utlandstjänst som distriktssköterska i Afganistan.  

 

  

Jämtland  

Ordförande Veronica Westberg. Antal medlemmar vid årsskiftet var 118 personer. Årsmötet 

hölls 160216 på Clarion hotell med fullsatt sal. Inspirerande föreläsare Karin Adelsköld 

pratade om, att ha kul på jobbet. Quiz-kvällar har genomförts vid två tillfällen på Captain 

Cook, 13/4 + 1/6. Har upprättat en facebooksida som är informativ för att göra reklam om 

föreningen. Under året har en motion skrivits till Sverigestyrelsen om webshop/lager som 

lokala föreningarna kan beställa reklam etc från.  

  

Kalmar 

   

Kronoberg 
 

Skåne   

Ordförande Ingrid Lörd. Medlemsantalet har under året varit  kring 200 personer. Årsmötet 

hölls den 26 mars 2016 på Grand Hotel i Lund. Sara Modig Specialist i allmänmedicin höll ett 

uppskattat föredrag på temat ”Läkemedel och äldre”. Höstens medlemsmöte var planerat till 

Grand Hotel Helsingborg, en söndagsbrunch, men fick ställas in pga sviktande intresse. 

Nyhetsbrevet har utkommit 2 gånger under året. På uppdrag av Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige har styrelsen gett synpunkter på olika remissvar. 

 

Stockholm  

Ordförande Ina El-Sherif. 455 medlemmar, en ökning med 31 medlemmar sedan föregående 

år. 10 styrelsemöten och 5 medlemsmöten under året: Politikermöte 8 februari på Bygget Fest 

& Konferens med 7 landstingspolitiker i panelen, samtliga partier som är representerade i 

Landstingsfullmäktige deltog utom SD. Artikel i Vårdförbundets tidning Vårdfokus om 

mötet. Årsmöte 7 april på Bygget Fest & Konferens, utställare visade sina produkter och 
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tipsrunda arrangerades. Eva Sundborg, barnmorska, distriktssköterska, Med.dr., PhD och 

verksamhetschef föreläste om sin avhandling ”Våld mot kvinnor – om man inte frågar får 

man inget veta”. Kulturkväll 15 juni, guidad tur på Hallwylska museet. Höstmötet hölls den 6 

oktober på Bygget Fest & Konferens, föreläsare Martin Ingvar, läkare, professor och 

vicerektor för Karolinska Institutet, berättade om hjärnan och kosten. Julfest 8 december på 

Capio Vårdcentral Ringen, musikunderhållning och musikquiz. Birgitta Flood-Åsberg deltog i 

”Hjärnans dag” 14 mars. Föreningen besökte dsk-studenterna på Karolinska Institutet vid 2 

tillfällen. Landstingsråd Ella Bohlin (kd) auskulterade hos en distriktssköterska i 

hemsjukvården på Inas arbetsplats Capio Vårdcentral Ringen. Inslag på SVT Rapport 13 juni: 

Ina El-Sherif intervjuades angående ny statistik om stora pensionsavgångar framöver i 

distriktssköterskekåren. 

 

Sörmland    

Antal medlemmar, 148. Årsmöte 1 mars med föreläsning om astma/KOL av 

astmasjuksköterska Elisabet Riedel. Medlemsmöte 26 april med Anna-Karin Lundin från 

hushållningssällskapet föreläste om nutrition för äldre. Arla informerade om nya 

proteindrycker. Medlemsmöte 15 september med Sårvårdstema, Kristina Wetterdal föreläste 

och visade nytt material. Medlemsmöte 6 december med Julbord och därefter Ledvärksskola 

med Anna-Lena Andersson. 

  

Värmland 

Ordförande Anna Josse Eklund. Det var 169 medlemmar. Föreningen har haft två 

medlemsmöten. Ett vårmöte den 19/5 på Sliperiet i Borgvik då Susanne Lampa från Glaxo 

Smith and Kline berättade om smärtstillande läkemedel samt att Eva Strand från 

Vårdförbundet pratade om distriktssköterskans roll utifrån vårdförbundets vision. Vid 

julmötet på JOJ catering i Karlstad föreläste Anders Hallberg om nya riktlinjer för 

diabetesvården. Novo Nordisk visade produkter. Anna Josse Eklund informerade om 

distriktssköterskeföreningen för DSK-studenter på distriktssköterskeprogrammet på Karlstads 

universitet. 

   

Örebro 

 

Östergötland   

Ordförande under året var Susanne Augustsson. Årsmöte hölls på Scandic väst i Linköping. 

Arla informerade om energitäta livsmedel. Höstmöte 21 september på Gotthards kök. Barn- 

och ungdomssjuksköterskan Lina Lindell föreläste om barnskyddsteamet och barn som far illa 

samt anmälningsskyldigheten. Möte med politiker hölls den 26 oktober, då diskuterades 

tröskelprincipen, personalrekrytering och distriktssköterskans lön. 

 

 

Ekonomi 
Årets inkomster har främst varit medlemsavgifter. Intäkterna från medlemsavgifterna var 

lägre än uppskattat. Styrelsen har beslutat att bokföringen i fortsättningen skall skötas via 

programmet Visma eEkonomi och i samband med detta uppdagades det att det sedan många 



 

5 

 

år har varit fel i bokföringen, förmodligen redan innan 1996 när det tidigare Visma- 

programmet lades upp. Vi har även för 2016 haft en minusbudget men vi har i slutändan gått 

plus. Detta beror bland annat på att vi anordnade sponsorer till fullmäktige och att styrelsen 

valt att lägga merparten av sina möten via webben. 

 

Fullmäktige 
Fullmäktigemötet anordnades på Vårdförbundet i Uppsala 16 april 2016. Ordförande på mötet 

var Åsa Andersson från Svensk sjuksköterskeförening. Maria Larm valdes till ordförande. 

Kristina Hesslund, Annika Wall, Leena Granström, Monica Eriksson och Inger Mannebäck 

avgick från styrelsen och avtackades för gott arbete. Anna Josse Eklund, Marine Gustavsson, 

Ina El-Sherif och Iréne Wikström valdes och välkomnades som nya ledamöter till styrelsen. 

Fullmäktige beslutade att föreningen skulle övergå till årsmöte som alla medlemmar blir 

inbjudna till.  

 

Hälsan i Centrum 
Tidningen Hälsan i Centrum (HiC) har kommit ut med två nummer under 2016. Ansvarig 

utgivare har varit ordförande Maria Larm. Sista numret utgavs i december 2016. Kostnaderna 

för en medlemstidning har stigit kraftigt, tidigare fick föreningen in ca 25 000 kr/nummer och 

under året har föreningen betala ca 25 000 kr/nummer. Styrelsen har varit i kontakt med andra 

utgivare men inget har varit av intresse, antingen har kostnaderna legat på ungefär detsamma 

som Mediahusets eller så skulle föreningen bli av med äganderätten av tidningen vilket 

styrelsen ansåg som uteslutet. Det har dessutom varit mycket arbete för redaktionskommitté 

som arbetar ideellt att få fram en bra tidning. Det krävs mycket tid, kunnande och 

engagemang av en redaktionskommitté och det har varit svårt att rekrytera personer till 

kommittén. Det har även kommit få bidrag artiklar från medlemmarna. Styrelsen har därför 

beslutat att lägga ner medlemstidningen Hälsan i Centrum. Vi har ställt en förfrågan till 

redaktionen för SSF:s tidning Omvårdnadsmagasinet om DSF kan ha ett återkommande 

utrymme i tidningen, men fick avslag. Framkommer det nya villkor för en medlemstidning 

finns det alltid möjligheter att starta upp den igen. 

 

Webbsida 
Hemsidan www.distriktsskoterska.se är ett viktig media för att synliggöra föreningen. 

Hemsidan fortsätter att vara aktiv där nyheter och information har lagts upp fortlöpande under 

året. Flera önskemål från andra föreningar om att göra reklam för olika evenemang har 

tillgodosetts och har lagts under Nyheter. De lokala föreningarna har i olika grad varit aktiva 

på sina egna lokala sidor.  

Föreningen satsning på en ny modern hemsida och arbete med att ta fram den nya hemsidan 

har pågått under hösten. Hemsidan kommer att vara anpassad även för mobilanvändning. 

Föreningen har även en Facebookgrupp där styrelsen delar intressanta och viktiga nyheter 

som berör professionen. 

Styrelsen har anlitat en professionell fotograf  som tagit bilder på områden inom vår 

profession, dessa bilder får vi i föreningen använda fritt. 

 

Stipendier: rese- och forskningsstipendier 
Inga stipendier har utdelats under året. 

http://www.distriktsskoterska.se/
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Årets distriktssköterska 
Styrelsen beslutade att ingen utdelning av årets distriktssköterska skulle ske, då få 

nomineringar inkom. 

 

Påverkan genom remissvar 

Föreningen har under året svarat på följande remisser:  

Folkhälsomyndigheten - vaccinationer 160216, 160326.  

Regeringskansliet - Effektiv vård & Göran Stiernstedts utredning. 

 

Svensk sjuksköterskeförening 

Maria Larm har deltagit i workshops 160204 och 160928 angående SSFs 

organisationsutredning. Maria har även deltagit vid sjuksköterskedagarna 161122-23 och då 

haft med informationsmaterial om DSF. 

Ina El-Sherif blev i november invald att representera Svensk sjuksköterskeförening i 

Socialstyrelsens arbetsgrupp för arbetssätt och organisering av Fast vårdkontakt. 

 

PrimärvårdsKvalitet 

Ina El-Sherif representerar DSF i SKL:s arbetsgrupp för PrimärvårdsKvalitet. 

 

Övriga engagemang 
DSF är sedan 2014 en av stödjande organisationer i Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 

2025. Det är ett opinionsbildning projekt som syftar till att inom de närmaste åren få till stånd 

ett politiskt beslut i regering och riksdag om år 2025 som ett mål för utfasningen av rökningen 

i vårt land och att mindre än fem procent av befolkningen då röker. Målet kan nås genom att 

Sverige på allvar och fortlöpande genomför den breda strategi som Världshälso- 

organisationens tobakskonvention anvisar – och som Sverige anslutit sig till redan 2005. 

 

 

Styrelsen för Distriktssköterskeföreningen i Sverige 
 

 

 

 

 

Maria Larm       Ina El-Sherif 

Ordförande              Vice ordförande   

 

 

 

 

 

 

 

Annja Göransson     Nina Rolf  
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Kassör       Webbmaster och medlemsansvarig 

 

 

 

 

 

  

 

 

Eva Stålhammar 

Sekreterare 

   
 


