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Verksamhetsberättelse 2017 för  

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) 
 

Styrelsens sammansättning under året: 

Ordförande  Ina El-Sherif   Stockholm 

Vice ordförande Maria Öst-Backa  Gävleborg 

Kassör  Annja Göransson  Bohuslän 

Sekreterare  Veronica Almstedt  Göteborg 

Medieansvarig/hemsida Nina Rolf   Södermanland 

Medlemsansv/facebook Anna Asplund  Jämtland 

Ledamot  Ann-Charlotte Åhlander   Halland 

Avgått under året av personliga skäl:  

Ledamot   Annette Källman Carlsson Stockholm 

Sekreterare   Annelie Gusdal  Stockholm 

 

Övriga förtroendevalda: 

Revisor  Christina Hammenfors  Göteborg 

Revisor   Inger Mannebäck  Göteborg  

Revisorssuppleant Kristina Rehndahl-Laage   Värmland 

  

Mediekommitté 

Nina Rolf  Sammankallande  Södermanland 

Anna Asplund    Jämtland 

Eva Stålhammar (avgått under året av personliga skäl) Jönköping 

 

Redaktionen Vårdmagasinet HÄLSA: 

Inger Rising   Chefredaktör   Stockholm 

Ina El-Sherif  Ansvarig utgivare  Stockholm 

Veronica Almstedt Styrelsens representant  Göteborg 

Annica Lagerin Lektor, Ersta högskola  Stockholm 

Åsa Hörnsten Professor, Umeå universitet Västerbotten 

Marie Wilhsson Lektor, Högskolan Halmstad Halland 

David Hammar Publisher   JLD & Kompani 

 

Valberedning 

Kristina Hesslund    Göteborg 

Eva Strandh     Värmland 

Veronica Westberg    Jämtland  

    

Styrelsesammanträden 

Under året har styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten, 4 fysiska möten och 

8 webbmöten.  

 

Medlemsantal 

2 585 medlemmar vid utgången av december 2017. Föreningen har minskat med 169 

medlemmar sedan årsskiftet innan. Det ligger också kvar en del medlemmar i registret som 

inte har betalt in medlemsavgiften för 2017, rensas bort under 2018. 
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Sammanfattning av styrelsens arbete under 2017 

Styrelsen arrangerade och genomförde DSK-dagen i samband med föreningens årsmöte 7/4. 

Flera marknadsföringsprodukter togs fram och köptes in inför dagen och delades ut till 

deltagarna. Fortsatt arbete med framtagande av en ny kompetensbeskrivning. 

Ekonomihanteringen har överförts från Visma till Visma eEkonomi för föreningar. 

Medlemsvärvarbroschyr togs fram och trycktes upp. Ny hemsida och mediekommitté 

startades. Lokalföreningarna utbildades i hur man administrerar den lokala sidan på hemsidan 

och uppmanades att starta en Gmail och Drive i lokalföreningens namn. DSF:s facebook 

organiserades: på fb-sidan läggs enbart information från DSF Sverige upp och i fb-gruppen 

kan annat material som relaterar till distriktssköterskan läggas upp. Planering för en ny 

medlemstidning, en redaktion bildades. Deltagande i God och Nära vårds referensgrupp. 

 

Sammanfattning från de lokala föreningarnas verksamhetsberättelser  

  

Bohuslän 

51 medlemmar. Under 2017 har inga möten genomförts på grund av svagt intresse från 

medlemmarna samt en icke fulltalig styrelse. Antal styrelsemedlemmar 4, varav en ej varit i 

landet. Befintlig styrelse funderar över DSF Bohusläns lokalförenings fortsättning. 
 

Gotland 

Ingen information har inkommit. 
 

Gävleborg  

Kommer efter påskhelgen. 
 

Göteborg  

157 medlemmar. Årsmöte 23/3 med 55 deltagare, 1 höstmöte med 32 deltagare och ytterligare 

2 medlemsmöten. Info till dsk-studenter och gåva 5000 kr till Bulongwa-projektet i Tanzania. 

Styrelsen bestod av 6 personer och har haft 10 protokollförda möten och 2 arbetsmöten. 
 

Halland 

88 medlemmar. Årsmöte 8/3, höstmöte 19/10 och ytterligare 2 medlemsmöten. 

Styrelsemedlemmar 5 personer, 5 protokollförda styrelsemöten under året. 
 

Jämtland 

102 medlemmar. Årsmöte 21/2 och 1 medlemsmöte 7/11, höstmötet inställt. Bjöd in dsk-

studenter till medlemsmötet, men ingen kom. Ny mejladress: dsfjamtland@gmail.com 

Styrelsemedlemmar 8 personer, 5 protokollförda styrelsemöten under året. 
 

Kronoberg 

Ingen information har inkommit. 
 

Stockholm 

451 medlemmar. Årsmöte 13/2 med 69 deltagare, höstmöte 19/10 med 74 deltagare (debatt 

med ledande politiker från landstingsfullmäktige) och ytterligare 2 medlemsmöten har hållits 

2017. Styrelsemedlemmar 7 personer, 9 protokollförda styrelsemöten under året. 

Styrelseledamöterna har deltagit i flera dialogmöten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: 4 

möten om kommunaliseringen av hemsjukvården, 4 möten om E-hälsa och 2 möten om 

närakuter och husläkarjourer, info till dsk-studenter 15/4 och 9/10, 5 dialogmöten om LUS  

och SVEA. DSF Stockholms fb-grupp har 160 medlemmar. Gmail och Drive har startats, 

mejladress: dsfstockholm@gmail.com 

mailto:dsfjamtland@gmail.com
mailto:dsfstockholm@gmail.com
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Sörmland  

143 medlemmar. Årsmöte och 4 medlemsmöten med 30-45 deltagare har hållits under året.   

Styrelsen har uppgått till 11 personer, 5 protokollförda styrelsemöten.  
 

Värmland  

178 medlemmar. Årsmöte, inga övriga medlemsmöten, det planerade julmötet ställdes in på 

grund av för få anmälningar. Styrelsemedlemmar 9 personer, 6 styrelsemöten under året. 

  

Östergötland 

145 medlemmar. Årsmöte och ytterligare 2 medlemsmöten. Styrelsemedlemmar 6 personer, 5 

protokollförda styrelsemöten under året. 
 

Kalmar och Skåne nedlagda under året och Örebro planerar att lägga ned, har inte inkommit 

med verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2017. Medlemmar från län som inte 

har någon lokalförening sorteras in under Nationell förening i vårt medlemsregister Robin. 

 

Ekonomi 

Årets inkomster har varit medlemsavgifter samt avgift från utställare till DSK-

dagen. Intäkterna från medlemsavgifterna var lägre än uppskattat. Det har även inkommit 

pengar från de lokalföreningar som lagt ned under 2017. Det fel i bokföringen som upptäcktes 

under år 2016 har korrigerats. Vi har även för 2017 haft en minusbudget men vi har i 

slutändan gått plus. Detta beror bland annat på att vi anordnat sponsorer till DSK-dagen och 

att styrelsen valt att lägga merparten av sina möten via webben. 

 

Årsmöte 7 april  

Årsmötet hölls under DSK-dagen, 146 medlemmar deltog. Ordförande på mötet var Åsa 

Andersson, strateg på Svensk sjuksköterskeförening. 2017 var första året som DSF övergick 

till att hålla årsmöte istället för fullmäktige, beslutet togs på grund av att många lokal-

föreningar har lagt ner, det blir rättvisare då att alla medlemmar är inbjudna och har en röst. 

Maria Larm och Eva Stålhammar avgick från styrelsen och avtackades för gott arbete. Anna 

Josse Eklund, Marine Gustavsson och Iréne Wikström avgick före mandatperiodens slut. 

Ina El-Sherif valdes till ordförande (2 år). Till nya styrelseledamöter för en 2-årsperiod valdes 

Veronica Almstedt, Anna Asplund, Ann-Charlotte Åhlander, och Maria Öst-Backa. Till 

ledamöter för fyllnadsval 1 år valdes Annelie Gusdal och Annette Källman Carlsson. Kvar i 

styrelsen 1 år till på sin mandatperiod: Nina Rolf och Annja Göransson.  

 

DSK-dagen 7 april 

En heldag på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm arrangerades med 

föreläsare, årsmöte och 3-rätters middag. 149 medlemmar och 6 utställare deltog, moderator 

var Ina El-Sherif. Göran Stiernstedt inledde dagen med att presentera sin mycket 

uppmärksammade utredning ”Effektiv vård”, Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och 

idrottsminister, delgav oss sedan hur han såg på distriktssköterskans framtid. Ulrika Elmroth, 

projektledare, berättade om PrimärvårdsKvalitet och Mai-Lis Hellénius, professor och 

överläkare, Karolinska Institutet, föreläste om Livsstil & hälsa. Christina Lindholms 

föreläsning om sår ställdes in på grund av det tragiska terrordådet på Drottninggatan samma 

eftermiddag. En enkät skickades ut till deltagarna efteråt för en utvärdering av dagen och det 

var överlag mycket positiva omdömen. 
 

Alkoholpolicy 

Styrelsen fattade beslut om att DSF inte står för alkohol på något av våra fysiska 

styrelsemöten och medlemsmöten. All alkohol bekostas av medlemmarna själva. 
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Arvoden 
 

Istället för arvoden har styrelsen middagar i samband med att de fysiska styrelsemöten hålls 

och går en gång om året tillsammans på ett ”event”, t ex en musikal, även det i samband med 

ett fysiskt styrelsemöte, detta år var det ”Fantomen på Operan” på Cirkus. Ledamöter som 

avgår tackas av med en liten gåva. Styrelsemedlemmarna får även en julklapp varje år till ett 

värde under 1 000 kr, denna gång ett DeliCard. 

 

Broschyr ”Vill du också bli medlem hos oss?” 

Styrelsen tog fram en 4-sidig medlemsvärvarbroschyr som trycktes upp i 3 000 ex. En film 

lades ut på fb-sidan med info om innehåll och hur man beställer den.  

 

Facebook 

www.facebook.com/DSFsverige/ 

DSF Sverige har nu både en facebook-sida och en facebook-grupp med följande indelning: 
 

fb-sidan: På denna sida läggs allt som är direkt riktat mot DSF:s arbete och som är internt i 

föreningen, eller någon av föreningens samverkanspartners. Inlägg och kommentarer på fb-

sidan ska göras i DSF:s namn (inlogg), ej som privatperson. Om man som medlem i 

Mediekommittén eller i DSF:s styrelse vill lägga ut information som privatperson får detta 

göras i gruppen under eget privat inlogg. Inlägg på fb-sidan delas till gruppen när det är 

lämpligt. 316 personer har gillat Fb-sidan (mars 2018).  

fb-gruppen: Här läggs det som har anknytning till DSF eller till distriktssköterskans roll men 

som inte anordnas i föreningen. Ex: inbjudan till utb/seminarier eller möjlighet att söka 

stipendier som inte är DSF:s egna stipendier. Fb-gruppen har 726 medlemmar (mars -2018). 

 

Hemsidan 

www.distriktsskoterska.com 

Styrelsen och då främst Nina Rolf har under året lagt ner ett stort arbete på att byta hemsida. 

Vi har nu en modern hemsida som även är anpassad för mobilanvändning. Den gamla 

hemsidan är nedlagd, ny adress är www.distriktsskoterska.com, gamla adressen länkar dit. 

Domännamn som relaterar till Distriktssköterska och Distriktssköterskeföreningen är 

skyddade och DSF betalar en kostnad per år för att behålla dem, vi har under året verkat för 

att domännamnen ska överlåtas från Levonline till ett annat webbhotell.  

Nyheter och information har fortlöpande lagts upp under året på hemsidan.  

 

Medlemstidning Vårdmagasinet HÄLSA 

Styrelsen har under hösten planerat för att starta en ny medlemstidning, Vårdmagasinet 

HÄLSA. Publisher David Hammar, JLD & Kompani, äger tidningen och bistår med artiklar, 

fotograf och journalist. En redaktion har bildats (se sid 1) och första numret kom ut mars -18. 

Medlemstidningen Hälsan i Centrum lades ner 2016 eftersom det fattades innehåll och 

kostnaderna blev för stora för DSF. Vi hoppas att det fungerar bättre denna gång, vi betalar 

endast portokostnad för utskick till våra medlemmar, resten finansieras av JLD & Kompani. 

 

Nationella Amningskommittén och Amnis 

Den nationella amningskommittén och Livsmedelsverkets samordningsgrupp arbetar för att 

samverka och samordna mellan myndigheter och andra aktörer för att främja, skydda och 
stödja amning. DSF är en av de organisationer som ingår i den Nationella Amningskommittén 

och nyvald representant för 2017 är Monika Nyman, styrelseledamot i DSF Sörmland.  

http://www.facebook.com/DSFsverige/
http://www.distriktsskoterska.com/
http://www.distriktsskoterska.com/
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DSF har även Amningsnätverket i Sverige (Amnis) med kontaktperson Elisabeth Kylberg i 

sitt nätverk och blev inbjudna till möte 5/5, men hade ingen representant då. Även Amnis är 

en av organisationerna i Nationella Amningskommittén. 

 

NoSB  

Nordiskt samarbete för sjuksköterskor som arbetar med barn unga och deras föräldrar. 

DSF:s representant Margareta Serednicka deltog i årets NoSB-konferens som hölls i Keflavik, 

Island 15/9 - 16/9 2017. Margareta jobbar på BVC och är ledamot i DSF Stockholms styrelse. 

Distriktssköterskor, skolsköterskor och barnsjuksköterskor från de nordiska länderna 

samtalade om barnhälsovård och barnsjukvård. Teman som barns sömn, föräldrarnas sätt att 

mästra och att få ett barn med en kronisk sjukdom samt 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 

inför och vad de jobbat med under det senaste året rörande barnhälsovård. Föreläsningar av 

isländska forskarna Arna Skuladottir och Karitas Gunnarsdóttir. Nästa år är det Sveriges tur 

att arrangera konferensen och DSF är då medfinansiär, den hålls i Borås 14-15/9 2018. 

 

Press 
 

Artikel i Vårdförbundets tidning ”Vårdfokus” 6 september 

Intervju med Ina El-Sherif om bristen på distriktssköterskor. 

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/september/brist-pa-distriktsskoterskor-problem-

for-primarvarden/ Delades på DSF:s fb-sida och hade 10 september 6 000 visningar. 
 

Artikel i Dagens Medicin nr 46/2017 angående LUS 

Ina El-Sherif kritisk till att berörda verksamheter blivit så dåligt förberedda på LUS som 

beslutats träda i kraft vid årsskiftet 2017/2018.  

 

PrimärvårdsKvalitet 

Ina El-Sherif representerade DSF i SKL:s arbetsgrupp för PrimärvårdsKvalitet under första 

halvåret och under den senare halvan av året av Jeanette Westman, Stockholm. 

 

Reklammaterial 

Styrelsen köpte in reflexer, pennor, nyckelband, lunchpåsar som goody bags till deltagarna på 

DSK-dagen samt 2 beachflaggor och 2 roll-ups. Förvaras hemma hos Ina El-Sherif. 

 

Remisser, revideringar och skrivelser som behandlats  
 

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte 

Remissvar till utredningen skickades till Läkemedelsverket 23/4. 
 

 

God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild SOU 2017:53 

Remissvar till delbetänkandet skickades till Socialdepartementet 27/9. 
 

Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården  

Remissvar skickades till verksamhetsutvecklare inom Barnhälsovården 5/10. 
 

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa  

Synpunkter på slutbetänkandet skickades i samarbete med/via Vårdförbundet 5/11. 

 

Remisser som rör ämnen som styrelsemedlemmarna inte hunnit sätta sig in i, har lagts ut på 

fb-sidan för att ge DSF:s medlemmar tillfälle att vara med och påverka. 

 

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/september/brist-pa-distriktsskoterskor-problem-for-primarvarden/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/september/brist-pa-distriktsskoterskor-problem-for-primarvarden/
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Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 

Utredningen har i uppdrag av regeringen att utifrån en fördjupad analys av förslag i 

betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och 

organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv 

hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Arbetet utgör ett viktigt steg i en 

strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär att primärvården 

blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Som ett led i detta arbete ska 

utredningen bl.a. ta fram ett förslag på ett nationellt utformat uppdrag för primärvården och, i 

dialog med berörda parter och aktörer, utarbeta en nationell plan där primärvården är 

utgångspunkten för en ökad närhet till patienten. 

Utredningen leds av Anna Nergårdh och har 4 referensgrupper där Ina El-Sherif sitter med i 

referensgruppen för professionerna och har deltagit i 3 möten under 2017, arbetar aktivt för att 

föra fram budskapet till utredningen att distriktssköterskor är nyckelfigurer i både nutidens 

och framtidens primärvård. Anna Nergårdh inbjöds och deltog vid DSF:s styrelsemöte 9/9.  

 

Stipendier 

Inga stipendier har utdelats under året. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) 
 

Fullmäktige 12 juni 

Ina El-Sherif deltog. SSF:s organisations-utredning klar: SSF ska utveckla samarbetet med 

sektionerna och mellan sektionerna. 
 

Ordföranderådet 20 september 

Ina El-Sherif deltog. SSF bjöd in ordföranden från sina 51 sektioner. En ny omarbetad 

kompetensbeskrivning för sjuksköterska presenterades. SSF verkar för att specialistutbildning 

för sjuksköterskor ska bli en 2-årig masterexamen enligt Bologna-modellen istället för som 

idag en 1-årig magisterutbildning. 
 

Utbildning i styrelsearbete 25 november 

Åsa Andersson, strateg på SSF, kom och undervisade och fortbildade styrelsemedlemmarna i 

föreningsarbete vid det fysiska styrelsemötet 25-26 nov.  
 

Sektionsmöte om kommunikation och sociala medier 5 december  

Nina Rolf deltog. Hur kommunicerar vi ut till våra medlemmar och till allmänheten via våra 

sociala medier? Föreläsare från RAS (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor) och SSF. 

Etiska aspekter på att lägga upp föreningens arbete via sociala medier samt hur vi kan nå ut 

som förening för att få fram vårt budskap. 

 

Vårdförbundet 

DSF har ett nära samarbete med Vårdförbundet både vad det gäller utredningen ”God och 

nära vård” och i Socialstyrelsens dialoggrupp för Fast vårdkontakt där båda våra 

organisationer ingår och Ina El-Sherif har haft flera möten med representanter från 

Vårdförbundet för att föra fram ett gemensamt budskap vid ovanstående tillfällen. 

Vårdförbundet administrerar medlemsregistret Robin som DSF använder sig av. 

 

TAM-arkivet  

Annja Göransson har efterforskat var DSF:s arkiverade handlingar förvaras. I TAM-arkivet 

finns material från att SSF:s Rikssektion för distriktssköterskor bildades 1959 fram till 1973 

och några enstaka dokument som sträcker sig fram till 1990, vi vet inte var handlingar från 

1990 och framåt arkiveras.  
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Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025 

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

2025. Det är ett opinionsbildningsprojekt 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.  

 

Årets distriktssköterska 

Styrelsen beslutade att ingen utdelning av årets distriktssköterska skulle ske, då ingen 

nominering inkom. Planerar att ta fram en fin oljelampa med inskription till nästa år att 

tillsammans med pengasumman överräckas till Årets distriktssköterska. 

 

Övriga möten 

 

Hearing om Styrdokument och verktyg mot undernäring 4 april 

DSF:s representant Birgitta Flood-Åsberg, Stockholm deltog i hearing på Socialstyrelsen 

angående styrdokument och verktyg mot undernäring. 

 

Dialogmöte om Fast vårdkontakt i primärvården 4 april 

Ina El-Sherif sammanträdde med Socialstyrelsens dialoggrupp angående implementering av 

fast vårdkontakt i primärvården. Påpekade vid mötet att beskrivningen av den fasta 

vårdkontaktens arbetsuppgifter utgör en stor del av distriktssköterskans roll i primärvården 

och att man borde satsa mer på det. 

 

Referensgruppsmöte för arbetet med en struktur för kunskapsutbyte inom området psykisk 

hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 18 september 

Veronica Almstedt deltog. Etablerandet av regionala resurscentrum inom psykisk hälsa för att 

stödja en förstärkt struktur för kunskapsutbyte för psykisk hälsa, bland annat genom stöd till 

insamling av statistik, analys och implementering. Syftet är ytterst att skapa bättre 

förutsättningar för evidensbaserade insatser och jämlik psykisk hälsa.  

 

Primärvårdskonferensen 27-28 september 

Maria Öst-Backa deltog. Konferensen tema i år var primärvårdens omdaning, tillgänglighet, 

sömlös vård och digitalisering. Föreläsare var bl a Anna Nergårdh, Göran Stiernstedt, Martin 

Ingvar och Johan Assarsson. Maria delade ut vår broschyr till 200 deltagare. 

 

Möte med Distriktsläkarföreningens styrelse 11 oktober 
Ina El-Sherif var inbjuden av DLF:s ordförande Marina Tuutma. DLF är angelägna om ett 

samarbete med DSF inför de stora omdaningarna som är att vänta i primärvården. Marina 

Tuutma besökte även DSF:s styrelsemöte 25/11. DSF och DLF planerar att tillsammans  

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

 

Paneldebatt Dagens Medicin 21 november 

Ina El-Sherif deltog i panelen ”Patienten flyttar hem – är kommunerna redo för ansvaret?” 

som berörde LUS:en och var en punkt i seminariet ”Kommunal sjukvård”.  

 

Workshop om kroniska sjukdomar och levnadsvanor 20 december 

Maria Öst-Backa deltog i workshopen anordnad av Socialstyrelsen. Kvalitets- och 

förbättringsarbete, utveckling av ett kunskapsstöd och utmaningar vi står inför. 
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Styrelsen för Distriktssköterskeföreningen i Sverige  
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Ann-Charlotte Åhlander 

Ledamot   

 

 


