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Protokoll för styrelsemöte (webbmöte)  

Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

Datum: onsdag 2018-08-22 

Tid: kl 19:30-21:00, uppkoppling sker från kl 19:00 

Plats: via uppkoppling mot Adobe Connect 
. 

Närvarande:  Ordf & klubbmästare Ina El-Sherif, vice ordf Maria Öst-Backa, kassör Annja Göransson, 
sekr Veronica Almstedt, medie- och medlemsansvarig Anna Asplund, ledamot Lotta Åhlander, 
ledamot Nina Hell  
Frånvarande: ledamot Kristina Malmsten    
 
§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 justerare 

Ina väljs till ordförande, Veronica väljs till sekreterare och Lotta & Anna väljs att justera protokollet. 

§ 3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 4 Föregående protokoll 
Godkänns med en liten justering. 
 
§ 5 Ekonomi 

Föreningen har nu fått in betalningen från alla utställare från DSK-dagen förutom GSK. På kontot 

finns idag 954 141, 95 kronor. 100 336, 80 kronor på stipendiekontot. 

§ 6 Medlemsfrågor & lokalföreningar  – bidrag till Jämtland. 

Beslut att bevilja DSF Jämtlands ansökan om bidrag till lokalföreningen för att kunna genomföra ett 

medlemsmöte. 

Det har kommit 16 nya medlemmar sedan förra mötet 2271 medlemmar i föreningen. 

6/10 åker Ordf. Ina, vice ordf. Maria och Christina Lindholm till DSF Gävleborg för att försöka stärka 

lokalföreningen Gävleborg. 

Text med information om hur lokalföreningarna kan söka bidrag ligger på hemsidan. 

§ 7 Hemsidan och sociala medier  
Inget nytt. 
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§ 8 Vårdmagasinet HÄLSA  - fys red.möte 24/8 inför nr 3. Informerar om att Ina och Veronica 

påtalat bristerna i nummer två för David och resten av redaktionen. 

§ 9 Uppföljning Almedalsveckan 2018  

Återkopplar från Almedalen. Vi var synliga med bollarna. Påtalat distriktssköterskans roll för viktiga 

makthavare och personer med inflytande över svensk hälso- och sjukvård. Badbollarna gjorde 

succée. Fortsatt samverkan med DSF Gotland. Planerar att DSF ska åka till Almedalen även i 

fortsättningen. 

§ 10 GDPR  – personuppgiftsbiträdesavtal med lokalföreningarna 
Frågan bordläggs till fysiska mötet. 
   
§ 11 Kongress/60-årsjubileum 2019 
Styrelsen fördelar och kontaktar de föreslagna föreläsarna som finns på listan som ligger på Drive.  
Skriver inbjudan med förfrågan till föreläsare om de är intresserade. Halland har haft sårprojekt 
särskilt i HSV. Det ska man fortsätta med. Lotta kontaktar dem i Halland som arbetat med projektet 
så kollar Anna med sårsjuksköterska och DSK Linda Jervidal som arbetar i Norra Sverige. Frågan 
fortsätter som egen stor punkt på fysiska mötet i September. 
  
§ 12 Nätverk 

a) SSF – Ina möte 21/8 med Inger ang Socialstyrelseprojekt ”Hälsofrämjande och 
jämlik vård och hälsa”.  Hearing om egenvård - Anna deltar 17/9. 
 
Jeanette Westman har tillfrågats om att representera DSF i 
levnadsvaneprojektet och tackat ja. Vi beslutar att hon blir vår representant i 
projektet. 
 
Workshop 5/10 angående levnadsvanor. Ina skickar ut. Läggs sedan ut på 
sociala medier. 
 
SSF efterlyser kreativa lösningar på problem som lösts på ett bra sätt. 
Exemplet med barnvagnen. Ina mailar Inger som får skriva en text att läggas ut 
på FB. 
 
SSF har börjat satsa på regionala konferenser för att sprida ut det så att allt 
inte hamnar i Stockholm. 
 
I remissvaret för slutbetänkandet God och Nära Vård har vi blivit tillfrågade att 
skriva gemensamt remissvar tillsammans med SSF. Ina och Inger Rising ingår i 
referensgruppen God och nära vård. 

b) Vårdförbundet 
c) DLF & SFAM  - DN-debattartikeln. Inget nytt. 
d) PrimärvårdsKvalitet  - Ina möte SiS 28/8 uppföljn DM-artikel om PvK 

Jeanette Westman har återkopplat om arbetet med primärvårdskvalitet. De 
har nu tagit fram omvårdnadsindikatorer för diabetes och KOL som kommer 
att testas i höst. De utgår från Socialstyrelsens riktlinjer. Jeanette återkommer 
när de fått återkoppling från arbetsgruppen på SKL. 

e) NoSB - Inget nytt 
f) Amnis & Nationella Amningskommittén - Inget nytt. 

 
§ 13 Inkomna remisser, övrig mejl och post, mejl- och remisshantering framöver 
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Veronica ansvarar för att remissen om förskrivningsrätten skickas in. Nina ansvarar för att remissen 
om intyg skickas in. 
 
§ 14 Övriga frågor 

Kompetensbeskrivningen – Utkastet till revidering har skickats till Ing-Marie Moegelin på SSF, som 

bekräftat att hon mottagit det. Vi inväntar hennes svar och kommentarer för att kunna jobba vidare 

med dokumentet. 

§ 15 Nästa möte:  
Fysiskt möte i Stockholm 22-23 september. Annja har bokat hotell. 

 
§ 16 Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl 21 efter en del tekniska problem. 

 

Webben den 2018-08-22 

 

 

_________________________  __________________________ 

Ina El-Sherif, mötesordförande  Veronica Almstedt, sekreterare      

 

 

_________________________ _________________________ 

Lotta Åhlander, justerare Anna Asplund, justerare 


