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Ing-Marie Petersson  Linköping 

 

Styrelsesammanträden 

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

åtta webbmöten.  

 

Medlemsantal 

2370 medlemmar vid utgången av december 2018.  

 

Sammanfattning av styrelsens arbete under 2018 

Styrelsen arrangerade och genomförde DSK-dagen  i samband med föreningens årsmöte 13/4. Flera 

profilprodukter togs fram och köptes in inför dagen och delades ut till deltagarna samt skickades till 

de lokalföreningar som önskade. Lokalföreningarna har fortsatt utbildats i hur man administrerar 

den lokala sidan på hemsidan och uppmanades att starta en Gmail och Drive i lokalföreningens 

namn.  Ny medlemstidning Vårdmagasinet HÄLSA har startat och har utkommit med fyra nummer. 

Fortsatt deltagande i God och Nära vårds referensgrupp. Twitter- och Instagramkonton är nu aktiva.  

 

Sammanfattning från de lokala föreningarnas verksamhetsberättelser  

Bohuslän 

43 medlemmar. Styrelsen som sist valdes består av fyra personer. Inga möten har genomförts på 

grund av svagt intresse från medlemmar samt en icke fulltalig styrelse. Befintlig styrelse funderar 

över DSF Bohusläns lokalförenings fortsättning. 

 

Gotland 

Föreningen har 58 medlemmar. Styrelsen har bestått av sex ledamöter. Styrelsen har haft två 

protokollförda styrelsemöten och två arbetsmöten. Utöver årsmötet så har föreningen haft ett 

vårmöte och ett höstmöte. Under Almedalsveckan samarbetade lokalföreningen med DSF Sverige 

och deltog i såväl seminarier och föreläsningar samt var behjälpliga i Svensk 

sjuksköterskeförenings husvagn. I samband med årsmötet skänkte föreningen sin deltagaravgift till 

utsatta barn i världen. 

 

Gävleborg  

Tog beslut om nedläggning. 
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Göteborg 

192 medlemmar. Styrelsen har bestått av sex ledamöter. Styrelsen har haft åtta styrelsemöten. 

Föreningen anordnade en utbildningsdag hud och sår, ett årsmöte, medlemsaktivitet linedance. 

Styrelsen fick en inbjudan från Svensk sjuksköterskeförening att medverka vid en konferens på 

Vårdhögskolan väst den 6 december under temat ”Jämlik vård och hälsa”. Tre personer från 

styrelsen föreläste ur ett distriktssköterskeperspektiv ”från vaggan till graven”. 

 

Halland 

Antal medlemmar: 86. Styrelsen har bestått av fem ledamöter. Föreningen har haft 2 medlemsmöten 

varav ett höstmöte och ett årsmöte. Styrelsen har haft fyra protokollförda styrelsemöten, varav ett 

konstituerande. Ett icke protokollfört möte och ett protokollfört årsmöte. 

 

Jämtland 

Antal medlemmar: 102. Styrelsen består av 10 ledamöter. Föreningen har haft sex protokollförda 

styrelsemöten. Föreningen har haft ett årsmöte, en utflykt till Blanktjärn, sponsrad DSF Sverige, för 

återhämtning och locka flera medlemmar att delta, en myskväll med kransbindning och en 

quizkväll, således fyra medlemsmöten. 

 

Kronoberg 

Antal medlemmar: 103. Styrelsen har bestått av sju ledamöter. Sex styrelsemöten har genomförts 

och fem medlemsmöten. Medlem som värvar ny betalande medlem har belönats med en lott från 

styrelsen.  

 

Stockholm 

Antal medlemmar: 460. Antal styrelseledamöter: 7. Styrelsen har haft 10 protokollförda möten. 

Föreningen har haft fyra medlemsmöten varav ett årsmöte och en julfest. Föreningen nätverkar 

aktivt och har bland annat deltagit i dialoggruppsmöte på hälso och sjukvårdsförvaltningen, 

medverkat i paneldebatt på Stockholms läns demensdag, dialogkonferens sammanhållen seniorvård, 

medverkar i framtagandet av medicinska riktlinjer för digitala vårdmöten och samverkar med APC 

(akademiskt primärvårdscentrum). 

 

Sörmland  

Antal medlemmar: 137, antal styrelseledamöter: 11. Styrelsen har haft fyra protokollförda 

styrelsemöten. Föreningen har haft tre medlemsmöten varav ett årsmöte. Distriktsläkarföreningen 

Sörmland har kontaktat DSF Sörmland för eventuellt framtida samarbete.  
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Värmland  

Antal medlemmar: 183, antal styrelsemedlemmar är fem och tre styrelsemöten har genomförts. För 

medlemmar har ett möte anordnats med föreläsning om hudsjukdomar.  

 

Östergötland 

Antal medlemmar: 127. Styrelsen består av åtta ledamöter och har haft  åtta protokollförda 

styrelsemöten. Föreningen har haft årsmöte, höstmöte och utflykt till Löts gårdsmejeri. 

 

Ekonomi 

Årets inkomster har varit medlemsavgifter samt intäkter från utställare på DSK-dagen. Intäkterna 

från medlemsavgifterna var lägre än uppskattat då många medlemmar legat kvar i vårt 

medlemsregister trots att de ej betalt sedan ett eller flera år tillbaka. Det har även inkommit pengar 

från de lokalföreningar som lagt ned under 2018. Vi har även för 2018 haft en planerad 

minusbudget. 

 

Årsmöte 13 april  

Årsmötet hölls under DSK-dagen, 110 medlemmar i röstlängden. Ordförande på mötet var Åsa 

Andersson, strateg på Svensk sjuksköterskeförening. Nya ledamöter som valdes var Nina Hell och 

Kristina Malmsten. Kvar i styrelsen 1 år till på sin mandatperiod Ina El-Sherif, Maria Öst-Backa,  

Veronica Almstedt, Anna Asplund och Ann-Charlotte Åhlander. Annja Göransson valdes om på 2 

år. Nina Rolf avgick från styrelsen.  

 

DSK-dagen 13 april 

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

föreläsare, årsmöte och 3-rätters middag. 110 medlemmar och 17 utställare deltog, moderator var 

Ina El-Sherif. Christina Lindholms föreläsning om sår var mycket uppskattad särskilt som den 

utgick förra DSK-dagen. En enkät skickades ut till deltagarna efteråt för en utvärdering av dagen 

och det var överlag mycket positiva omdömen. 

 

Arvode 

 

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

går en gång om året tillsammans på ett ”event”, t ex en musikal, även det i samband med ett fysiskt 
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styrelsemöte, detta år gick styrelsen på “Mamma Mia- the Party”.  Ledamöter som avgår tackas av 

med en gåva. Styrelsemedlemmarna får även en julklapp varje år till ett värde under 1 000 kr, denna 

gång ett DeliCard. 

 

Broschyr  

“Vad är en distriktssköterska?” 

Styrelsen tog fram en fyra-sidig broschyr som är tänkt att kunna användas i möten med exempelvis 

sjuksköterskor som funderar på att vidareutbilda sig, beslutsfattare, chefer med flera. 

 

Sociala medier 

DSF Sverige har 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 för professionen.  

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 hade ca 853 medlemmar 31 december 2018. 

 

Twitter DSF har startat ett twitterkonto som heter @DsfSverige för att synliggöra 

Distriktssköterskan och interagera i vårdfrågor som rör Distriktssköterskans professionen. 

 

Instagram kontot redogör för lättsammare kommunikation med ögonblicksbilder av styrelsens 

arbete för föreningen. 

 

Hemsidan 

www.distriktsskoterska.com 

Domännamn som relaterar till Distriktssköterska och Distriktssköterskeföreningen är skyddade och 

DSF betalar en kostnad per år för att behålla dem. Avtalet med Levonline är nu helt avslutat och vi 

har nu avtal med Loopia. 

Nyheter och information har fortlöpande lagts upp under året på hemsidan. Samt inbjudan till DSF i 

Sveriges och lokalföreningarnas evenemang. 

 

 

http://www.distriktsskoterska.com/
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Medlemstidning Vårdmagasinet HÄLSA 

Styrelsen har startat en ny medlemstidning, Vårdmagasinet HÄLSA. Tidningen ges ut av JLD 

Kompani. Redaktionen består av 5 medlemmar i föreningen. Inger Rising, tidigare ordf. DSF 

Sverige har varit chefredaktör. Tidningen har utkommit med fyra nummer och har varit uppskattad 

av medlemmarna. David Hammar är ägare för JLD Kompani som sköter produktionen av tidningen. 

Redaktionen har haft ett fysiskt möte och åtta telefonmöten. 

 

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 

representant för 2018 var Monika Nyman, styrelseledamot i DSF Sörmland.  

DSF har även Amningsnätverket i Sverige (Amnis) med kontaktperson Elisabeth Kylberg i sitt 

nätverk.  

 

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 Borås, 14-15 

september 2018. Margareta jobbar på BVC och är ledamot i DSF Stockholms styrelse. I år deltog 

16 specialistsjuksköterskor från Island, Färöarna, Danmark, Norge, Sverige och Finland.  

Distriktssköterskor, skolsjuksköterskor och barnsjuksköterskor från de nordiska länderna samtalade 

om barnhälsovård och barnsjukvård.  

År 2019 kommer NoSB-konferensen att arrangeras i anslutning till Nordic Breastfeeding 

Conference i Köpenhamn i Danmark. 

 

PrimärvårdsKvalitet 

Jeanette Westman är DSF:s representant för Primärvårdskvalitet.  

 

Profilprodukter 

Styrelsen köpte in pennor, block, nyckelband, tygkassar, regnponchos och vattenflaskor som goody 

bags till deltagarna på DSK-dagen.Till Almedalen införskaffades badbollar. 
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Remisser, revideringar och skrivelser som behandlats 

20180406 Besvarat frågeformulär gällande Frågeformulär från utredningen om 

specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar (U 2017:08) 

 

20180409 Akut Onkologi - Nationellt vårdprogram, Version 1.0 

 

20180515  Nationellt vårdprogram prostatacancer 

 

20180525 Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp 

 

20180821 Socialstyrelsens föreskrifter om behörigheter för sjuksköterskor att förskriva och ordinera 

läkemedel Socialstyrelsen Diarienr  4.1-16171/2018 

 

20180902 Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården; 

Dnr 4.1.1-15242/2018 

20181115 Socialdepartementet Socialdepartementet Dnr S2018/03436/FS 

 

20181114 Yttrande på remiss - God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39) 

 

Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2018  

Folkhälsomyndigheten – enheten för vaccinationsprogram 

Diarienr  00841-2018 

 

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. 

 

Samordnad utveckling för god och nära vård  

Utredningens arbete med att stödja regionerna, 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 
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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 fyra referensgrupper där Ina El-Sherif suttit med i 

referensgruppen för professionerna och har deltagit vid möten under 2018. DSF Sverige arbetar 

aktivt för att föra fram budskapet till utredningen om att distriktssköterskor är nyckelfigurer i både 

nutidens och framtidens primärvård. Under året har detta, efter remissrunda, bland annat lett till ett 

delbetänkande av utredningen SOU 2018:39 God och nära vård. En primärvårdsreform. Vidare har 

tiden för utredningen har förlängts. Utredningen fick även ett tilläggsuppdrag om att i mars 2020 

komma med skarpa förslag om hur vården ska utveckla systemet med patientkontrakt, så att den 

som är sjuk vet vem den ska ringa och hur planen för vården ser ut. Utredningen ska titta på om det 

behövs en lagreglering för att införa patientkontrakt för samtliga vårdinstanser, oavsett vem som är 

vårdgivare. Något som i hög grad rör hur samverkan ska ske mellan kommuner och regioner.  

 

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. 
 

Möte angående revidering av kompetensbeskrivningen 

Lotta och Veronica hade möte med Ing-Marie Moegelin den 22/10 via skype angående arbetet med 

att revidera kompetensbeskrivningen för Distriktssköterska. Arbetet har fortgått och beräknas vara 

klart till årsmötet 2019. 

 

Sjuksköterskedagarna 20-21 november 
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Nina Hell, Lotta Ålander, Maria Öst-Backa, Anna Asplund och Veronica Almstedt deltog i SSF:s 

sjuksköterskedagarna. 

 

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. 

 

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. Således fortlöpande. 

 

Årets distriktssköterska 

Årets distriktssköterska 2018 blev Thor Ulnes från Göteborg.  

 

Övriga möten   

180212 Veronica Almstedt deltog möte på Regeringskansliet angående 

specialistsjuksköterskeutredningen. 

180517 Workshop på Socialstyrelsen om jämlik hälsa Veronica Almstedt deltog. 

180524 Hearing på Socialstyrelsen angående tillgänglighet i BHV. Nina Hell och Margareta 

Serednicka deltog. 

180523-24 Ina El Sherif deltog som moderator på konferensen sår. DSF nämns många gånger och 

många distriktssköterskor deltog. 

180612 Ina El Sherif deltog på ett möte med referensgruppen för God och nära vård. 

180630-180705 Ina El Sherif, Maria Öst-Backa och Veronica Almstedt deltog i Almedalsveckan. 

180821 Ina deltar på Svensk sjuksköterskeförening med  Inger Torpendahl angående 

Socialstyrelsens projekt ”Hälsofrämjande och jämlik vård och hälsa”.   

181009 Ina El Sherif deltog på referensgruppsmöte om god och nära vård. 
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180917 Hearing på Socialstyrelsen angående föreskriften SOSFS 2009:6 Bedömningen av om en 

hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Anna Asplund deltog som representant för 

Svensk sjuksköterskeförening. 

181003 Ina El Sherif deltog på Svensk Sjuksköterskeförenings ordförande råd.   
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Styrelsen för Distriktssköterskeföreningen i Sverige  
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Maria Öst-Backa 
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Annja Göransson                          Nina Blomgren  

Kassör                            Sekreterare/Medieansvarig  
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Veronica Almstedt                           Anna Asplund 

Ledamot/Sekreterare                                                Medlems och medieansvarig                 
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Ann-Charlotte Åhlander              Kristina Malmsten 

Ledamot                Medlemsansvarig 

 


