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 Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF Sverige) 

 
Verksamhetsplan och mål för 2019 
 

 
Föreningen 
DSF Sverige är en fackligt och politiskt obunden yrkesförening för 
distriktssköterskor som, oavsett verksamhetsområde, organiseras genom ett 
aktivt styrelsearbete. Distriktssköterskeföreningen verkar för medlemmarna 
som, genom medlemsavgiften, bidrar till att möjliggöra styrelsens arbete. 
Syftet är att tydliggöra vår profession dess innebörd och självklara roll i 
framtidens Nära vård.  Genom att öka medlemsantal, ge ut vår tidning, hålla 
Distriktssköterskedagar, bidra vid remissvar och översyn av andra dokument i 
vården vill vi påvisa vår styrka och vårt värde. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen planerar att ha möte varje månad med uppehåll under sommaren. 
Majoriteten av styrelsemötena är webbmöten. Fysiska möten sker utifrån 
behov och arbetsbelastning under året.  
 
Vårdmagasinet HÄLSA 
Vår tidning ges ut med 4 nummer årligen. DSF Ordförande är ansvarig 
utgivare. 
 
Mejl 
Styrelsen har en gemensam mejl. Styrelsen ansvarar för att all mejl som 
inkommer till dsfsverige@gmail.com hanteras.  
 
Nätverk: 
Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Primärvårdskvalitet, Nordiskt 
samarbete för barn, Nationella amningskommitén, Distriktsläkarföreningen. 

  
Samverkan politiker och tjänstemän 
Samverka aktivt genom kontakt med politiker och tjänstemän för att påverka  
aktuella och viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor som angår distriktssköterskor. 

 
Yrkesroll, utveckling och utbildning 
Styrelsen ska arbeta för distriktssköterskans möjlighet att utöva och utveckla 
sin självständiga yrkesfunktion oavsett huvudman samt främja forskning, 
utveckling och utbildning inom medlemmarnas verksamhetsområden genom 
samverkan med bl a Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, 
Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt relevant akademi. 
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Verksamhetsplan för 2019 är godkänd av samtliga ledamöter i styrelsen för Distriktssköterskeföreningen i Sverige:  
 

Hemsidan 
Styrelsen  i DSF Sverige ansvarar för en aktiv hemsida som är uppdaterad. 

 
Sociala medier  
Styrelsen ansvarar för att valda sociala medier  för DSF Sverige hålls 
aktiva och inte har irrelevant eller opassande innehåll, samtliga i styrelsen har  
administrationsbehörighet. 

 
Remisser 
DSF Sverige är remissinstans och besvarar remisser med syfte att tydliggöra 
vår profession, verka för en patientsäker och jämlik vård samt stärka den nära 
vården. 

 
Motioner 
Styrelsen behandlar inkommande motioner från medlemmar. 
 
Urval av planerade aktiviteter: 
 
Referensgrupp för professionen  
Styrelsen deltar regelbundet i utvecklingen av god och nära vård. 
 
Svensk sjuksköterskeförenings årsstämma 
Två från styrelsen deltar för att stärka vår profession och nätverka. 
 
Kongress med 60 års jubileum och årsmöte.  
Arrangeras och genomförs den 24-25 maj, årsmöte och jubileumsmiddag 
inkluderas i dagarna.  

 
 EWMA - European Wound Management Association 
 Internationell sårkonferens där två representanter från DSF deltar. 
 

Almedalsveckan  
Flera styrelseledamöter deltar i Almedalsveckan och samverkar med 
SSF,Vårdförbundet, DLF och SFAM. Marknadsföring sker genom användning  
av profilprodukter och DSF-broschyren, deltagande i debatter och  
nätverkande. Syftet är att stärka distriktssköterskans profession och verka för  
att DSF syns, hörs och behövs.  
 


