
Verksamhetsplan för 2021 är godkänd av samtliga ledamöter i styrelsen för Distriktssköterskeföreningen i Sverige  
 

 
Verksamhetsplan för år 2022  
Distriktssköterskeföreningen Sverige 

 

 
Föreningen 
Syftet är att på nationell nivå företräda distriktssköterskans profession, 
förtydliga innebörden av vårt uppdrag och utveckla vår självklara roll i nuet 
samt i framtidens hälso- och sjukvård.  
 
Styrelsens viktigaste funktion är förutom ovanstående att verka för 
omställningen mot en God och nära vård. 
 
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 Regioner samt relevant akademi. 
 
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 samt samhällets situation.  
 
Vårdmagasinet HÄLSA 
Vår tidning ges ut med 4 nummer årligen. DSF Ordförande är tillsammans 
med styrelsen ansvarig utgivare. Redaktionen för Vårdmagasinet HÄLSA 
består av medlemmar i föreningen. 
 
Mejl 
Föreningen har en gemensam mejladress. Styrelsen ansvarar för att alla mejl 
som inkommer till dsfsverige@gmail.com hanteras.  
 
Hemsidan 
Styrelsen i DSF Sverige ansvarar för en aktiv och uppdaterad hemsida. 

 
Sociala medier  
Styrelsen ansvarar för att valda sociala medier för DSF Sverige hålls aktiva 
och inte har irrelevant eller opassande innehåll.  
 
 
Nätverk: 
Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Primärvårdskvalitet, Nordiskt 
samarbete för barn(NoSB), Nationella amningskommitén, Amningsnätverket I 
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Sverige(AMNIS), Distriktsläkarföreningen (DLF), Svensk förening för 
allmänmedicin (SFAM) och  Svenska läkarförbundet (SLF) 
 
Samverkan politiker och tjänstemän 
Samverka aktivt genom kontakt med politiker och tjänstemän för att påverka  
aktuella och viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor som angår distriktssköterskor. 

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

 
Motioner 
Styrelsen behandlar inkommande motioner från medlemmar. 
 
 
Urval av planerade aktiviteter under 2022: 

 
 
Årsmöte och Distriktssköterskedag 
 
Årsmötet hålls den 15 maj via videolänk. Distriktssköterskedagen arrangeras 
och planeras genomförs den 23 september och avslutas med middag.  

 
Svensk sjuksköterskeförenings ordförande dagar 

 Ordförande deltar för samverkan med övriga sektioner och nätverk. 
 

Almedalsveckan  
Flertal styrelsemedlemmar deltar under veckan i olika föredrag och 
föreläsningar samt anordnar en workshop. 

 
Ordförandedag 
Styrelsen har valt att återuppta ordförandedagar för våra lokalföreningar.  
Syftet är att stärka de lokala föreningarna, professionen och varandra. Dagen 
är planerad till 24 september i Stockholm.  
 
Sjuksköterskedagarna 
Dagarna hålls den 3-4 oktober av Svensk sjuksköterskeförening. Styrelsens 
representanter deltar med syfte att synas och nätverka. 
 
 


