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Dansk Selskab for Familiesygepleje (DSfS) blev oprettet på den stiftende generalforsamling 28. maj
2013. Ifølge vedtægterne følger både regnskabsår og medlemsåret kalenderåret, hvorfor denne
beretning omhandler selskabets aktiviteter i perioden juni – december 2013.
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2013 (28. maj, 25. juni, 10. september og 3. december). Alle
møder er afholdt i Enheden for Sygeplejeforskning på Syddansk Universitet. Derudover har der
været afholdt selvstændige møder i udvalgene.

Medlemmer og økonomi
Dansk Selskab for Familiesygepleje har pr. 31. december 2013, 29 medlemmer og til dato er der 54
medlemmer.
Selskabets regnskab revideres af Adjunkt Lars Thrysøe og regnskabsførelsen har ikke givet
anledning til bemærkninger.
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Alt i alt har Selskabet på nuværende tidspunkt ikke haft de store hverken udgifter eller indtægter,
idet det tog længere tid end beregnet at oprette bankkonto og strategi for indbetalinger af kontingent
for medlemmerne. På den baggrund blev det besluttet at medlemsskabet først trådte i kraft pr. 1/12014 og således følger kalenderåret samt regnskabsåret. Det er derfor en enig bestyrelse der
indstiller til generalforsamlingen at medlemskontingentet på 200 kr. forbliver uændret i 2015.
Jeg henviser i øvrigt til kassererens beretning.

Vision, strategi og profil
Overordnet har en del af bestyrelsesarbejdet været koncentreret omkring forberedelserne til
afholdelse af 4th Nordic Conference in Family Focused Nursing den 24.-25. september 2014 i
Odense. Vedrørende de økonomiske rammer for den nordiske konference henvises til kasserens
beretning.
Derudover er det med glæde jeg kan fortælle at 12th international Family Nursing Conference vil
blive afholdt i Odense den 18.-21. august 2015 i stedet for som først annonceret i Brasilien.
For yderligere at tilgodese Selskabets medlemmer har bestyrelsen besluttet at afholde en gratis
workshop den 6. november 2014 med temaet ”Kært barn har mange navne” – hvad er
kendetegnende for familiesygepleje?

Forskningsudvalget har afholdt 3 møder i forlængelse af bestyrelsesmøderne. Initialt er der gået en
del tid med at få et overblik over feltet. Der er nu udarbejdet en liste over relevante instrumenter til
måling af forskellige aspekter relateret til familiers velbefindende. Listen findes på hjemmesiden.
Desuden er der arbejdet med bedømmelse af abstracts til konferencen i september. Vi diskuterer
endvidere muligheden for at afholde masterclasses for medlemmerne og forventer at kunne udbyde
den første i begyndelsen af 2015.

Organisationsudvalget har korresponderet pr. mail og der arbejdes med at beskrive fokus for
udvalget, konkret i form af et oplæg til præsentation af udvalget og dets fokus på organisation og
ledelse. Desuden arbejdes med en model for en implementeringsstrategi som kan anbefales til de
institutioner og afdelinger der måtte ønske at arbejde standardiseret med familiesygepleje som
2

plejeform. Derudover har udvalgets medlemmer individuelt henledt opmærksomheden på DSfS i
forskellige sammenhænge. Bl.a. på møde i Forum for Geriatrisk sygepleje i Region Syddanmark
samt ved temadag i Onkologisk afdeling OUH.
Udvalget for Klinisk Praksis har haft enkelte korte, drøftelser i forbindelse med bestyrelsesmøder i
Dansk Selskab for Familie Sygepleje og gennem mailkorrespondance. Udvalget overvejer at
kortlægge omfanget for anvendelse af en familieorienteret tilgang i sygeplejen i Danmark på tværs
af specialer og sektorer. Denne viden forventes at kunne danne baggrund for kommende
arrangementer og indsatser under Dansk Selskab for Familie Sygepleje.
Gruppens medlemmer har individuelt arbejdet på at stimulere, fremme og udbrede viden og
interesse for familiesygepleje og skabe opmærksom omkring Dansk Selskab for Familie Sygepleje

Det har desværre været umuligt for medlemmerne af uddannelsesudvalget at kunne mødes i det
forløbne år til trods for flere ihærdige forsøg. Udvalget vil i det kommende år arbejde aktivt med
udvikling af et curriculum for familiesygepleje i grunduddannelsen. Desuden arbejder udvalget hen
imod at kunne initiere pilotprojekter omhandlende familiesygepleje i partnerskab med udvalgte
uddannelsesinstitutioner.

Public relations
Selskabets Hjemmeside
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Klinisk_institut/Forskning/Forskningsenheder/Syge
plejeforskning/Samarbejde/Dansk+Selskab+for+Familie+Sygepleje/Om+selskabet opdateres
løbende og tilpasses de nødvendige ændringer, som kræves i forbindelse med afholdelse af
konferencen samt information fra udvalgene. Endvidere vil der i løbet af efteråret, når konferencen
er overstået, blive arbejdet på at oprette en selvstændig hjemmeside under domænet
www.familiesygepleje.dk

Øvrige aktiviteter
Formanden har været engageret i bestyrelsesmøder i International Family Nursing Association som
bestyrelsesmedlem og medlem af konferencegruppen samt forskningsgruppen.
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Konklusion
Sammenfattende har 2013 været præget af en opstartsfase for Selskabet. I kraft af den fine
medlemstilslutning og øvrige opbakning til Selskabets arbejde mener jeg at vi er ved at være godt
på vej manifestering af DSfS og dermed målopfyldelse, hvilket forventes at kunne afspejles gennem
fortsat fremgang i medlemstal, øget tilslutning til konferencen og øvrige aktiviteter i det kommende
år.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt og frugtbart samarbejde i årets løb, hvor alle har
bidraget aktivt til Selskabets fremme med engagement, positiv holdning og en stor arbejdsmæssig
indsats.

Tak for ordet.
Birte Østergaard (formand)
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