Formandens årsberetning 2014
ved Birte Østergaard

Selskabets bestyrelse
Birte Østergaard (formand, forskningsudvalg, uddannelsesudvalg)
Hanne Konradsen (næstformand, forskningsudvalg)
Karin Dieperink (Kasserer, forskningsudvalg, organisationsudvalg)
Helle Koch-Christensen (Sekretær, klinisk praksis udvalg )
Dorthe Nielsen (uddannelsesudvalg, klinisk praksis)
Anne Brødsgaard (forskningsudvalg)
Anette Lund (klinisk praksis udvalg)
Lone Hougaard (uddannelsesudvalg)
Theresa Dall Helth (klinisk praksis udvalg, organisationsudvalg)
Charlotte Gjørup (organisationsudvalg)
Poul Bruun (uddannelsesudvalg)

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2014 (12. marts, 21. maj, 4. september og 17. november). 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 2014, 63 medlemmer.
Selskabets regnskab revideres af Adjunkt Lars Thrysøe og regnskabsførelsen har ikke givet
anledning til bemærkninger.
Alt i alt har Selskabet på nuværende tidspunkt ikke haft de store udgifter, hvorfor der kan
præsenteres et pænt overskud baseret på medlemskontingentet. Det er derfor en enig bestyrelse der
indstiller til generalforsamlingen at medlemskontingentet på 200 kr. forbliver uændret i 2016.
Jeg henviser i øvrigt til kassererens beretning.
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Vision, strategi og profil
Den 4. Nordiske konference i familiefokuseret sygepleje blev afholdt på Syddansk Universitet 24.25. september 2014. Der var 84 deltagere som repræsenterede alle de nordiske lande (Danmark,
Norge, Sverige, Finland og Island). Derudover var der deltagere fra Tyskland, Holland og USA.
Key note speakers kom fra tre forskellige nordiske lande og præsenterede forskellige perspektiver
på familiesygepleje i norden. Konferencen gav også rig mulighed for networking og fik en meget
fin evaluering. Hanne Konradsen og undertegnede har efterfølgende udarbejdet en rapport om
konferencen som publiceres i næste nummer af Journal of Family Nursing. Vedrørende de
økonomiske rammer for den nordiske konference administreres regnskabet via Klinisk Institut,
SDU og en endelig opgørelse foreligger ikke på nuværende tidspunkt.
Planlægningen af 12th International Family Nursing Conference som afholdes i Odense den 18.-21.
august 2015 skrider godt fremad, og der er indkommet 514 abstracts som nu har været gennem
bedømmelsesprocessen.
For yderligere at tilgodese Selskabets medlemmer har bestyrelsen besluttet at afholde en gratis
workshop i dag, den 27. januar 2015 med temaet “Familiesygeplejens mangfoldighed”

Forskningsudvalget har afholdt møde med nordiske kollegaer vedrørende evt.
forskningssamarbejde. Mødet blev afholdt i forbindelse med den nordiske konference og der
arbejdes videre med en konkretisering af emner for samarbejde. Derudover har formanden været
engageret i bestyrelsesmøder i International Family Nursing Association som bestyrelsesmedlem og
medlem af konferencegruppen samt forskningsgruppen. Næstformanden har ligeledes været
engageret i konferencegruppen og forskningsgruppen.

Uddannelsesudvalget har i samarbejde med UCL udarbejdet studieordning for diplommodul i
“Familieorienteret pleje og behandling” på 5 ECTS point. Studieordningen er godkendt af
Ministeriet og forventes udbudt i 2015. Desuden arbejder udvalget aktivt med en studieordning for
modul på kandidatuddannelsen om ”Familieinvolvering i sundhedsvæsenet”. Modulet forventes
klart til at blive udbudt i foråret.
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Public relations
Bestyrelsens medlemmer har individuelt arbejdet på at stimulere, fremme og udbrede viden og
interesse for familiesygepleje og skabe opmærksom omkring Dansk Selskab for Familie Sygepleje.
Endvidere blev artiklen, “The Development of Family Nursing in Denmark: Current Status and
Future Perspectives”, publiceret i Journal of Family Nursing, november 2014. Artiklen har dermed
bidraget til at manifestere selskabet i en international sammenhæng.

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 er arbejdet med at oprette en selvstændig
hjemmeside under domænet www.familiesygepleje.dk i fuld gang.

Konklusion
Sammenfattende har 2014 været et aktivt år 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 med at
manifestere Selskabet og dermed målopfyldelse. Dette forventes at kunne afspejles gennem fortsat
fremgang i medlemstal og øget tilslutning til Selskabets 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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