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DSFS NYT  
Dette nyhedsbrev udsendes 2 gange årligt og indeholder stort 
og småt i forhold til familiesygepleje 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrevet er til for dig, 

der har interesse i Familie 

sygepleje. Vi giver bud på 

spændende artikler, 

orienterer om forskning, 

uddannelse og generelle 

tiltag i klinisk praksis. Har du 

gode ideer, hører vi gerne 

fra dig. 

Mange hilsner Bestyrelsen 

Mail, Formand:  

karin.dieperink@rsyd.dk 

 

 

Nyhedsbrev  

Dansk Selskab for Familie- Sygepleje 

Sygepleje. 

 

mailto:karin.dieperink@rsyd.dk
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Leder  

2020 er ved at rinde ud og det har været et år som kommer til at skrive historie. Mange af 

vores værdier om det gode liv har været til diskussion. Nærhed med familien har fået en 

helt anden betydning. 

Bestyrelsen har måttet ty til virtuelle møder og desværre på grund af samværsrestriktioner 

været nødt til at aflyse vores planlagte arrangement om det ”korte familiemøde”. Det er 

vi de første til at beklage.  

Vi kommer stærkt igen i 2021, hvor vi først har en Masterclass og dernæst en Temadag om 

”Det korte familiemøde” at se frem til. Arrangementet bliver naturligvis afholdt efter 

gældende Covid-19 retningslinjer. Hele befolkningen er blevet omstillingsparate, og det er 

vi selvfølgelig også. 

Nu kan du se frem til at læse vores vinter nyhedsbrev, men først vil Bestyrelsen ønske dig og 

din familie en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår til dig og dine, med de 

bedste ønsker for 2021. 

Bestyrelsen 
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________________________________________________________________ 

               Sygeplejens år er forlænget til også at gælde 2021! 

____________________________________________________________________ 

 

               

 

 

Det store fokus og fejring af Sygeplejens år 2020 er forlænget til også at vare i 2021. 

Det glæder vi os over og kan kun opfordre til, at vi forsat tænker og italesætter Sygepleje 

-  og dermed selvfølgelig også Familiesygepleje.  

 

Netop den aktuelle Covid-19 situation får Familiesygepleje til at spille en vigtig rolle. Vi 

befinder os forsat i en tid, hvor vi såvel i sundhedsvæsenets regi, som i hverdagslivet, er 

belastet af Covid-19 og dets uforudsigelige forløb. 

I sidste Nyhedsbrev berørte vi Covid-19 og sygdommens store akutte påvirkning på såvel 

patienter som professionelle. Vi stod på daværende tidspunkt i den akutte fase, hvor 

Europa under ét, ikke kunne forudse hvor og hvor meget de respektive sundhedsvæsener 

kunne honorere. Dèr er vi ikke nu, men pandemien ”danser vi stadig med”. 

Vi vil derfor ikke undlade også at nævne Covid-19 denne gang, da den forsat sætter 

præg på vores hverdagsliv og sundhedsvæsen. 
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Vi ser udfordringer i forbindelse med eksempelvis restriktionerne ift. besøg, samt de 

generelle sociale indskrænkninger. Der er heldigvis i dag, atter åbnet op for muligheden 

for besøg i sygehusregi, men der hersker stadig klare anbefalinger om at begrænse 

omfanget. Vi så i starten af pandemien, hvorledes dèt netværk der måske var et af de 

vigtigste holdepunkter for patienten blev frakoblet, og hvor det for mange mennesker 

kunne gøre mødet med sundhedsvæsenet yderligere utrygt. Netværket er for mange 

mennesker af stor betydning i forhold til livskvalitet i hverdagslivet, og kan derfor 

tilsvarende udfordres på baggrund af de mange restriktioner. Vi har derfor som 

sundhedsprofessionelle en vigtig opgave i at have opmærksomhed på dette. Det samme 

gør sig gældende i sekundærsektor og institutionsregi. Restriktioner og påbud hersker i 

form af såvel besøgsmuligheder / omfang, men også selve konteksten hvor såvel visir, 

afstand etc. nu er blevet en almindelig præmis. 

Samtidigt er der også et stigende fokus på sygeplejerskens egen rolle, trivsel og funktion i 

den tumultariske tid.  

Lad os derfor fortsat bidrage til, at såvel miljøerne på vores arbejdspladser, som mødet 

med vores patienter/borgere og familier foregår så trygt, sikkert og optimalt som muligt, 

ud fra de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndigheder.  

Kigger vi globalt, ses også her både implikationer, konsekvenser og behov for 

fællesskaber.  

Nedenfor kan du lade dig inspirere af flere spændende links og indlæg;  

 

 
 

   

(IFNA) 

IFNA´s er vores internationale selskab for Familiesygepleje.  

Den Internationale Family Nursing Association understøtter og omfavner alle aspekter 

der har fokus på familie trivsel, social lighed, værdighed, samt respekt for alle. 

MAKE FAMILY NURSING VISIBLE WORLDWIDE!  

 https://internationalfamilynursing.org/association-   

 information/covid-19-family-nursing-resources/   

IFNA har i det kommende år valg til følgende 7 poster: 

https://internationalfamilynursing.org/association-
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(1) President-Elect 

(1) Treasurer K. Knafl (2015-2021) 

(3) BOD P. Brysiewicz (S. Africa) (2019 – 2021), V. Lambert (Ireland) (2019 – 2021) and L. 

Smith (Australia) (2019 – 2021) 

(2) Nominating Committee Karin Dieperink, Kristen Anderson 

Obs, for at kunne opstille skal du have været medlem af IFNA i 2 år. Du kan henvende 

dig til Karin Dieperink, bestyrelsesformand for yderligere information. 

 

 

Der er nu åbnet for registreringen til den virtuelle IFNA konference:  

https://ifna-familynursing.wildapricot.org/event-4061842 

 

I ugen forud for konferencen vil der være mulighed for at deltage i én eller flere af de 

syv udbudte workshops med følgende titler:  

1. Mental Health Issues of Vulnerable Families 

2. Grief and Loss Across the Lifespan in the COVID Era: How to Care for Our Patients 

and Ourselves 

3. Family Intervention Development to Advance Science and Inform Practice and 

Policy 

4. Childbearing Families and Breastfeeding 

5. An Introduction to Quantitative & Qualitative Methods for Analyzing Dyadic Data 

6. Global Perspectives on Narrowing the Know-do Gap in Acute Care Family Nursing 

7. Partnerships with Families Across the Lifespan: Facilitating Family Nursing 

 

   

 

 ___________________________________________________________________ 

                     Stort og småt 

____________________________________________________________________ 

https://ifna-familynursing.wildapricot.org/event-4061842
https://internationalfamilynursing.org/2020/11/23/ifnc15-pre-conference-workshops/#Mental%20Health
https://internationalfamilynursing.org/2020/11/23/ifnc15-pre-conference-workshops/#Grief
https://internationalfamilynursing.org/2020/11/23/ifnc15-pre-conference-workshops/#Grief
https://internationalfamilynursing.org/2020/11/23/ifnc15-pre-conference-workshops/#Intervention
https://internationalfamilynursing.org/2020/11/23/ifnc15-pre-conference-workshops/#Intervention
https://internationalfamilynursing.org/2020/11/23/ifnc15-pre-conference-workshops/#Breastfeeding
https://internationalfamilynursing.org/2020/11/23/ifnc15-pre-conference-workshops/#Methods
https://internationalfamilynursing.org/2020/11/23/ifnc15-pre-conference-workshops/#Global
https://internationalfamilynursing.org/2020/11/23/ifnc15-pre-conference-workshops/#Partnerships
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 I Dansk Selskab for Familiesygepleje arbejder vi bevidst og strategisk med 

at styrke selskabets SoMe kultur. Vi vil gerne bidrage til at både selskabet 

og familiesygepleje som begreb, får opmærksomhed, taletid og 

spalteplads. Det gør vi ved kontinuerlig og systematisk formidling på 

forskellige medier og platforme. Aktuelt er vi nu på Facebook, InstaGram 

Twitter og Linkedin, hvor vi på Linkedin især har fået flere følgere. Har du 

derfor spændende tiltag til familier på din afdeling så hører vi gerne fra 

dig. Det kan inspirere andre.  

 

 Måske så du oplægget der var en del af REHPAs og DEFACTUMs seminar: 

"At være pårørende til mennesker med livstruende sygdom"? Det blev 

afholdt i Nyborg den 14. august 2020. Karin Dieperink, formand for Dansk 

Selskab for Familiesygepleje, sygeplejerske, ph.d., lektor, & forskningsleder 

for Family Focused Healthcare Research Center, OUH/SDU, holdt et 

spændende oplæg om, hvordan familiesundhed understøttes, samt om 

FaCe – Family focused healthcare research. Du kan stadig se indslaget 

på:   YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=GCIvXDlWvf0 

 

 I selskabet inspireres vi også af nye ideer til forskningssamarbejde, og 

runder gerne dette emne til vores bestyrelsesmøder – Det kunne for 

eksempel være; hvad er de bedste family outcomes. Måske har I ideer fra 

jeres kliniske praksis? 

                                                                                                                                      

 Det er forsat glædeligt at iagttage, hvorledes såvel udbredelsen som 

implementering af Familiesygepleje sætter spor rundt i landet. Det 

betyder b.la øget mediedækning, kontinuerlige artikel publikationer 

samt en generel bred interesse, der også interesserer andre faggrupper 

end sygeplejeprofessionen.    

                                                                                                                                          

            

 

 

 

Hør podcasten ”Kærlighedens skjold” som lige er udkommet i den sidste udgave af 

”Sygeplejersken”. Vi har indsat podcasten sidst i Nyhedsbrevet. ”Kærlighedens skjold” 

beskrevet af Karen Marie Dalgaard (2010) fra det palliative felt, beskriver det fænomen 

som handler om det menneskelige i, at ville fortie problemstillinger i misforstået 

hensyntagen til dem man elsker. Både kultur og miljø har en afsmittende effekt på vores 

handlinger og ”kærlighedens skjold” bidrager desværre til at kommunikationen internt i 

https://www.youtube.com/watch?v=GCIvXDlWvf0
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familien kompliceres. De enkelte familiemedlemmer er bange for at gøre de andre 

familiemedlemmer kede af det, eller selv at bryde sammen i gråd foran familien. Ved at 

holde ”skjoldet” op som værn antages det fejlagtigt at man opnår beskyttelse fra det der 

gør ondt at tale om. I stedet resulterer det i at de inderste følelser og tanker 

hemmeligholdes og afføder at alle går ”som katten om den varme grød” hvilket kan 

betyde at der opstår misforståelser og en følelse af ensomhed med de svære tanker på 

trods af et ellers godt netværk. Derfor er det vigtigt at de sundhedsprofessionelle kender til 

fænomenet og adresserer emner der er svære at tale om. Hør PodCasten 

herhttps://sygepDm/e/№-7-—-bag-kærlighedens-skjold-forsta-familiesygepleje/ 

 

 

 

 

                                            Kurser og konferencer 
 _______________________________________________________________ 

 

 

 Dansk Selskab for Familiesygepleje afholder Masterclass om “Når børn og unge er 

pårørende – et familieperspektiv” den 2. marts 2021 kl. 9.30-15 i Odense på 

University College Lillebælt.  

 

Pris 500kr med særlig studenterpris: 350kr, hvilket også dækker et års medlemskab 

hos Dansk Selskab for Familiesygepleje. Prisen er inkl. sandwich, kaffe, te og vand. 

 

Afhængigt af COVID-19 restriktioner kan temadagen ændres til en online 

begivenhed.  

https://sygeplejersken.podbean.com/e/№-7-—-bag-kærlighedens-skjold-forsta-familiesygepleje/
https://sygeplejersken.podbean.com/e/№-7-—-bag-kærlighedens-skjold-forsta-familiesygepleje/
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Vi håber på at se dig!           

                                                           

http://familiesygepleje.dk/wp-content/uploads/2015/02/B%C3%B8rn-unde-og-sorg-

Masterclass-program-2021.pdf 

                             

 Husk og så d.15th International Family Nursing Conference  

– http://familiesygepleje.dk/wp-content/uploads/2015/02/15th-International-Family-

Nursing-Conference-Save-the-Date-June-28-July-1-2021-in-Dublin-Ireland.pdf 

 

Bemærk konferencen er virtuel så flere kan deltage, ligesom flere fra bestyrelsen  

allerede har indsendt abstrakts hertil. 

 

 Temadag med workshop om “Det korte møde” ONSDAG DEN 19. MAJ 2021 kl. 9.30-

15.00. Pris 200kr. for medlemmer og 500 kr.  for ikke medlemmer. Pris er inkl. 

sandwich, kaffe, te og vand.  Se programmet her: 

 

http://familiesygepleje.dk/wp-content/uploads/2015/02/Program-Temadag-med-

workshop-om-familiefokuserede-samtaler.pdf 

  

 Et NYT kursus tegner sig også – og det er vi rigtig glade for at få lov at annoncere: 

Kursusnavn: P301/01 How to design and conduct your PhD study to be family-

focused 

Datoer:              10 – 12 maj 2021 

Sted:                   Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København 

Undervisere: Lektor Karin Piil, Professor Dorthe Nielsen, Lektor Anne Brødsgaard 

Kurset udbydes under Aarhus universitets ph.d.-skole, hvor interesserede kan 

tilmelde sig:  

 

https://phd.health.au.dk/doingaphd/phdcourses/ 

 

 

 

 

 HUSK også forsat at holde øje med både Endags kurserne og Tredages kurserne 

som afholdes i Svendborg i 2021. Kontakt evt. sekretær Hanne Skovsende. 

 Endagskurser: 

D.11/2  

D.11/3  

D. 8/4  

D.10/ 

Tredages kurser: 

D. 23/2  

D. 3/3  

D. 17/3  

D. 30/9 

http://familiesygepleje.dk/wp-content/uploads/2015/02/B%C3%B8rn-unde-og-sorg-Masterclass-program-2021.pdf
http://familiesygepleje.dk/wp-content/uploads/2015/02/B%C3%B8rn-unde-og-sorg-Masterclass-program-2021.pdf
http://familiesygepleje.dk/wp-content/uploads/2015/02/15th-International-Family-Nursing-Conference-Save-the-Date-June-28-July-1-2021-in-Dublin-Ireland.pdf
http://familiesygepleje.dk/wp-content/uploads/2015/02/15th-International-Family-Nursing-Conference-Save-the-Date-June-28-July-1-2021-in-Dublin-Ireland.pdf
http://familiesygepleje.dk/wp-content/uploads/2015/02/15th-International-Family-Nursing-Conference-Save-the-Date-June-28-July-1-2021-in-Dublin-Ireland.pdf
http://familiesygepleje.dk/wp-content/uploads/2015/02/Program-Temadag-med-workshop-om-familiefokuserede-samtaler.pdf
http://familiesygepleje.dk/wp-content/uploads/2015/02/Program-Temadag-med-workshop-om-familiefokuserede-samtaler.pdf
https://phd.health.au.dk/doingaphd/phdcourses/
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Tre 

 

 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________  

                                                    Spændende artikler 

____________________________________________________________________ 

The Impact of Receiving a Family-Oriented Therapeutic Conversation Intervention Before and During Bereavement Among Family Cancer 

Caregivers: A Nonrandomized Trial. Petursdottir AB, Sigurdardottir V, Rayens MK, Svavarsdottir EK.Petursdottir AB, et al. J Hosp Palliat Nurs. 2020 

Oct;22(5):383-391. doi: 10.1097/NJH.0000000000000679.J Hosp Palliat Nurs. 2020. PMID: 32826543 

Coyne E. Jose J. Heynbergh N. Dieperink KB. Acknowledging cancer as a ‘family disease’: A systematic review of family care during cancer. 

European Journal of Oncology Nursing. 2020-12-01, Volume 49, Article 101841 https://doi.org/10.1016/j.ejon.2020.101841 

Shamali M, Østergaard B, Konradsen H. Living with heart failure: perspectives of ethnic minority families. Open Heart 2020;7:e001289. https://doi: 

10.1136/openhrt-2020-001289 

 

Sorg er et livsvilkår:  

sorg-er-et-livsvilkaar.

pdf  

 

  

 

  - HUSK at sikre dig et godt medlemskab af Dansk Selskab for familie Sygepleje.  

Del gerne dette Nyhedsbrev med kolleger som kan være interesseret. 

 

Selskabets formål: 

At stimulere, fremme og udbrede viden 

og interesse for familiesygepleje. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32826543/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32826543/
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2020.101841
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Ved at blive aktivt medlem støtter du Dansk Selskab for Familiesygeplejes vigtige 

aktiviteter, og er på den måde med til at sætte dit præg på fremtidens sygepleje som 

forhåbentlig vil være langt mere rettet mod hele familien og ikke være afgrænset til den 

enkelte patient. Som medlem bliver du løbende orienteret om de nyeste aktiviteter inden 

for familiesygepleje, både nationalt og internationalt, ligesom der gives rabat på 

specifikke kurser eller workshops. 

Du kan blive medlem for kun kr. 300,- pr. år. 

Send en mail med dit fulde navn, adresse og mailadresse til:  

Kasserer Mahdi Shamali e-mail: mshamali@health.sdu.dk 

 

For Jer der allerede er medlem, kan I forny jeres medlemskab ved at overføre kontingentet 

på 300 kr. til Selskabets konto i Danske Bank reg. nr. 1551 kontonr. 11334121.  eller betale 

via Mobilepay nr: 930079. Husk at anføre dit fulde navn i betaling. 

Ønsker du mod forventning ikke at være medlem i 2021, hører vi gerne fra dig. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er vi i bestyrelsen:  

Karin Brochstedt Dieperink (formand) Sygeplejerske, Ph.d., Lektor 

Viceinstitutleder, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Onkologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital 

Hanne Agerskov (næstformand) Klinisk sygeplejeforsker, Ph.d.,Lektor 

Nyremedicinsk Afdeling Y, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. 

Mahdi Shamali (kasserer) Ph.d.-studerende, MSc, Klinisk Institut, Syddansk Universitet 

Anne Dichmann Sorknæs (sekretær) Forskningssygeplejerske, Ph.d., Lektor, Medicinsk afdeling M/FAM, OUH-

Svendborg Sygehus, 

Charlotte Anker (sekretær) Sygeplejerske, Sorgrådgiver, Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertesvigtklinikken, Odense 

Universitets Hospital 

Barbara Voltelen (kassersupleant)Ph.d. Lektor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, 

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 

Anne Brødsgaard (Redaktør på DSFS Nyt), Lektor & Seniorforsker, Sygepleje og Sundhed, HEALTH, Aarhus 

Universitet & Børne-Ungeafdelingen, Amager Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden.  

Anne Møller Clausen (webredaktør) Sygeplejerske, cand.cur. Klinisk sygeplejespecialist Hæmatologisk Afdeling, 

Odense Universitetshospital 

Karen Frydenrejn Funderskov (ansvarlig for sociale medier) Sygeplejerske, cand. cur. 

Dansk Center for Søvnmedicin, Neurofysiologisk Klinik – Neurocenteret, Rigshospitalet – Glostrup. 

Vibeke Stubbings (Redaktør på DSDF Nyt), Forskningssygeplejerske/Koordinator, MKS, Filadelfia Forskning, 

Epilepsihospitalet, 4293 Dianalund. 

Jette Marcussen (sekretær) Sygeplejerske, Ph.d, Lektor i sygepleje, Cand. Pæd. Phd, OPEN, Klinisk Institut, SDU, 

UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole, Odense. 

 

mailto:mshamali@health.sdu.dk

