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Formandens årsberetning 2015 
ved Birte Østergaard  

 

Selskabets bestyrelse 
Birte Østergaard (formand, forskningsudvalg, uddannelsesudvalg)  

Hanne Konradsen (næstformand, forskningsudvalg) 

Anette Lund (Kasserer, klinisk praksis udvalg) 

Barbara Voltelen (sekretær, uddannelsesudvalg, klinisk praksis udvalg) 

Karin Dieperink (Forskningsudvalg, organisationsudvalg) 

Anne Brødsgaard (forskningsudvalg) 

Lone Hougaard (uddannelsesudvalg) 

Anne Sorknæs (Klinisk praksis udvalg, organisationsudvalg) 

 

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2015 (27. januar, 24. marts, 1. juli, 3. september og 10. december). 

Første møde blev afholdt på OUH umiddelbart efter masterclass, to møder er afhold på Syddansk Universitet 

og to møder er afholdt via Skype. Derudover har der været afholdt selvstændige møder i udvalgene.  

 
Medlemmer og økonomi 
Dansk Selskab for Familiesygepleje har pr. 31. december 2015, 92 medlemmer hvilket svarer til en stigning 

i medlemstallet på 46% i forhold til sidste år.    

 
Selskabets regnskab revideres af Adjunkt Lars Thrysøe og regnskabsførelsen har ikke givet anledning til 

bemærkninger.    

 
Det er ikke uden en vis stolthed at bestyrelsen, allerede i tredje år for selskabets beståen, kan præsentere en 

flot kassebeholdning på 91.784.70 kr. Den væsentligste grund til dette skyldes overførsel af overskuddet fra 

afholdelsen af den Nordiske konference i familiesygepleje i 2014.  Modsvarende har de største udgiftsposter 

drejet sig om etablering og vedligeholdelse af Hjemmesiden, samt oprettelse af e-faktura til betaling med 

EAN nummer. Det er derfor en enig bestyrelse der indstiller til generalforsamlingen at medlemskontingentet 

på 200 kr. forbliver uændret i 2017. 

Jeg henviser i øvrigt til kassererens beretning. 
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Vision, strategi og profil 
Den 27. januar 2015 blev der afholdt masterclass med titlen ”Familiesygeplejens mangfoldighed” med 

deltagelse af 63 sygeplejersker fra hele landet. Dagen forløb i en skøn vekselvirkning mellem 5 spændende 

og alsidige oplæg fra engagerede oplægsholdere og diskussionsgrupper fordelt over 4 fokusområder: 

Organisation, praksis, uddannelse og forskning. Alle grupper var vel besøgte, diskussionslysten var stor og 

der blev networket på kryds og tværs. 

 

Den 18.-21. august 2015 blev 12th International Family Nursing Conference afholdt i Odense med 458 

deltagere fra 31 lande. Konferencen var organiseret af International Family Nursing Association (IFNA) i 

samarbejde med DSFS og fik en meget flot evaluering. Bestyrelsen har efterfølgende udarbejdet en rapport 

om konferencen, som forventes publiceret i Journal of Family Nursing i løbet af foråret. Den næste 

internationale konference afholdes i juni 2017 i Pamplona, Spanien og forberedelserne er allerede i fuld 

gang.   

 

Forskningsudvalget har afholdt møde med kollegaer fra 7 europæiske lande og der er etableret et 

forskningssamarbejde omkring ansøgning af EU midler. 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.  

 

Uddannelsesudvalgets arbejde med udarbejdelse og annoncering af diplommodul i “Familieorienteret pleje 

og behandling” i regi af UCL samt modul på kandidatuddannelsen om ”Familieinvolvering i 

sundhedsvæsenet” bar desværre ikke frugt idet ingen af de to moduler blev gennemført. Trods dette arbejder 

udvalget ufortrødent videre med at få familiesygeplejen manifesteret i grunduddannelsen og 

videreuddannelsen.  Jeg kan i øvrigt henvise til et IFNA Webinar som afholdes den 29. januar 2015. Kurset 

har til formål at beskrive en proces til bedømmelse af i hvor høj grad den studieordning man arbejder ud fra, 

er sammenfaldende med de internationale generalist kompetencer for familiesygepleje. De to IFNA 

kompetence beskrivelser for familiesygeplejersker på generalist og grunduddannelses niveau kan findes på 

vores hjemmeside. Bestyrelsen overvejer at få dem oversat til Dansk.  
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Klinisk praksis gruppen har tilrettelagt dagens masterclass. Organisationsudvalget arbejder videre med at få 

sat familiesygeplejen på dagsordenen på ledelses- og politisk niveau og der er bl.a. indgået et samarbejde 

med www.pårørende.dk netværket og ledende sygeplejersker på OUH.  

 

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.  

Dette er blandt andet sket gennem Selskabets hjemmeside og ved indlæg på internationale konferencer. 

Desuden er arbejdet med at publicere den første danske lærebog i Familiesygepleje i fuld gang. Bogen 

udgives via forlaget Munksgaard og forventes at udkomme 18. august 2016. 

 

Selskabets Hjemmeside  

Der er oprettet en selvstændig hjemmeside under domænet www.familiesygepleje.dk og alle der har gang i 

projekter er velkomne til at få uploaded en kort præsentation af dem selv og deres projekt for at facilitere 

networking mellem medlemmerne.  

 

Konklusion 
Sammenfattende har 2015 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) 

http://www.p%C3%A5r%C3%B8rende.dk/
http://www.familiesygepleje.dk/
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