Formandens årsberetning 2016
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)
Dorthe Nielsen (uddannelsesudvalg, forskningsudvalg)
Louise Lawson-Smith (udgået august 2016)

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2016 (28. januar, 23. maj, 23. august og 5. december). Første møde blev
afholdt på OUH umiddelbart efter masterclass. De øvrige tre møder er afhold på Syddansk Universitet.
Derudover har der været afholdt selvstændige møder i udvalgene.

Medlemmer og økonomi
Dansk Selskab for Familiesygepleje har pr. 31. december 2016 98 medlemmer, hvilket svarer til en stigning
i medlemstallet på 6% i forhold til sidste år.
Selskabets regnskab er revideret af adjunkt Lars Thrysøe, og regnskabsførelsen har ikke givet anledning til
bemærkninger.
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Det er ikke uden en vis stolthed, at bestyrelsen også i år kan præsentere en flot kassebeholdning på
85.725,59 kr., hvilket dog er 6.059,11 kr. mindre end sidste år. De største udgiftsposter har drejet sig om
afholdelse af bestyrelsesmøder og masterclass samt betaling for oversættelse af undervisningsmateriale og
indkøb af bøger. Det er derfor en enig bestyrelse, der indstiller til generalforsamlingen, at
medlemskontingentet på 200 kr. forbliver uændret i 2018.
Jeg henviser i øvrigt til kassererens beretning.

Vision, strategi og profil
Den 28. januar 2016 blev der afholdt masterclass med titlen ”Familiesygepleje i klinisk praksis” med
deltagelse af 52 sygeplejersker fra hele landet. Vi havde en spændende dag, hvor Marie Lenstrup, som er
formand for foreningen Pårørende i Danmark, var hovedtaler. Efterfølgende var der alsidige oplæg fra
engagerede oplægsholdere og mulighed for netværksdannelse, afhængig af interesseområder.

Den næste internationale IFNA konference afholdes 14. – 17. juni 2017 i Pamplona, Spanien. Både
formanden og sekretæren er involveret i forberedelserne.

Forskningsudvalget har gennem 2016 arbejdet på forskellige områder.
På nationalt plan har gruppen forsøgt at få overblik over, hvilke projekter der er igangværende, hvilket ikke
er helt let, og som kræver kontinuerligt arbejde.
På internationalt plan blev ansøgningen til EU om COST midler til oprettelsen af et forskningsnetværk
desværre ikke imødekommet. Gruppen, som består af forskere fra 7 lande, arbejder videre med at revidere
ansøgningen i 2017. Så håber vi på, at den har bedre chancer denne gang.
Forskningsudvalget og andre fra bestyrelsen har haft stor glæde af 2 eftermiddage, hvor de har mødtes med
professor Erla Svarvarsdottir fra Island og professor Päivi Åstedt-Kurki fra Finland. Temaet for de fælles
drøftelser har været at afdække de største videnshuller i relation til Familiesygepleje i Norden og at diskutere
muligheder for fælles, fremtidigt samarbejde.

Uddannelsesudvalgets har også i 2016 arbejdet videre med at få familiesygeplejen manifesteret i
grunduddannelsen og videreuddannelsen. På UC-Lillebælt i Vejle er familiesygeplejen prioriteret som
hoveområde for deres curriculum. Der arbejdes fortsat på at få gjort familiesygeplejen synlig i
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videreuddannelserne. Endvidere er der afholdt to kurser i familiesygepleje for kardiologiske sygeplejersker,
ansat på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, OUH-Odense Universitetshospital samt Vejle Sygehus. De
to IFNA holdningserklæringer for familiesygepleje på generalist- og grunduddannelsesniveau er oversat til
Dansk og gennemgår lige nu redaktionel tilpasning. Udvalget forventer, at de kan lægges ud på
hjemmesiden i løbet af foråret.

Udvalget for klinisk praksis har tilrettelagt dagens masterclass. Derudover har udvalgets medlemmer
arrangeret og afholdt kurser i familiesygepleje i deres respektive kliniske sammenhænge på OUHSvendborg Sygehus, UC-Lillebælt i Vejle og Odense, H.C. Andersen Børnehospital, Odense, samt i
forbindelse med et samarbejdsprojekt mellem onkologisk afdeling i Vejle og Fredericia Kommunes
Kræftrehabiliteringsteam.
Organisationsudvalget arbejder videre med at få sat familiesygeplejen på dagsordenen på ledelses- og
politisk niveau. Samarbejdet med foreningen Pårørende i Danmark www.pårørende.dk fortsætter og
formanden har deltaget i deres netværksmøder. Desuden har udvalget planer om at skrive en Kronik hvor
rapporten ”Sundhedsvæsenet ifølge danskerne” inddrages. Her vises at 95% af danskerne ønsker
information om hvordan de kan hjælpe deres pårørende under et sygdomsforløb. Udvalget planlægger også
at kontakte Sygeplejersken med henblik på et interview og et indlæg om Selskabet.

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.

Den rapport, bestyrelsen udarbejdede vedrørende indtryk fra 12th International Family Nursing Conference,
som blev afholdt i Odense, er publiceret i Journal of Family Nursing maj 2016.

Vi er naturligvis også stolte over at kunne præsentere den første danske bog om familiesygepleje, som blev
udgivet i september 2016. Formanden og næstformanden er redaktører og bogen indeholder bidrag fra flere
af Selskabets medlemmer.

Endelig kan vi glæde os over, at den første danske ph.d. afhandling i familiesygepleje blev færdiggjort i
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2016 af Selskabets sekretær, Barbara Voltelen.

Selskabets Hjemmeside
Hjemmesiden www.familiesygepleje.dk bliver løbende opdateret, og jeg vil gerne opfordre alle, der har
gang i projekter som omhandler familiesygepleje, om at fremsende en kort præsentation af dem selv og
deres projekt. Dette vil give mulighed for at få et samlet billede af aktuelle aktiviteter og facilitere
networking mellem medlemmerne.

Konklusion
Sammenfattende har 2016 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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