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Der er i 2019 afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder (20 marts, 22. maj, 6. september, og 5.
december). Alle møder er afholdt på OUH eller Syddansk Universitet.

Status på handlingsplan
Mit første år som formand i Dansk Selskab for Familiesygepleje er nu gået. Vi har forsøgt at
professionalisere bestyrelsesarbejdet ved at der er udarbejdet en handleplan med tydelige procesmål
som er markeret med gul, grøn eller rød markering så vi kan se hvor langt vi når i processerne. Vi
har indført mere åbenhed ift. at vi nu laver 2 nyhedsbreve årligt samt lægger alle referater på
hjemmesiden. Vi har ønsket ikke at være så sårbare så derfor arbejder kassereren og sekretæren
sammen to og to. Vi har samtidig forsøgt at indføre noget positivt ved at begynde hvert
bestyrelsesmøde med et fast punkt som hedder: ”hvad skal vi fejre siden sidst”

Medlemmer og økonomi
Dansk Selskab for Familiesygepleje havde pr. 31. december 2019 125 betalende medlemmer,
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hvilket er et mindre fald fra det rapporterede på 146 fra sidste år. Vi har dog stadig et mål med at nå
et større medlemstal, og vi tænker at det kan gøres ved endnu større åbenhed om selskabets
aktiviteter og mere aktivitet på SoMe medier.
Selskabets regnskab er revideret af adjunkt Lars Thrysøe, og regnskabsførelsen har ikke givet
anledning til bemærkninger.
Bestyrelsen kan præsentere en flot kassebeholdning på ca. 84.000 kr. Den største udgiftspost har
drejet sig om afholdelse af masterclass. Vi har desuden i 2019 afholdt et Metodeseminar som dog
kun gav et overskud på ca. 500 kr og vi må erkende at vi er nødt til at sætte priserne højere set i
forhold til det store arbejde det er at lave disse seminarer.
Desuden har der været udgifter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder. Vi vil
fremadrettet stile efter et balanceret regnskab med en kassebeholdning på minimum 50.000 kr.
Det er en enig bestyrelse, der indstiller til generalforsamlingen, at medlemskontingentet på 300 kr.
bibeholdes i det kommende år.
Jeg henviser i øvrigt til kassererens beretning.

Produkt
Hjemmesiden
Hjemmesiden www.familiesygepleje.dk bliver løbende opdateret, og jeg vil endnu engang 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 blandt medlemmerne. Vores nye Webmaster Anne
Møller Clausen står klar til at lave ændringer hvis dette ønskes.
Masterclass
I januar 2019 blev der afholdt Masterclass to steder i landet på henholdsvis Bispebjerg Hospital og
UCL i Vejle. Vi havde nogle spændende dage, med alsidige oplæg efterfulgt af spørgsmål fra
engagerede deltagere. Bestyrelsen vil overveje hvordan Masterclass skal organiseres fremover, da
det er meget at afholde 2 ens dage. Måske det er ved at være tiden at overveje en reel konference?
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Forskning
Family focused healthcare research Center FaCe er etableret ved SDU og OUH med Karin
Dieperink som leder. Der var åbningsseminar 10. januar 2020. Vi ser frem til et tæt samarbejde med
centeret i de kommende år.
Bestyrelsen har samarbejdet med redaktøren for tidsskriftet Klinisk Sygepleje vedrørende udgivelse
af et særnummer om familiesygepleje som er udgivet i maj måned 2020.
Spørgeskemaundersøgelsen om danske sygeplejerskers holdning til inddragelse af pårørende i
plejen er nu publiceret. Se i øvrigt andre relevante publikationer. Det kan være de kan inspirere dig i
lige din kliniske praksis.
På internationalt plan arbejder flere af bestyrelsens medlemmer sammen med europæiske forskere
om bl.a. litteratur Reviews og sammenligning af data vedrørende sygeplejerskernes holdninger på
tværs af EU.
Der har været afholdt et Metodeseminar den 20. november om forskningsmetoder relateret til
familiesygepleje i samarbejde med Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Det giver helt vildt god
synergi at lave arrangementer sammen og det vil vi gerne i fremtiden.
Uddannelse
Bestyrelsen har også i 2019 arbejdet videre med at få familiesygeplejen manifesteret i
grunduddannelsen og videreuddannelsen. Der afholdes både diplomkurser, 3-dages kurser og 1dages kurser og flere af selskabets medlemmer og bestyrelse farer land og rige rundt og fortæller
om familiesygepleje eller relaterede emner.

Profilering
Bestyrelsen arbejder fortsat målrettet med øget profilering af Selskabet. Vi vil i det kommende år
forsøge at være mere aktive på Facebook og LinkedIn.
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Til juni afholdes Nordic Family Nursing Conference i Stavanger i Norge. 3 fra Bestyrelsen har et
Pre-conference om sårbare familier og flere andre fra selskabet har præsentationer. Obs abstract til
næste IFNA som afholdes i Dublin juni 2021.
Bestyrelsens medlemmer har også 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 nationale og
internationale konferencer.

Konklusion
Sammenfattende har 2019 været et aktivt år for Selskabet. Vi håber at med så mange aktive
medlemmer, så vil det have afsmittende effekt på de kliniske møder med patienter og familier –
derude hvor virkeligheden er.
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.
Karin Dieperink (formand)
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