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Der er i 2017 afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder (31. januar, 8. marts, 1. juni, og 6. december). Første
møde blev afholdt på OUH umiddelbart efter masterclass. De øvrige tre møder er afhold på Syddansk
Universitet. Derudover har bestyrelsen afholdt et 2-dages strategimøde den 28. og 29. september på Hotel
Kolding Fjord. Endvidere har der været afholdt selvstændige møder i udvalgene.

Vision og strategi
Bestyrelsen har gennem noget tid drøftet behovet for at have tid og rum til en grundigere drøftelse af
fremtidige visioner og strategier. Det blev derfor besluttet at bruge noget af den opsparede kassebeholdning
til at afholde strategimødet på Hotel Kolding Fjord. Formålet var at sætte fokus på strategiske udfordringer
samt udarbejde en strategisk handlingsplan.
Behovet for dette er bl.a. opstået fordi det har vist sig at vanskeligt at afgrænse udvalgenes
funktionsområder. Det er bl.a. kommet til udtryk, når vi har forsøgt at udarbejde kommissorier. Desuden har
det været vanskeligt at få etableret et udvalg med fokus på organisatoriske forhold til fremme af
familiesygepleje. Endelig er der flere bestyrelsesmedlemmer, som gerne vil deltage i arbejdet med
opgaver/aktiviteter på tværs af udvalgene. Vi besluttede derfor i stedet at etablere en matrix-organisering
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omkring de fire hovedområder således af vi fremover organiserer bestyrelsesarbejdet i midlertidige
arbejdsgrupper omkring de konkrete aktiviteter og opgaver i den strategiske handlingsplan (medlemmer,
økonomi, produkt og profilering). Idet følgende vil beretningen derfor blive aflagt i relation til
handlingsplanen.

Medlemmer og økonomi
Dansk Selskab for Familiesygepleje havde pr. 31. december 2017 116 medlemmer, hvilket svarer til en
stigning i medlemstallet på 15,5% i forhold til sidste år. Vi arbejder frem mod at øge medlemstallet til 200 i
løbet af 2018.
Selskabets regnskab er revideret af adjunkt Lars Thrysøe, og regnskabsførelsen har ikke givet anledning til
bemærkninger.
Det er ikke uden en vis stolthed, at bestyrelsen også i år kan præsentere en flot kassebeholdning på
71.050,56 kr., hvilket dog er 14.675,03 kr. mindre end sidste år. Den største udgiftspost har drejet sig om
afholdelse af strategimødet på Hotel Kolding Fjord. Desuden har der været udgifter i forbindelse med
afholdelse af de øvrige bestyrelsesmøder og masterclass samt hosting af hjemmesiden. Vi vil fremadrettet
stile efter et balanceret regnskab med en minimum egenkapital på 50.000 kr.
Det er derfor en enig bestyrelse, der indstiller til generalforsamlingen, at medlemskontingentet på 200 kr.
forbliver uændret i 2019.
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 mellem medlemmerne.

Masterclass
Den 31. januar 2017 blev der afholdt masterclass med titlen ” Teoretiske og praktiske perspektiver på
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familiesygepleje” med deltagelse af 63 sygeplejersker fra hele landet. Vi havde en spændende dag, med
alsidige oplæg efterfulgt af spørgsmål fra engagerede deltagere.

Forskning
Spørgeskemaundersøgelsen om danske sygeplejerskers holdning til inddragelse af pårørende i plejen er nu
så langt at der er indhentet data fra omkring 1720 sygeplejersker der har besvaret alle spørgsmål i skemaet.
Forude venter så arbejdet med at analysere data og skrive artiklen.

På internationalt plan blev ansøgningen til EU om COST midler til oprettelsen af et forskningsnetværk
ændret, og ny ansøgning er sendt afsted med forventet svar omkring den 1. april. Gruppen består nu af 28
forskere, indenfor flere forskellige discipliner, i 16 Europæiske lande samt en fra USA. Nu håber vi på, at
den har bedre chancer denne gang.

Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe til afholdelse af en temadag om forskningsmetoder relateret til
familiesygepleje.

Uddannelse
Bestyrelsen har også i 2017 arbejdet videre med at få familiesygeplejen manifesteret i grunduddannelsen og
videreuddannelsen. Vi kan nu glæde os over at der er etableret et modulkursus i familiefokuserede samtaler
på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Kurset er etableret i et samarbejdede mellem UC-Lillebælt,
Dansk Selskab for Familiesygepleje og Syddansk Universitet. Ansøgningsfrist er 1. marts 2018.

På Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje ved SDU er der afholdt indlæg om familiesygepleje på modul 1
der omhandler Klinisk sygeplejepraksis – perspektiver og tilgange.
På Kandidatuddannelsen ved Århus Universitet i Emdrup har Anne Brødsgaard undervist i familie sygepleje
på deres modul om relationer og interaktioner på 2 semester.

Endvidere er der afholdt to kurser i familiesygepleje for kardiologiske sygeplejersker, ansat på Bispebjerg
og Frederiksberg Hospitaler, OUH-Odense Universitetshospital samt Vejle Sygehus. Foruden et kursus på
Svendborg Sygehus.
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Fremadrettet planlægger vi at udbyde endags opfølgningskurser med fokus på refleksion over egne samtaler,
idet sådanne kurser har været efterspurgt fra flere sider.

De to IFNA holdningserklæringer for familiesygepleje på generalist- og grunduddannelsesniveau er oversat
til Dansk og nu publiceret på vores hjemmeside samt IFNA’s hjemmeside.

Profilering
Selskabet er nu også fået sin egen platform på Facebook og Twitter.
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 internationale IFNA konference blev afholdt 14. – 17. juni 2017 i Pamplona, Spanien. Både formanden
og Barbara Voltelen var involveret i forberedelserne. Danmark var fint repræsenteret med 12 deltagere som
var indbudt til en lille sammenkomst med bobler og snaks som Selskabet var vært for.

Den femte nordiske konference i familiefokuseret sygepleje afholdes i Tampere, Finland den 3. til 5. juni
2018 med titlen “Families throughout the life span”.

Bestyrelsen har indgået aftale med tidsskriftet Klinisk Sygepleje om udgivelse af et temanummer
omhandlende familiesygepleje. Flere af bestyrelsens medlemmer er i fuld sving med at skrive indlæg til
temanummeret. Deadline er 1. april hvorefter alle artikler skal gennem tidsskriftets sædvanlige peer-review
proces. Vi forventer derfor at det publiceres i løbet af efteråret.

Karin Dieperink var inviteret til at holde oplæg om familiesygepleje på temadag for geriatrisk sygepleje i
samarbejde med DSR og forum for geriatrisk sygepleje. Temadagen blev afholdt i Vejen Idrætscenter den
15. november 2017 for 100 sygeplejersker, som både har tilknytning til sekundær og primær
sundhedssektor.
Barbara Voltelen har holdt oplæg om familiesygepleje ved Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker,
Temadag på UC-syd sygeplejerskeuddannelsen, DASYS’s konference samt Fagligt Selskab for Palliations
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Sygeplejersker.

Samarbejdet med foreningen Pårørende i Danmark www.pårørende.dk fortsætter og formanden har deltaget
i nogle af deres netværksmøder.

Konklusion
Sammenfattende har 2017 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)

5

