
 
Dagsorden Bestyrelsesmøde 

Tid: Fredag den 6. september 2019 kl. 10.00 – 14.00 Sted: Patienthotellet 2. sal NORD. OUH 

Deltagere: Karin Dieperink (KDi), Anne Sorknæs (AS), Mahdi Shamali (MS), Charlotte Anker (CA), Dorte Nielsen 
(DN), Hanne Agerskov (HA), Anne Brødsgaard (AB) Barbara Voltelen (BV) på skype. 

Afbud: Karen Frydenrejn Funderskov (KFF), Hanne Konradsen (HK), Anita Beck Andersen (ABA)   

Referent: Charlotte Anker 

Dagsorden  

1. Velkomst til alle v/Karin.  

Vi starter til tiden af respekt for de som er kommet til tiden. 

2. Bestyrelsens beslutningsdygtighed v/alle 

Vi er 8 så vi er beslutningsdygtige. 

3. Godkendelse af Dagsorden og prioritering af punkter v/alle 

Dagsorden godkendt efter tilføjelse af punkt 8. Konferencer. 

4. Hvad skal vi fejre siden sidst – stort og småt? (deltagelse i IFNC14) 

Der var 377 på IFNC og de 13 fra DK. Vi har submittet artiklen ”nurses attitudes” til Journal of Clinical 

Nursing. Metodeseminaret i familieforskning er oprettet – primære målgruppe er kandidater og PHD stud. 

Maksimale deltagerantal er 30 og der er allerede nu stor interesse. 

5. Overdragelse Praktiske forhold skal afklares – Karin og Mahdi arbejder på sagen. 

6. Hjemmesiden www.familiesygepleje.dk skal opdateres løbende, og Anne Møller Clausen har sagt ja til at 

være vores webmaster J TAK FOR DET! Der mangler fortsat et par billeder af bestyrelsesmedlemmer. PHD 

studerende og kandidater skal figurere med deres arbejde under nøgleordet Projekter. Der rejses forslag om, at 

nøgleordet Projekter skal figurere som særskilt faneblad for en mere direkte adgang. Det skal være valgfrit om 

abstracts udformes på dansk og/eller engelsk. Der kan også tilføjes videoklip/podcasts - en moderne og hurtig 

adgang til viden.  

7. Handleplan 2019: 

a) Formidling, branding, aktiviteter fra selskabet til medlemmer  

• Master class ”Tab og Sorg – en familieudfordring” v/Charlotte, Dorthe, Anitha og Anne B – Se 

Gruppens udkast. Programmet godkendes af bestyrelsen efter små justeringer. Anne S og 

Charlotte laver budgetoverslag og tilretter endelig pris. Deadline for udsendelse af program 1/10. 

Anita har sagt ja til at stå for forplejning. 

 

• Temadag efteråret 2020 ”Det korte familiemøde”. Ansvarlige: Barbara, Anne S, Hanne A. +? 

Dato 30. september 2020 på UCL i Odense, hvor Barbara forsøger at booke lokale. 



 
• Udarbejdelse og trykning af flyers i bogmærkeformat (profilering af Selskabet Facebook- og 

twitteradresser) Ansvarlig: Karin og Barbara. Send gerne forslag til ”punchline”, kort beskrivelse 

af selskabets formål, billeder til Barbara, der videresender til Karin. Muligt at kopiere på SDU? 

• Modtagelse af første Nyhedsbrev. Umiddelbart vel modtaget. Karin har fået 3 positive 

tilbagemeldinger på skrift. Formen diskuteres og findes umiddelbart brugbar Max.2 sider. Indhold 

til 2. nyhedsbrev kunne være opfølgning på afholdte konferencer, reklame for kommende 

konferencer og mødeaktiviteter. Send input til 2. nyhedsbrev senest 1/11 til redaktørerne Karin og 

Hanne A – gerne billeder og relevante links. 

b) Uddannelse, implementering, dokumentation  

• Diplommodul: Barbara overtager formentlig fremadrettet Birte´s undervisning. Desværre for få 

tilmeldte i efteråret 2019 – min. 10 deltagere på det ordinære modul er ønskeligt. Udbydes igen til 

foråret, hvor der arbejdes på at reklamere tidligt. Der ønskes mere præcise kriterier for vurdering 

af eksamensopgaverne. Tre-dags kursus (SVB) v/Anne S: Udbydes den 4-5/11 og 18/11 2019 og 

genopfriskningskursus efter tre-dags kursus den 27/11 2019. Endvidere udbydes endagskursus x 

10 årligt. Endags kursus / tredags kursus foråret 2020 på OUH drøftes – mulig styregruppe Karin, 

Dorthe og Charlotte – aktuelt introduceres nyansatte x 2 årligt og erfarne sygeplejersker x 1 årligt 

i Hjertemedicinsk afd.B, til Familiesygepleje / Den familiefokuserede samtale. 

• Henvendelse fra Bispebjerg Hospital BBH, afd. Spl Mette Husum, palliativ medicinsk afd. Mette 

tilbydes mod betaling at deltage i kursus på Rigshospitalet 

• Henvendelse fra BBH, oversygeplejerske Birgit Villadsen, Palliativ og Geriatrisk afd. 

temadag november v/Karen som tager oplægget. 

• Temadag 21/1:" Kræftdag Syd” Session: Pårørende til kræftramte” for praktiserende læger og 

praksispersonale fra kl 9-15 v/Karin som tager oplægget 

• Generelt mange henvendelser, men som oftest med ønsket om at undervisning er en gratis ydelse 

hvilket ikke er holdbart i længden. Barbara foreslår en fast takst på 5000,- for et dagskursus. Faste 

takster for undervisning skal drøftes nærmere, og fremgå af hjemmesiden, så der kan henvises 

hertil ved forespørgsel. 

• Metodeseminar i familieforskning afholdes den 20. november på SDU v/Hanne K og Karin 

c) Udveksle ideer og initiere forskning   

• FaCe Family focused research healthcare Center er godkendt af Kim Brixen og Kirsten Kyvik, og 

netop godkendt af Dekan Ole Skøtt. Officiel åbning af FaCe bliver formentlig 10/1 2020 samtidig 

med Birte´s fratrædelsesforelæsning. De nærmere rammer for FaCe skal beskrives – projekter der 

kobler op til FaCe skal være selvfinansierede – i hvert fald i begyndelsen.   

• Status på igangværende forskningsprojekter: Anne B har aktuelt 4 PHD studerende der har valgt 

afsæt i den familiefokuserede tilgang og Hanne A har 1 PHD studerende på vej til at arbejde med 



 
ACP samtaler til kronisk nyresyge patienter og deres pårørende. Karin D har 1 PHD studerende 

der arbejder med beslutningsstøtte til familier der skal tage stilling til pallierende 

kemobehandling, samt en PHD studerende på vej i FAM. Anne S arbejder videre med Mette 

Rothman om spørgeskemaundersøgelsen der bygger på de validerede islandske spørgeskemaer. 

Håber også at få 2 PHD-studerende ila efteråret. Mahdi er undervejs med familiefokuserede 

interviews af iranske patienter med hjertesygdom. 

8. Konferencer Det vil være brugbart at have et quick link til konferencer i en box på forsiden af hjemmesiden. 

Det besluttes, at konferencer skal fremgå fortløbende og ikke splittes op i overskrifterne kommende og 

afholdte. Det letter processen med opdatering. Dette er rettet af Anne Møller Clausen! Selskabets deltagelse 

ved konferencer drøftes – det anses som en betydningsfuld vej til profilering og networking. Hvis mange fra 

selskabet er til stede, vil det potentielt være muligt at afholde bestyrelsesmøde i tilknytning til en konference. 

Der er dog noget forskellige vilkår blandt bestyrelsesmedlemmerne for økonomisk dækning af udgifterne. Der 

kunne arbejdes på, at så mange som muligt fra selskabet kan deltage ved IFNC i Dublin om 2 år. 

9. Eventuelt Dorthe skal deltage i et EU støttet projekt om transseksualitet. Anne S har fået midler til EU støttet 

projekt med afsæt i den familiefokuserede tilgang – vigtige projekter i forhold til at forme en systemisk 

orienteret EU politik. Barbara vil modtage SoMe undervisning af sin datter og blive ”superbruger” i selskabet. 

Barbara vil koncentrere sig om at opdatere Twitter og Facebook og Karen F står fortsat for LinkedIn.  

Punkter til næste møde den 5/12 kl. 14.00-17.00 i Odense (evt Jomfruklosteret) og derefter julefrokost.  

• Dorthe kontakter kommunikationskonsulent i DSR om undervisning i profilering af selskabet og det 

værdisæt selskabet repræsenterer – hvordan bliver vi mere synlige i den offentlige debat?  

• Barbara og Karen vil undervise i SoMe.  

• Interessekonflikter og synergieffekt mellem FACE og DSFS. 

Afrunding og evaluering af dagen Tæt program med mange gode drøftelser – udbytterigt møde. 


