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DSFS NYHEDSBREV
Nyhedsbrevet udsendes to gange om året og indeholder
stort og småt relateret til familiesygepleje

Vidste du?

DANMARKS FØRSTE PROFESSOR I
FAMILIESYGEPLEJE

OM BESTYRELSARBEJDET
Formen i bestyrelsesarbejdet har været udfordret
pga. Covid-19 og nye regionale retningslinjer
for mødeaktivitet. Det har medført at vi har
drøftet hvilke bestyrelsesmøder der helst skal
være fysiske og hvilke der kan være virtuelle.
Alligevel har vi formået at have en stærk
sammenhængskraft i bestyrelsen, og har bl.a.
afholdt et godt besøgt virtuelt netværksmøde og
generalforsamling i marts. Den årlige
Masterclass har vi pga. Covid-19 måtte flytte,
men vi kommer stærkt tilbage. Masterclass Når
børn og unge er pårørende – et
familieperspektiv, afholdes 25. januar 2022 i
Odense. Kom frisk!

Formand Karin Dieperink, OUH/SDU

Professoratet giver Anne Brødsgaard mulighed for at forene empirisk forskning, metodologiske
spørgsmål og teoriudvikling, der kan højne kvaliteten af både undervisning, pleje og behandling.

Indlagte børn og familier, deres relation, forløb,
oplevelser og liv. Det er omdrejningspunktet for
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitets,
nye professor, som er ekspert i familiefokuseret
sundhed og pleje.
Anne Brødsgaard udvikler og afprøver nye
pleje- og behandlingsmodeller, der skal
optimere hospitalsindlæggelsen, kontakten
mellem familien og det sundhedsfaglige
personale, og overgangen til primærsektoren.
Målet er at forene familien i eget hjem hurtigst
muligt, så den kan vende tilbage til et nyt
normalt hverdagsliv.
Det er ikke alene de familier, som Anne
Brødsgaard arbejder for, der får gavn af den
forskning, den nyudnævnte professor bedriver i
samarbejde med klinisk praksis. Indsatsen
medvirker samtidig til at frigive ressourcer til
andre pleje- og behandlingskrævende børn og
deres familier, og det har positiv betydning for
folkesundheden og for samfundsøkonomien.
Anne Brødsgaard er tilknyttet Institut for
Folkesundhed og varetager sideløbende sin
nuværende stilling på Amager og Hvidovre
Hospital i Børne-og Ungeafdelingen samt
Obstetrisk og Gynækologisk afdeling. Hun
tiltrådte professoratet den 1. juli 2021.

Foto: Jesper Rud Jager,
Amager og Hvidovre Hospital

Kontakt

Professor, sygeplejerske, ph.d. Anne Brødsgaard
Mobil: 22 91 32 41
Mail: anne.broedsgaard.madsen@reginh.dk
eller abm@ph.au.dk

18.08.2021 Sabina Bjerre Hansen

Online Bestyrelsesmøde 22. september 2021

Tjek DSFS hjemmeside,
hvor vi annoncerer kursustilbud
forskellige steder i landet………..

I DETTE NUMMER
KLINIK ÅBNES FOR
FAMILIESAMTALER
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#IFNC15
KONFERENCE

NY PROFESSOR I
FAMILIESYGEPLEJE

AFHOLDT TEMADAG

Familiesygeplejens vingesus fra den store verden
International Family Nursing Conference
(IFNC-15) blev afviklet fra 28/6-2/7 2021.
Konferencen afholdes hvert andet år, men
første gang virtuelt. Temaet for
konferencen var ”Family Nursing
throughout the Life Course” Der deltog
342 fra fem kontinenter fordelt på 28
lande, heraf ni fra Danmark.
Danskerne havde mange interessante orale
og poster præsentationer med vedr.
familier, fx, amning, barselstilbud til
sårbare familier, neonatologi, atrieflimren,
nyresygdomme, måltider til ældre, akut
modtagelse, intensiv pleje, palliation samt
opbygningen af Center for Familiesundhed
FaCe på SDU.
Et meget interessant keynote oplæg blev
holdt af den australske Professor Kim
Usher om Covid-19s betydning for
familier. Covid-19 har været en intens tid
for familier i hele verden. Social isolation
har ændret vores livsstil dramatisk og
betydet store omkostninger for familier.
Tab af job, reducerede arbejdstimer,
hjemmearbejde og aflysning af
uddannelse. Isolation fra sine kære, er især
hårdt for de ældre, som bor på plejehjem.
Stigende angst og utryghed, søvnbesvær,
fysiske reaktioner i form af hovedpine,
mentalt stress og øget indtag af alkohol og
tobak. Især store omkostninger for familier
med børn og unge. Børns øvrige
støtte/netværk, fx lærere/pædagoger/
bedsteforældre har været væk, med de
største problemer til følge for de svageste
familier, fx i form af flere konflikter, mere
vold og seriøse psykiske problemer.
Sessionen blev efterfulgt af Covid-19s
betydning for familier i Canada, Schweiz
og Hong Kong, og afsluttet med en fælles
spændende diskussion.
Hvad kan vi tage med os af læring og
refleksion: Familierelationer er en buffer i
en Covid-19 krise. Tele-Health er blevet en
ny normal måde, at yde familie sygepleje
og sygepleje på for os alle i hele verden.
Som sygeplejersker kan vi vælge, om vi vil
se denne nye verden som en trussel eller en
mulighed.
Nogle af de positive forhold som Covid-19
har bragt med sig er: at der er set en øget
deling med hinanden og en øget omsorg
for hinanden. Mange familier har reprioriterede deres tid og tilbragt mere tid
sammen, og der er brugt meget mindre tid
på transport. Sygeplejersker har vist stor
modstandsdygtighed, ved at bringe nye
ideer frem i deres arbejde, og ved at bevare
en positiv attitude, som gør en stor forskel
for patienter og familier. Sygeplejersker
har skabt øget fokus på at skabe mere
familiefokuserede og -venlige politikker på
mange institutioner. Sygeplejersker har
forstået, at familierne er stressramte og
derfor kunnet yde dem støtte.

Keynote speaker: Professor Kim Usher, Australien

Paneldiskus
sion v/
Canada,
Schweiz og
Hong Kong

Familiefokuseret samtaler i klinisk
praksis – hvordan kan det gøres i
Det korte møde?
Et bredt udsnit af sygeplejersker fra klinisk
praksis, forskere, ledere og udviklingssygeplejersker mødte op. Dagen bød på en kort
teoretisk indføring i familiefokuseret samtaler
(FFS) v/lektor Anne Sorknæs. Dernæst blev
deltagerne, af to erfarne udøvere i FFS, taget
med ud i klinisk praksis, og fik et indblik i,
hvordan tilgangen får mest muligt liv i det korte
møde. Her blev givet et hav af gode tips, og
konkrete cases beskrev, hvordan erfarne
sygeplejersker arbejder med FFS. Der var bred
enighed om, at det netop er det korte møde, som
sygeplejersker har flest af, og man derfor må
gribe disse muligheder i udøvelsen af FSS, hvis
man vil gøre den største mulige forskel for de
patienter og familier vi møder. I mindre grupper
blev der reflekteret over FFS i egen praksis.
Både situationer hvor det har haft en betydning
for patient og familie, men også feedback på
situationer, hvor man ønskede perspektiver på
andre handlemuligheder. I pauserne blev der
netværket, diskuteret strategi, organisering, samt
implementering og vedligeholdelse. Udbyttet af
dagen var samlet set stort, og bidrog til
yderligere motivation til at udøve FFS, - også i
det korte møde - hvor det virkelig kan gøre en
forskel.
Anne Juul Bush

KURSUS - COMING UP

Covid-19

MASTERCLASS I
FAMLIESYGEPLEJE
Når børn og unge er pårørende
– et familieperspektiv
Tirsdag den 25. januar 2022
Odense Universitets Hospital
Kløvervænget 6, st. 5000 Odense C
Auditorie 1 og 2, Indgang 93 –
OBS om det i stedet bliver online
TILMELDING:
Senest 4/1-22 via mail med navn til kasserer
anne@sorknaes.dk
Prisen er 500,00 kr. der udover Masterclass
dækker medlemskab for 2022.
Studerende pris: 350,00 kr. inkl. medlemskab
HUSK: Skriv MC samt tydeligt navn og
arbejdssted ved indbetaling
Beløbet indbetales til Danske Bank reg. nr. 1551
konto nr. 11334121 eller på Mobilepay: 930079
Såfremt medlemskab ikke ønskes, skal dette
aktivt meddeles kasserer på mail.

Flere medlemmer af Dansk Selskab for
Familiesygepleje havde oplæg oralt eller som poster

PHD KURSUS
HOW TO DESIGN AND CONDUCT
YOUR PHD STUDY
TO BE FAMILY-FOCUSED
Online 9-10-11 Maj 2022
Undervisere:
Professor Dorthe Nielsen OUH/SDU,
Professor Anne Brødsgaard AHH/AU,
Lektor Karin Piil RH/AU

Karin Dieperink og Anne Brødsgaard

Mange spændende posters var præsenteret

Tilmelding via Universitets hjemmeside:
https://au.phd-courses.dk/
Herefter fremsøges kurset: P301/02 How to
design and conduct your PhD study to be
family-focused
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Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling til afholdelse i forbindelse med masterclass
den 25. januar 2021, kl. 12.15-13.00 på Odense Universitets Hospital, Auditorium 1-2, Indgang 93.
Alle er velkomne. Medlemmer er stemmeberettigede.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 04.01.2022 på mail:
karin.dieperink@rsyd.dk Dagsorden kan ses på selskabets hjemmeside:
http://familiesygepleje.dk/nyheder/masterclass-i-familiesygepleje/

LINKS TIL HJEMMESIDEN, OG
DE SOCIALE MEDIER
-

Dansk Selskab for Familiesygepleje
http://familiesygepleje.dk/
LinkedIn: Dansk Selskab for
Familiesygepleje
Instagram: danskselskabfamiliesygepleje
Facebook: Dansk Selskab for
Familiesygepleje
Twitter: Dansk Selskab for Familiesygepleje
@familycareDK

-

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer, til godkendelse på generalforsamlingen. Se dem
her: https://familiesygepleje.dk/wp-content/uploads/2021/12/Vedtaegter_med-rettelser2021_Final_201221.pdf

-

Ønsker du at opstille til bestyrelsen for en 2-årig periode, skal du være medlem og så kan du
finde skema til opstilling her: http://familiesygepleje.dk/nyheder/masterclass-ifamiliesygepleje/. Det skal ligeledes være formanden i hænde senest den 11.01.2022 på mail:
karin.dieperink@rsyd.dk
Karin Dieperink og Anne Brødsgaard

HAR DU ET INDLÆG TIL NÆSTE
NYHEDSBREV, SEND DET TIL:

Danmarks første klinik for Familiesamtale
Åbnet i Svendborg den 11. oktober 2021, efter 1 års venten pga. Corona
Hurra, så blev Sygeplejeklinik for Familiesamtaler endelig en realitet på Odense Universitets
Hospital (OUH), Svendborg Sygehus, Medicinsk Afdeling M/FAM.
Ideen med at tilbyde familiesamtaler udsprang af et behov hos patienter og
familier, som ikke havde et ambulant forløb, og som ønskede at deltage i samtaler.
Klinikken modtager henvisninger og afholder samtaler for patienter og deres
familier fra alle medicinske afsnit og Fælles Akut Modtageafdelingen på OUH,
Svendborg Sygehus. Patienter/familier kan selv henvende sig for at få en samtale,
eller de kan henvises af personalet på afdelingerne. Familierne informeres mundtligt og
skriftligt om tilbuddet og en plakat om familiesygepleje hænger synligt for patienter/familier
på alle afsnit.
Samtalerne er planlagt til at kunne vare 40 min, med forberedelsestid før samtalen og
efterfølgende tid til dokumentation. Klinikken har foreløbigt åbent hver mandag fra klokken
14-17, men der har allerede vist sig et stort behov for at kunne få en/flere samtaler, så vi
forventer snarlig udvidelse af klinikkens åbningstider. Klinikken bemandes på skift af ni
ressourcepersoner, som er uddannet på mindst tredages kursus i Familiesygepleje (Calgary
metoden). I prøveperioden indtil 1.12.2021, bemandes klinikken udelukkende af en
sygeplejespecialist i hjertesygdomme og af undertegnede.
Samtalerne foregår i et samtalerum, som er hyggeligt indrettet. Der serveres kaffe, the og
vand, og så er der rigeligt med servietter i tilfælde af tårer!
De tilbagemeldinger, som vi foreløbig har fået har været yderst positive:
”I er min ”livline” (patient)
”Jeg er sikker på, at det hjælper og at det vil spare udgifter på længere sigt”
(søn)
Samtale med
”Det har sat nye nogle tanker i gang”
Ulla og Bent
”Her er det OK at blive ked af det. Vi vil jo gerne beskytte vores børn, sammen
med dem skal det ikke bare være trist”
For at vurdere værdien af klinikken, så blev der fra start udarbejdet en mini MTV-undersøgelse,
og der vil fortsat blive fulgt op på værdien af klinikken.
Anne Dichmann Sorknæs

anne.broedsgaard.madsen@regionh.dk eller
stubbingsvibeke@gmail.com

Hvem er vi i bestyrelsen
Karin Brochstedt Dieperink (formand)
sygeplejerske, ph.d., professor, viceinstitutleder
Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Onkologisk
Afdeling R, Odense Universitets Hospital
Hanne Agerskov (næstformand) klinisk
sygeplejeforsker, ph.d., lektor
Nyremedicinsk Afdeling Y, Odense
Universitetshospital og Syddansk Universitet
Anne Dichmann Sorknæs (kasserer)
forskningssygeplejerske, ph.d., lektor
Medicinsk afdeling M/FAM, OUH-Svendborg
Sygehus
Barbara Voltelen (kasserer) lektor, ph.d.
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole,
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
Charlotte Anker (sekretær) sygeplejerske,
sorgrådgiver
Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertesvigtklinikken,
Odense Universitetshospital
Jette Marcussen, (sekretær) Postdoc i tab og sorg,
lektor
OPEN, Klinisk Institut, SDU, Institut for Sygepleje
og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik/Grønlands
Universitet &
Enhed for Anvendt Sundhedsforskning,
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, UCL
Laila Mohrsen Busted, cand.cur., lektor
Projektsygeplejerske ved Neurologisk afd.,
Hospitalsenheden Vest, Region Midt & UCL
Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Karen Frydenrejn Funderskov, (SoMe ansvarlig)
forskningssygeplejerske, cand.cur. Afdeling for
Kæbekirurgi, HovedOrtocentret, Rigshospitalet.
Anne Møller Clausen, (webredaktør)
sygeplejerske, cand.cur., klinisk sygeplejespecialist
Hæmatologisk Afdeling, Odense
Universitetshospital

Nyt job - Hukommelsesklinikken
Ambulatorie fokus
Laila Busted har fået nyt job som projektsygeplejerske i Hukommelsesklinikken ved
Neurologisk afdeling ved Hospitalsenheden Vest i Region Midt.
I projektsygeplejerskestillingen varetager hun dels arbejdet i at udrede patienter for demens.
Demensdiagnoser kan ikke altid kun stilles på baggrund af scanninger og prøver;
Familieinddragelse er et vigtig led i at, demensdiagnosen bliver så sikker som muligt. Her
anvendes familiefokuseret tilgang i det korte møde.
Herudover skal Laila Busted initiere forskningsprojekter indenfor neurologisk sygepleje på
både neurologisk afdeling og ambulatoriet, familiefokuseret forskning med Multipel Sklerose
patienter samt forskning indenfor demensomsorg i samarbejde med UCL og de
omkringliggende kommuner i Region Vest.

Vibeke Stubbings, (redaktør på DSFS Nyt)
Master i Klinisk Sygepleje,
Projektkoordinator / Demenskonsulent
Slagelse Kommune
Anne Brødsgaard, (redaktør på DSFS Nyt)
Professor, ph.d.
Sygepleje og sundhed, HEALTH, Aarhus Universitet
& Børne-Ungeafdelingen og
Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Amager
Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden.

Laila Busted

HVIS JEG VIL VIDE MERE - NYE PUBLIKTAIONER
-

-

Rossau HK. Kjerholt M, Brochmann N, Tang LH, Dieperink KB. Daily living and rehabilitation
needs in patients and caregivers affected by Myeloproliferative Neoplasms (MPN): A qualitative
study. Journal of Clinical Nursing 2021. DOI: 10.1111/jocn.15944
Ikander T. Dieperink KB. Hansen O. Raunkiær M. Patient, Family caregiver and Nurse
involvement in End-of-Life Discussion During Palliative Chemotherapy: A Phenomenological
Hermeneutic Study. Journal of Family Nursing 2021.
https://doi.org/10.1177/10748407211046308
Nordentoft S. Dieperink KB. Johansson SD. Jarden M. Piil K. Evaluation of a multimodal
rehabilitative palliative care programme for patients with high-grade glioma and their family
caregivers. Scandinavian Journal of Caring Science 2021. DOI: 10.1111/scs.13019
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