
Velkommen til dette års generalforsamling 2019 

Vi har i den forløbne periode arbejdet med nogle stratetiske og organisatoriske ændringer i vores faglige selskab. 

Vi har ændret vores generalforsamling, så vi ikke længere læser hele beretningen op. Derimod sætter vi den i vores 

sociale medier inden generalforsamlingen. Derved har alle mulighed for at læse, hvad der er foregået. Vi har også 

lagt generalforsamlingen på et andet tidspunkt i programmet. Bestyrelsen oplevede en meget aktiv 

generalforsamling i 2018 og vil derfor gerne fortsætte på denne måde. Vi blev ved sidste generalforsamlingen bedt 

om at have tre mærkesager og vi vil igen til denne generalforsamling have punkter på dagsordenen, vi gerne vil 

diskutere og have input til. 

Vi har ændret vores navn fra FSSASMO til FSOP. Det har vi gjort, da vi som fagligt selskab konkurrerer med andre for 

at tiltrække medlemmer. Vi havde det oppe på generalforsamlingen i 2018 og der blev stemt for at ændre navnet. 

FSOP, mener vi, signalerer, hvilke medlemmer vi har. I 2018 lavede vi en undersøgelse på Facebook for at vide, hvor 

mange operationssygeplejersker, der er i Danmark. Ud fra tilbagemeldingerne kunne vi tælle over 2000. Vi har 

omkring 650 medlemmer, så vi må konstatere, at der stadig er et stykke vej, før vi har fået alle motiveret til at blive 

medlemmer. 

Vi har arbejdet med vores sociale medier. Vi har været aktive på Facebook og på vores App.  App er desuden blevet 

revideret. Vi opfordrede på generalforsamlingen i 2018 medlemmer til at skrive artikler eller indlæg. Vi har fået en 

artikel. Derfor vil vi gerne diskutere Tråden igen i år. 

Vi besluttede at kontaktpersonordningen, kompetencekort og lejring skulle være vores mærkesager i den forgangne 

periode. Hvordan er det gået med disse tre mærkesager. 

Eva har undersøgt, hvor mange der skal til for at dække landet. Eva har forsøgt at få klarhed over, hvilke 

oversygeplejersker hun skal have fat i for at få navne på afdelingssygeplejersker, så hun kan maile til dem. Vi har 

tidligere lavet en arbejdsbeskrivelse til kontaktpersonordningen, og vi fik forslag på generalforsamlingen i 2018 om, 

at man kan nævne FSOP ved introduktion af nyt personale. Deltager fra kongresser og temadage opfordres til at 

fortælle på personalemøder om kongressen/temadagen., samtidig kan tages en snak om, hvad man får ud af at være 

medlem.  Vi må konstatere, det er et stort arbejde at få samlet alle trådene og der arbejdes stadig på sagen. 

Kompetencekort: Der er etableret en SIGruppe, som arbejder med udformning af et bevis for bestået gennemførelse 

af kompetencekortene, samtidig arbejdes der med kort til de erfarne. Mere om dette senere i dette skriv. 

Lejring vi søgte efter personer der brændte for lejring og havde et seminar klar, hvor vi havde fundet lokaler og 

oplæg klar. Ønsket var at komme med en generel retningslinje på landsplan. Desværre meldte ingen sig. 

Vi har i perioden holdt kongres og temadag. På tilbagemeldingerne kan vi se at begge dele har været med stor succes 

for de som deltog. Emnet for kongressen 2018 var  “ ikke teknisk sygepleje til operationspatienten”     og på 

temadagen 2019 var det “ Læring og motivation i operationssygeplejen” 

Dette års emner til diskussion: 

 
1. Skal Tråden fortsat udkomme, hvis ja med hvilket indhold og hvor ofte. Kan vi erstatte Tråden med et 

nyhedsbrev pr mail. 
2. DASYS  
3. Vedtægtsændring § 7 stk 3 

 

 



EORNA:  

EORNA kongressen blev afholdt i Haag i maj og bød på mange spændende danske såvel som internationale oplæg og 

postere. Der var 5 danske oplæg med og adskillige postere, og det blev en dansk poster, der blev kåret til den bedste 

poster ved kongressen 2019. Det var Camilla Hostrup fra Viborg, endnu en gang stort tillykke.  

Der var et pænt antal danske deltagere, samt adskillige firmaer havde danskere til at repræsentere deres stande. Det 

er altid meget givende, at møde andre danske operationssygeplejersker ved kongresser, hvor der er mere tid til 

sparring på tværs af de danske regioner 😊 

EORNA kongressen afholdes næste gang i Stavanger i 2021, så få gang i jeres abstrakts, der er med garanti deadline 

til juli 2020, så vi kan vise de europæiske operationssygeplejersker hvor dygtige og udviklingsorienterede vi er i 

Danmark. 

 

NORNA 

NORNA 5th kongres blev afholdt i Stockholm i november 2018. Temaet på kongressen var ”Come together – Building 

Bridges in Perioperative Nursing”. Der var omkring 400 deltager fra hele verden og Danmark var repræsenteret med 

18 danske operationssygeplejersker. Desuden var flere danske firmaer repræsenteret med stande på kongressen. 

I foråret var NORNA samlet i Reykjavik.  Til mødet besluttede NORNA bestyrelsen at arbejde for at medlemmerne 

tydeligere kan se resultatet af det nordiske samarbejde. Første tiltag er at lave nordiske anbefalinger, og Surgical 

Smoke bliver den første anbefaling. 

Norge planlægger næste kongres af NORNA som afholdes i Bergen den 9-11 september 2020. Der vil være fokus på 

problematikken omkring den stigende mangel på operationssygeplejersker i hele norden. Vi forventer en spændende 

og givende kongres i Bergen med mulighed for at få indblik i vores nordiske landes daglige kliniske praksis, forskning 

og måden at organisere operationssygeplejen på. Kongressen giver  mulighed for erfaringsudveksling og for at få 

viden om, hvordan vi i de nordiske lande håndterer problematikken med mangel på operationssygeplejersker i 

fremtiden. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

 

Sponsorater: 

Hvert år tildeler FS OP sponsorater til 2 operationssygeplejersker på vores årlige Kongres og Temadag. De heldige 

vinder, deltager på kongressen i to dage med fuld forplejning inkl. Hotelovernatning. Så husk at få søgt om friplads til 

næste års kongres, inden den 1 september og 14 dage før tilmeldingsfristen til vores Temadag. 

Ansøgningsskemaerne ligger på FS OP´s hjemmeside og i vores app. 

Medicinal firmaerne Mölnlycke, GM-Medical, Simonsen &Weel, Lohmann & Rauscher tildeler hvert år penge til 

studie og rejselegater. Sidste år var der kun en operationssygeplejerske, som havde søgt om rejselegat til Holland på 

13.500,- kr. som hun fik. Da der ikke var flere som havde søgt studie og rejse legater, forespurgte vi i FS OP, om vi 

måtte bruge de resterende tildelte penge til vores medlemmer. Både GM-Medical og Simonsen & Weel var meget 

imødekomne, hvilket betyd at der var 7 operationssygeplejersker, som kom gratis med på vores kongres på Kolding 

Fjord i 2018. En´ af vores medlemmer fik betalt Hotelovernatningen.  

Solskinskontoen: 

Der var flere operationsafdelinger som søgte økonomisk tilskud til forplejning til temadage på deres operationsafsnit. 

I kan læse om afdelingernes udbytterig dag i Tråden. Der er ingen tidsfrist på ansøgningen til Solskinskontoen. I kan 

søge op til 1000,- kr. så få søgt og videndelt i Tråden, til inspiration for alle.  



 

 

 

S.I.G. Kompetencekort: 

I 2018 etablerede bestyrelsen en særlig interesse-gruppe, der skulle udarbejde nationale kompetencekort til de 

erfarne operationssygeplejersker. Gruppens medlemmer repræsenterer alle landets regioner. Der arbejdes i 

skrivende stund stadig, og gruppen skal mødes en sidste gang i august måned, og så er kortene klar til at udkomme 

og præsenteres på kongressen. 

Bestyrelsen vil gerne takke medlemmerne i gruppen for deres store arbejdsindsats og håber på deres engagement, 

når kortene til de uerfarne operationssygeplejersker skal revideres i 2020. S.I.Gruppen er åben for nye medlemmer 

med interesse for kompetencekort. 

 

Uddannelsesgruppen:  

Som mange af jer er bekendt med, så arbejder vi på fuldt højtryk for at få gang i noget formel uddannelse til 

operationssygeplejerske i Danmark. Derfor er det også vigtigt at I støtter op om vores arbejde, og hjælper os med at 

få endnu flere medlemmer, så vi sammen kan vise omverdenen at vi står sammen om operationssygeplejen 

 

Temadagsgruppen : 

Vi afholdt som tidligere nævnt årets temadag i HUSET i Middelfart i maj, hvor fokus var på læring og motivation både 

i forhold til hinanden og de studerende, som vi gerne vil vise hvilken spændende gren af sygeplejen, vi sidder på. 

Det var en rigtig god dag med engagerede deltagerer og mange udstillerer. 

Næste års temadag finder sted torsdag d 28 maj 2020 i Huset i Middelfart, så sæt kryds i kalenderen og spred 

budskabet. 

Arbejdsgruppen holder møde i starten af oktober, så der vil være et hint om emnet i decemberudgaven af Tråden. 

 

Sociale Medier: 

APP:  Vi har i år fået opdateret vores APP til henholdsvis Google Play og APP Store. Vi har valgt at bevare vores 

udseende, så vi er genkendelige. Til gengæld er vores ikoner opdateret med både navne og indhold. 

Der bliver løbende lagt nye oplysninger ind og fulgt op på de eksisterende beskeder. Kongresser og temadage bliver 

lagt ind i kalenderen. 

 I er altid meget velkomne til at gå ind på Netværksforum/chat og oprette et indlæg/besked/spørgsmål under det 

emne som passer til jeres indlæg.  

FB: Vi forsøger at holde vores medlemmer ajour også via FB. I er mere end velkomne til at kommentere på diverse 

opslag. 



Instagram: Vi er nu også på Insta 😊. Vores navn her er: fsopdk  Gå ind og like os på insta også og husk at # opslag du 

poster, så kan vi alle se det på vores fælles side 😊 

 

 

 


