
   
 

Årsberetning 2020-2021 FSOP 

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

på 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. Dette havde vi god 

erfaring med ved General forsamlingen i hhv. 2018 og 2019. 

Vi har arbejdet med vores sociale medier. Vi har været aktive på Facebook, på trods af den lange periode 

med Corona. Vi drøftede Tråden ved generalforsamlingen i 2019 og der var umiddelbart enighed om at 

beholde denne. Vi opfordrede medlemmerne til at skrive artikler eller indlæg til Tråden, for fortsat at holde 

den interessant. Vi har ikke fået andet til Tråden end det vi selv ”opfinder” Derfor skal vi stemme om 

Trådens berettigelse ved dette års generalforsamling. 

Ved generalforsamlingen 2019 vedtog vi, at der kun skulle afholdes generalforsamling i ulige år. Dette viste 

sig at være et godt træk, da andre faglige selskaber har været ude i afholdelse af generalforsamling i 2020 

online, hvilket gav bestyrelserne flere grå hår og søvnløse nætter. Godt det ikke var tilfældet hos os       

Men Coronakrisen kom, hvilket samtlige lederen i Tråden gennem 2020 og dele af 2021 bar præg af. I 

starten satte vi bestyrelsesarbejdet på et vågeblus, men da pandemien fortsatte, blev vi nødt til at arbejde 

videre. Derfor arbejdede bestyrelsen, særlige interessegrupper og uddannelsesgruppen fortsat for 

operationssygeplejen, dog under andre forhold. Et nyt og dominerende begreb blev introduceret. Virtuelle 

møder. 

Udover den virtuelle mødeaktivitet, blev perioden præget af aflyste operationer, udlicitering af 

operationssygeplejersker til intensive afdelinger og Coronaafsnit. Det var en frygtsom periode, hvilket 

lettede lidt, da vaccinerne blev en mulighed og smittetallene begyndte at falde. 

Dog turde vi ikke løbe an på, at vores medlemmer kunne deltage ved Temadag eller kongres i 2020, hvorfor 

vi aflyste disse. Begge konferencesteder var stort set lukket ned på daværende tidspunkt. 

Udover aflysningen af vores nationale events, har det internationale samarbejde stået sin prøve, da både 

NORNA-kongres og EORNA-kongres blev aflyst eller afholdt virtuelt grundet Corona. 

Derfor var det med stor begejstring, at vi turde spænde an på at kunne planlægge FSOP-kongres 2021, samt 

Temadagen, der dog blev flyttet fra maj til september, i Middelfart. 

Temadagen blev en succes, med over 120 tilmeldte operationssygeplejersker. 

Af hensyn til eventuelle kommende Corona restriktioner, blev dette års kongresdeltagelse sat til max 100, da 

vi ikke turde løbe an på, at Danmark var blevet et restriktionsfrit land, både inde og ude! 

Omdrejningspunktet for FSOP-kongressen 2021 er arbejdsmiljø, hvor fokus er på det psykiske arbejdsmiljø. 

De punkter vi har oppe på generalforsamlingen er: 

1. Nedlægning af Tråden og erstatning af et nyhedsbrev fra bestyrelsen 

EORNA: 

Der blev ikke afholdt EORNA-kongres i 2021 som planlagt, denne afholdes i 2022 i stedet for og i Stavanger 

som tidligere planlagt, der kommer yderligere information om dette. Man kan holde sig opdateret via 

EORNAs FB eller http:// eorna.eu 



   
 
NORNA: 

Skulle have været afholdt i Bergen i november 2020, men blev aflyst. 

Vi har i 2021 været værtsland for NORNA-møderne. 

Vi fik i 2021 afholdt to gode virtuelle NORNA-møder. Vi fik mange positive tilbagemeldinger fra de andre 

nordiske lande, om gode møder efter et år (2020) med Norge som værtsland som blev noget anderledes 

grundet Corona. Norge skulle have haft kongres, som måtte aflyses og ændres til virtuel NORNA-møde, som 

var uden deltagelse af de tidligere Norske NORNA-medlemmer samt flere nye NORNA-medlemmer. 

Corona har påvirket alle de nordiske lande, dette var også årsagen til at vi, efter at have planlagt et fuldt 

program i København til vores efterårsmøde (9.9.21), måtte aflyse alle aftaler og ændre til virtuelt møde 

ligesom forårets møde (8.4.21). 

Møderne havde ud over Corona blandt andet fokus på evaluering af NORNA.  

Hvad skal vi bruge NORNA til, og hvordan skal vi gøre det. Det blev vedtaget at diskutere NORNAs strategi for 

fremtiden til næste møde. 

Finland skal være værtsland i 2022. 

Norge skal have NORNA Kongres i 2023, der kommer yderligere information om dette. 

Sponsorater: 

Hvert år tildeler FS OP sponsorater til 2 operationssygeplejersker på vores årlige Kongres og 1 til Temadagen. 

De heldige vindere, 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. juli.  

Ansøgningsfristen til Temadagen er inden den 1. marts.  

Ansøgningsskemaerne ligger på FS OP´s hjemmeside. Medicinalfirmaerne Simonsen &Weel, Lohmann & 

Rauscher tildeler hvert år penge til nationale og internationale kongresser.  

 

Solskinskontoen: 

Alle medlemmer af FS OP kan søge økonomisk støtte på op til 1000,- kr. Til nationale og internationale 

faglige udviklingstiltag. Fremsend en kortfattet ansøgning til sponsoratbestyreren i FS OP med oplysninger 

om formål og budget. Retningslinjer for at søge økonomisk støtte kan ses på vores hjemmeside. 

 

S.I.G. Kompetencekort: Siden generalforsamlingen i 2019 er kompetencekort til de uerfarne 

operationssygeplejersker revideret og udkommet. I arbejdsgruppen deltog operationssygeplejersker fra all 

landets regioner. Kompetencekortene ligger på FSOP’s hjemmeside og kan tilgås af alle.  

 

Uddannelsesudvalg – Hvad sker der på uddannelsesfronten for operationssygeplejersker i Danmark: 

https://dsr.dk/fs/fs2/kompetencekort


   
 
Som mange af jer er bekendt med, så arbejder bestyrelsen på at få formaliseret uddannelse til 

operationssygeplejerske i Danmark. 

På grund af Covid-19 og sygeplejerskestrejken i sommer blev mødet med Dansk Sygeplejeråd, FSOP-

bestyrelse samt en gruppe af ledende oversygeplejersker repræsenteret fra de forskellige regioner udsat.  

I den kommende bestyrelsesperiode vil FSOPs uddannelsesudvalg arbejde for en national uddannelse for 

operationssygeplejersker i Danmark. 

Reference: Tråden nr. 1, 2021. 

 

Temadagsgruppen:  

Temadagsgruppen fik afholdt temadagen fra maj 2020 i september 2021. Det var en rigtig god dag med over 

120 tilmeldte og 14 udstillere. Der var god stemning, meget snak indbyrdes hele dagen og indhold af høj 

faglig kvalitet. 

Vi, i temadagsgruppen, er allerede i gang med at planlægge næste års temadag, som finder sted i HUSET i 

Middelfart d 19 maj. Vi lægger os i selen for at planlægge en dag, der bliver mindst lige så god, som den vi 

lige har haft, så nogle af alle dem der stod på venteliste og ikke kom med i september forhåbentlig, får lyst til 

at komme. 

Der kommer lidt mere om den kommende temadag i næste nummer af Tråden, og det endelige program 

sendes ud i løbet af februar 2022. 

Temadags gruppen består af Susanne Skovsøe fra Hvidovre Hospital, Lisbeth Dahl og Lissy Lund Christensen 

fra Horsens Sygehus og Eva Juul fra Gentofte Hospital. 

 

Sociale Medier:  

APP:  

Vi har valgt at nedlægge vores APP, da den var for omkostningsfuld at vedligeholde 

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

diverse opslag.  

Instagram: 

Opdateres lejlighedsvist       

 

 

 


