
Beretning til generalforsamling FSSASMO 2018 

 

Velkommen til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen har haft tre hovedområder, som vi har arbejdet med i denne periode. 

1. Kompetencekort 

2. Ændring af vores navn og medlemmer 

3. Kongressen 

Der udover har der været de obligatoriske emner på dagsorden ved vores bestyrelsesmøder. Hvilket er nyt 

fra medlemmerne af bestyrelsen, Norna, Eorna, Tråden, uddannelsesgruppen, sociale medier og økonomi. 

Vi har valgt at holde færre bestyrelsesmøder, dels fordi det kan være en udfordring at få fri til 

bestyrelsesmøderne, dels økonomi og dels muligheden for at bruge sociale medier mere. Dog må vi sande 

det er vigtigt at mødes, da det giver en anden meningsudveksling, end det gør ved at maile med hinanden. 

Kompetencekort: 

Vi vil gerne være med til at få kompetencekortene til at være landsdækkende. Forstået på den måde, at det 

gerne skal være et krav, når man ansættes på en operationsgang i Danmark, at man har gennemgået dem 

eller gennemgår kompetencekortene i oplæringsforløbet.  

Vi har udgivet kompetencekort for nyansatte på en operationsgang og har på vores bestyrelsesmøde i 

september inviteret repræsentanter fra operationsgange, som anvender kompetencekortene eller som 

gerne vil i gang med at anvende dem. Sammen med disse specielt interesserede omkring kompetencekort 

vil vi lægge en strategi for, hvordan vi gør dem til et nationalt krav for sygeplejersker, der arbejder på 

danske operationsgange. Samtidig vil vi gerne udvikle kompetencekort for erfarne 

operationssygeplejersker. Vi ved, der er udarbejdet kompetencekort for erfarne sygeplejersker og vil, i tråd 

med tilblivelsen af de kompetencekort, som er udgivet af FSSASMO, undersøge, hvilke der er udarbejdet og 

i en SI-gruppe få udarbejdet nogle kompetencekort til erfarne operationssygeplejersker, som hele landet 

kan anvende. 

Ændring af vores navn og medlemmer: 

Gennem de sidste år er rekrutteringen af medlemmer til FSSASMO faldet, hvilket betyder færre 

medlemmer. Det skyldes flere ting. Flere faglige selskaber er kommet til og de, som før naturligt har valgt at 

være medlem af vores faglige selskab, har valgt at være medlem af de nye selskaber, da de kun har deres 

specielle område som interessefelt. Her kan nævnes DAENA, som henvender sig til Fælles Akut Modtagelser 

(FAM). Dette har betydet, at der ikke har været nok tilmeldinger til de temadage omkring 

skadestuearbejdet, som har været arrangeret af FSSASMO med det resultat, at vi har måttet aflyse flere 

temadage. Det samme har været tilfældet for de temadage, der har været arrangeret for medlemmer, som 

arbejder ved sterilcentraler. Selvom vi har åbnet op for ikke medlemmer, som sterilcentralassistenter, har 

der stadig ikke været nok tilmeldte til at gennemføre temadagene og vi har måttet aflyse. Vi har taget 

konsekvensen af dette ved at ophøre med at arrangere temadage for denne del af vores medlemmer. Vi 

har desværre ikke helt styr på, hvor alle vores medlemmer er ansat, da vi (sygeplejersker) ikke er flinke til at 

meddele DSR, når vi skifter ansættelsessted. Vi ser ikke nye indmeldelser i FSSASMO, hvor 

ansættelsesstedet er i en sterilcentral eller FAM.  



Vi havde i sidste bestyrelse et medlem, som arbejdede på FAM og i den periode lavede vi en aftale mellem 

FSSASMO og DAENA så vores medlemmer kunne deltage i arrangementer til medlemspriser i begge 

selskaber. Dermed sikrede vi, at de medlemmer, vi havde tilbage, som arbejder på FAM, har samme 

rettigheder til kongresser og temadage, som de som er medlem af DAENA. 

Derfor har vi nedlagt akutudvalget og sterilcentraludvalget. 

Vi har gennem flere år haft nedgang i antallet af medlemmer. Dette tror vi dels hænger sammen med, at 

der søges medlemskab af andre faglige selskaber, som nævnt ovenfor, dels at vi mangler at få fat i nogle af 

dem, som er ansat ved operationsgangene. Det er her I som medlemmer kan være os behjælpelige med at 

gøre jeres kollegaer opmærksomme på vores faglige selskab og det selskabet kan tilbyde vores 

medlemmer. Hvilket er temadag, kongres, Tråden, sponsorater, sociale medier og faglig sparring både med 

ligesindede og bestyrelsens medlemmer. Jo flere medlemmer jo bedre økonomisk fundament og dermed 

muligheder for at give vores medlemmer flere muligheder. 

Bestyrelsen besvarer desuden høringssvar, som er relevante for vores medlemmer. Vi deltager på vegne af 

danske operationssygeplejersker i møder, som DSR eller andre indkalder til.  

Vi synes nu, vi står ved en skillevej, hvor konsekvensen af ændret tilgang skal reflekteres i vores optagelse 

af medlemmer og ønsker derfor at generalforsamlingen sammen med os får diskuteret vores navn og 

hvem, der er vores medlemmer. 

Kongressen: 

Hvert år afvikler vi en kongres om efteråret på to dage. Vi har valgt at lægge denne kongres i Kolding de 

næste tre år. Det har vi gjort, da vi kan få en fornuftig pris på afholdelse af kongressen og har haft et rigtig 

godt samarbejde med stedet omkring vores arrangement, samt de tilbagemeldinger, vi fik om stedet fra 

vores sidste kongres. Kursisterne tilkendegav, at de havde været meget tilfredse med mad, værelser og 

service under kongressen. 

Vi har brugt kursisternes ønsker til nye emner og gentagelse af emner, samt hvad vi synes, der er oppe i 

tiden, for at planlægge denne kongres. På trods af det er det altid en udfordring at få lavet et spændende 

program, som tiltaler så mange medlemmer som muligt.  

Kongressen er også her, hvor vi har vores øverste myndighed, nemlig generalforsamlingen. I år har vi valgt, 

at den skal være anderledes. Vi har lagt beretningen på nettet via Tråden, App og hjemmesiden, derved har 

alle haft mulighed for at vide, hvad der er foregået i løbet af året og derved kunnet forberede de afklarende 

spørgsmål, der måtte være i forhold til dette. Vi har valgt at inddrage vores medlemmer i de udfordringer, 

vi synes, vi sidder med som bestyrelse. Dette har vi gjort ved, at vi lægger op til en 

meningsudveksling/diskussion om emner på generalforsamlingen. Vi håber mange vil deltage i 

generalforsamlingen, så vi, som bestyrelse, får ideer, nye vinkler og svar på de spørgsmål, vi har stillet, 

samtidig vil vi også gerne vide om denne måde at holde vores generalforsamling skal fortsætte eller vi skal 

gøre som vi har gjort tidligere. 

Tråden: 

Tråden skal fortsat udkomme 4 gange om året. Vi har valgt at ændre den måde, vi modtager indlæg til 

Tråden på. Fremover skal indlæg sendes direkte til Sanne, som står for opsætning af Tråden. Så send 

endelig artikler ind om det, der rør sig ved jer. Tråden bliver kun bedre at læse, ved at høre om hvad der 

foregår i hverdagen rundt om i Danmark og vi ved, der sker en masse😊. 



Som et nyt tiltag i Tråden har vi indført ”Vis mig din operationsgang”, hvis dette skal blive spændende, skal I 

som medlemmer sende indlæg om netop jeres operationsgang ind til Sanne. 

Sociale medier: 

Vi har gennem flere år haft vores hjemmeside under DSR. Vi har ingen indflydelse på, hvordan den er sat 

op. Vi har forsøgt at følge med udviklingen indenfor brug af sociale medier ved at være det første faglige 

selskab, der fik en App. Det at være de første giver somme tider udfordringer, da vi skal finde på alt selv. 

Baggrunden for at få Appen var/er, at flere og flere kun anvender elektroniske medier til at få deres 

informationer. Vi har vores udfordringer med at få lavet vores sociale medier spændende/levende, så de er 

interessant at læse. Her vil det betyde meget, hvis I som medlemmer er med til at bidrage til at gøre dem 

spændende. Dette kan I gøre ved at komme med nyheder fra jeres hverdag, som kan inspirere andre til 

faglig udvikling. 

Facebook er også et sted, hvor der kan veksles udfordringer fra dagligdagen på operationsgangen eller gøre 

opmærksom på interessante kurser og kongresser. 

Vi har valgt at dele de sociale medier på flere bestyrelsesmedlemmer. Janni står for Appen og Elisabeth og 

Christina står for hjemmesiden. Så her er en opfordring. Send til dem hvad I gerne vil dele med jeres 

kollegaer i Danmark. 

EORNA: 

Det europæiske samarbejde indenfor operationssygeplejen i form af EORNA, er et vigtigt samarbejde for os 

alle som operationssygeplejersker. Hvert medlemsland repræsenteres af to medlemmer fra landets 

nationale operationssygeplejerske organisation. Hos os er det formand og næstformand, som deltager i 

disse møder.  

Møderne i EORNA regi afvikles to gange om året, og det besluttes for en treårig periode af gangen, hvilket 

land der varetager ansvaret for hvilket møde. Ved møderne er der, udover mulighed for faglig sparring, 

mulighed for at give sit besyv med i forbindelse med planlægning af EORNA kongressen, samt være 

beslutningstagende i forhold til udviklingen af operationssygeplejen. Udover fælles møder med alle 

medlemslande, der oftest er af politisk karakter, er medlemmerne placeret i forskellige arbejdsgrupper. Så 

uanset hvor eksotisk det lyder, at man tager til møde i fx Haag, så kan den kulturelle del af opholdet ligge 

på et meget lille sted. Det er hårdt arbejde, hvor størstedelen af tiden bruges i et konferencelokale. Men 

det er et vigtigt arbejde, og derfor deltager både vi og medlemmerne fra de andre lande med stor 

intensitet, arbejdsiver og positivitet. 

Præsidenten for EORNA er fortiden May Karam, der kommer fra Belgien, mens den nyvalgte vicepræsident 

er Dimitrios Poulis fra Grækenland. 

Vores kolleger fra Holland arbejder på højtryk for at få sat rammerne for en fantastisk kongres til maj 2019. 

Husk det er muligt som medlem af FSSASMO at søge sponsorater til at komme med på kongresser. Der 

udover håber vi, at rigtig mange har fået sendt abstracts ind. Der var deadline for et mundtligt oplæg 15. 

juli, men det er stadig muligt, at sende en poster ind til vurdering via www.eorna.eu  

Til november tager vi til ERONA møde i Haag, hvor det helt store samarbejdstema vil være afvikling af 

kongressen samt fordeling og koordinering af de mange opgaver, der er forbundet med en sådanne 

kongres. 

http://www.eorna.eu/


Vi håber, at rigtig mange får mulighed for at deltage i EORNA-kongressen i 2019, samt vil være med til at 

markere dansk operationssygepleje på bedste vis. 

 

Jeg håber fortsat, at rigtig mange vil bakke op om vores arbejde for at få operationssygeplejen og 

operationssygeplejerskerne i Danmark til at stå sammen i samlet flok. Vi bliver nødt til at stå sammen, hvis 

vi skal kunne positionere os i kampen om anerkendelse, uddannelse og taletid hos vores fagforening. 

Fortæl dine kolleger om vigtigheden af, at være medlem af FSSASMO. Det er vigtigt for vores speciale som 

operationssygeplejersker. Det er vigtigt at vi alle spørger os selv ”Hvad kan jeg gøre for vores speciale, og 

hvilken betydning har det for vores fremtid at jeg er medlem af FSSASMO?” og ikke kun ”Hvad får jeg ud af, 

at være medlem af FSSASMO?”.  

Sidst men ikke mindst vil jeg som bestyrelsesformand gerne takke alle dem, som frivilligt på forskellig vis 

gør et enorme arbejde for at gøre FSSASMO spændende for vores medlemmer.  

En særlig tak til bestyrelsen for det engagement, de har udvist og de mange opgaver, de har påtaget sig for, 

at vi kan få selskabet til at fungere. 

NORNA. 

 

 

Dette år er Sverige værtsland med først et møde i Stockholm i foråret. Forårsmødet havde fokus på 

hvordan vi håndterer medicin på OP. Administration, label og dokumentation. Ligeledes havde vi fokus på 

huddesinfektion og afdækning. Hvad gør vi i NORNA landende, hvilken evidens er der? Der er blevet 

revideret i NORNA vedtægterne og lavet handlingsplan for 2018-2019. Vi havde rundvisning af 

kongreslokaliteterne. Der forventes at hvert nordisk land indsender mindst 5-10 Abstract til denne kongres. 

 

Efterårsmødet til november vil være med 5th NORNA kongress på Hotel Waterfront i Stockholm. Hvor vi 

opfordrer jer til at deltage på kongressen. Med et spændende program med Opening speaker Brigid M. 

Gillespie, Professor of Patient Safety. Yderlige inviterede talere Operation Smile: Hedde Lundgren, 

Volunteer Manager, Sweden, Marja Sirkeinen, Volunteer, Suomi. Ligeledes Hanne Tønnesen, Denmark, 

Emelie Karlsson, Sweden, Christin Anderhov Eriksson, Sweden, Susanna Eriksson, Sweden, Lasse 

Salomonsson, Sweden 

 

Scientific commitee har efter udvælgelse af 14 poster og 15 oral presentation, total 71% (n=41) af indsendte 
abstract sammensat et program med mundtligt oplæg, og posters inden for emnerne Scientific research 

and Improvement knowledge/quality projects. 

Vi forventer 450-500 deltagere på kongressen. Med et budget på ca.2.661.100 sv. kr. 

Planlægning af NORNA Kongres i Sverige 2018 er i fuld gang. Overskriften er ”Come Together - Building 

Bridges”.  

Vi forventer en spændende kongres, med mange muligheder for at få indblik i vores naboers daglige 

praksis, forskningsresultater og måde at organisere operationssygeplejen på. 



Og ikke mindst den store erfaringsudveksling der altid opstå med mange operationssygeplejersker samlet. 

 

 Janni Ulrich  

NORNA repræsentant 

 

Uddannelsesgruppen. 

 

Efter konstituering af den nye bestyrelse i FS SASMO fik vi to nye medlemmer i Uddannelsesudvalget, 

Cellina Bjørn og Christina Als. Samtidig stoppede Eva Juul i udvalget 

Vi er nu 5 medlemmer i gruppen. 

 

Uddannelsesgruppens formål er at lave en Masteruddannelse for operationssygeplejersker.  

 

Gruppen har samarbejde med DSR. Vi har haft tæt samarbejde med især Birgitte Grube og Dorte 

Steenberg. Desværre for os har Birgitte Grube søgt andre udfordringer, og DSR har ikke fundet en 

erstatning for Birgitte Grube. Så vores samarbejde fortsætter for nuværende med Dorte Steenberg, og så 

afventer vi, om der evt. kommer en erstatning for Birgitte Grube. 

Dette har haft indflydelse på vores arbejde, da Birgitte arbejdede meget ihærdigt for vores sag. Dette 

engagement mangler vi nu, da der nu kun er én til at varetage vores interesser, men håber det bliver belyst 

på vores næste møde med DSR i september. 

Har lige erfaret at Dorte Steenberg også stopper i DSR, så nu er vi meget spændt på, hvilken indflydelse det 

får for vores fremtidige arbejde. 

 

Forud for de næste møder arbejdes der på indhentning af informationer, fagkundskab og viden til 

forberedelse af planlægning af masteruddannelse samt planlægning af oplæg til SST uddannelsesrådsmøde. 

 

Uddannelsesgruppen havde møde i april for at forberede oplægget til SST uddannelsesrådsmødet. 

Desværre var der en del afbud grundet sygdom m.m. 

Så det blev til introduktion for Cellina, og derefter så vi på punkterne til oplægget. 

 

Uddannelsesgruppen har møde i september forud for møde med DSR også i september, hvor vi skal 

gennemgå oplægget og forberede videre plan sammen. Vi vil i kommende fremtid arbejde med interessent 

analyse og oplæg.  



 

 

Økonomi: der har været udgifter til transport samt mødelokaler ved de afholdte møder. 

 

Jeg vil gerne takke gruppens medlemmer for deres engagement og positive tilgang til udvalgets 

udfordringer. 

        Janni Ulrich 

                  Uddannelsesudvalg 

 

Medlemmer:   Janni Ulrich  ju.fssasmo@gmail.com 

 Cellina Bjørn cmb.fssasmo@gmail.com  

Christina Als    ca.fssasmo@gmail.com  

 Susanne Skovsø Peteresen  Susanne.Skovsoe.Petersen@regionh.dk 

 Annette Kolding Rørvik  annette.kolding.roervik.01@regionh.dk 

 

OP arbejdsgruppen 

OP arbejdsgruppen afholdt i juni en temadag om vores fagidentitet. Den blev holdt i HUSET i Middelfart og 

der mødte 90 aktive og engagerede operationssygeplejersker op. Der var god stemning og masser af debat i 

salen og masser af god faglig snak med industrien, som ligeledes var mødt talstærkt op. 

I september mødes arbejdsgruppen igen for at gennemgå evalueringsskemaerne og planlægge næste års 

temadag, som finder sted d 23 maj i HUSET.  

Vi vil altid gerne have input fra vores medlemmer med gode ideer til temadagen. 
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