
Generalforsamling d. 28 oktober 

Ordstyrer: John Christiansen fra DSR Kreds Syd. 

Formand Britta gennemgik årsberetningen. Hvad er der så sket i FS OP i det sidste år: 

• FS OP består nu af operationssygeplejersker 

• Præsentation af den ny bestyrelse 

• Mærkesager for bestyrelsens arbejde for 2019: 

• Nationale kompetencekort for erfarne operationssygeplejersker er nu en realitet. Alle kongresdeltagere har 

fået udleveret et eksemplar til at tage med hjem til afdelingen. Kompetencekortene kan findes på DSR 

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

• Kontaktpersonordningen har FS OP forsøgt at genoplive. Men der er ikke mange, som har meldt sig   

• Kursus i lejring har været tilbudt via Tråden og App, men blev desværre lagt ned, da ingen meldte sig til 

kurset 

• Uddannelsesgruppens arbejde for formeluddannelse i operationssygepleje 

 

• EORNA. Der var en del deltagere fra Danmark i HAAG. Med enten poster præsentationer eller oplæg. Dansk 

poster vandt pris for bedste poster. Næste EORNA kongres afholdes i Stavanger i 2021 

• NORNA afholdes i Bergen 2020. NORNA starter samarbejde omkring nordiske anbefalinger for 

operationssygeplejen. Første emne vil være Surgical Smoke, som vi vil høre mere om i Bergen 2020. 

• Sponsorater. Der er friplads til to operationssygeplejersker til deltagelse i kongresser. Ansøgning skal ske 

inden 1. september. Sidste år var der dog penge til 8 pladser. Pengene doneres af firmaer med tilknytning til 

operationssygeplejen. Du skal have haft to års medlemskab for at kunne søge til kongres. Et års medlemskab 

hvis du søger til deltagelse i temadag. Hvordan du søger, kan du læse i APP eller på DSR´s hjemmeside. Du 

kan også søge økonomi til studierejser  

• Solskinskonto 1000 kr. kan søges af alle til forplejning eller aktivitet ved temadage 

• Kompetencekort 1-9 skal revideres. FS OP søger deltagere fra regionerne til at deltage i arbejdet 

• Temadag. Næste temadag 28. maj. Programmet er ved at blive sammensat bl.a. på baggrund af 

tilbagemeldinger fra sidste års temadagsdeltagere. Emnet fortsætter fra dette års kongresemne – med bl.a. 

relationel koordinering og projekter fra klinikken 

• FS OP APP, FB og Instagram. Deltagerne opfordres til at bruge APP og FB  

• Sponsorater. Hvordan kan man søge, når man ikke ved man skal afsted (altså søge et år før)? Opfordring fra 

Christina - Når du ved du skal afsted, så være fræk og SØG – Sponsorater skal søges personligt, fordi du skal 

være medlem af FS OP for at kunne søge 

• Årsregnskab.  Indtægter fra 689 medlemmer og fra DSR. FS OP har en god solid økonomi. Pengene bliver 

brugt på bestyrelsens mødevirksomhed, samling af SIG grupper, temadags -og uddannelsesgruppen og den 

grafiske opsætning af Tråden 

• Tråden. For at kunne modtage Tråden skal man have afgivet samtykkeerklæring til at FS OP, før de må sende 

Tråden til dig.                                                                                                                                  

Tråden er en del af det du får for dit medlemskab af FS OP. Britta efterlyser indlæg til Tråden. Der kommer 

kun oplæg til Tråden, når der er krav til at sende artikler f.eks. ved sponsoratmodtagelse. Det er kun 

medlemmer af FS OP, som kan læse Tråden, som udsendes pr. mail. Der er forslag om at lægge Tråden ud i 

APP for at gøre det mere synligt for medlemmerne.                                                                                                 

Bidrag modtages meget gerne – F.eks. Vis din operationsgang frem! Fortæl jeres kolleger om hvad I arbejder 

med!                                                                                                                                              

Fortæl om jeres udviklingsprojekter indenfor operationssygeplejen! Brug evt. også Tråden til at fortælle eller 

søge sparring på projekter eller dagligdagens udfordringer! 

• Afstemning: Vi stemmer om vi skal følge DSR og afholde generalforsamling hvert andet år i stedet for hvert 

år? Ved håndsoprækning er der flertal for at ændre vedtægterne til, at generalforsamlingen fremover 

afholdes hvert andet år. Næste GF er i 2021. Kontingentbeløbet fastholdes de næste to år.  

• Opfordring til at sende Forslag til bestyrelsens fremtidige arbejde. Send gerne mail til FS OP 

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


• DASYS. Hvad få FS OP medlemmerne ud af medlemskabet? DASYS-paraplyorganisation af DSR faglige 

selskaber. Koster 25 kr. pr. medlem pr. år. FS vil gerne bruge pengene på anden vis. Eks. Til 

uddannelsesgruppens arbejde. Der kommer mange høringssvarfor kliniske retningslinjer osv. som ikke alle er 

relevante for FS OP, som forstyrrer arbejdet. Hvis vi trækker os ud af DASYS har vi ingen indflydelse, så 

hvordan vil det styrke operationssygeplejen?                                                                   

Der er repræsentation i følgende DASYS-grupper: uddannelsesråd (Annette Grevy), forskningsråd (Mette 

Misfeldt), medlem af bestyrelsen i DASYS (Pernille Oldsbro). Opfordringen fra deltagerne er, at vi skal 

bibeholde DASYS medlemskab. Opfordring til medlemmerne af DASYS om at skrive oplæg til Tråden om det 

arbejde, de udfører i DASYS. Deltagerne ved kongressen støtter op om den beslutning om medlemskabet af 

DASYS som bestyrelsen tager efter input fra deltagerne på GF. 

• Præsentation af Ny bestyrelse: 7 medlemmer i bestyrelsen.  

Britta træder ud af bestyrelsen. Tak for dit 20- årige engagement i arbejdet for operationssygeplejen-      

Nyt medlem er Mette Misfeldt, Oversygeplejerske i Centret for kræft og organsygdomme, CKO på 

Rigshospitalet. Mette er i forvejen medlem af arbejdsgruppen for uddannelse, som er nedsat af FS OP. 

Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmøde 5. december. 

• Eventuelt. Ingen bemærkninger  


