
      

 

Formandsberetning v/ Dorte Söderberg 
Det er næsten svært at finde en ny vinkel, som kan beskrive det forgangne år, 2020. Det var året, hvor alt, 

hvad vi betragter som normalt, blev udfordret.  

For os i bestyrelsen betød det konkret, at det forårslandskursus, som vi havde arbejdet med i flere 

måneder, blev aflyst, lige inden det skulle finde sted. Vi håbede på at kunne udskyde det - først til efteråret 

og sidenhen til foråret 2021. Som alle ved nu, er det fortsat ikke realistisk at planlægge et fysisk kursus i 

nær fremtid. Det er jo ikke blot noget, vi oplever i Danmark. Vores nordiske, europæiske og internationale 

søsterorganisationer har oplevet det samme og aflyser også deres planlagte nationale og internationale 

kongresser og møder. 

Hvad fik vi så i stedet? 

Det store fokus, der har været på frontpersonale – ikke mindst anæstesi-, intensiv og opvågningspersonale 

- har medført, at vi som fagligt selskab er inviteret ind i Sundhedsstyrelsens COVID-Task force gruppe – et 

selskab, hvor sygeplejersker hidtil har glimret ved sit fravær. Vi har også haft henvendelser fra radio, tv og 

aviser i en grad, som ikke tidligere er oplevet. Her har vi forsøgt at holde os for øje, at det er det faglige, 

som er vores bord, og så overlader vi lønkampen til DSR. 

I bestyrelsen blev vi gode til at holde vores møder virtuelt. Det er billigere og effektivt, men de spontane 

indfald, grin og flyvske ideer, som kommer af fysisk samvær, og som er med til at gøre det sjovt at arbejde 

frivilligt i en bestyrelse, har sværere vilkår. 

Vores netværk med de andre faglige selskaber er blevet mere aktivt, så vi kan bruge hinandens erfaringer 

og udveksle ideer, og det er forhåbentlig kommet for at blive.  

Vi håber, når vi gør status over 2020, at vores medlemmer synes, at det trods alt fortsat er et årskontingent 

værd at holde liv i det faglige selskab. FSAIO taler deres sag og sørger for at sygeplejersker er repræsenteret 

inden for politik, uddannelse og forskning. Det er måske ikke synligt for den enkelte på den korte bane, 

men jeg tror, at de fleste sætter pris på en faglig repræsentation i stedet for at andre faggrupper udtaler sig 

om os. 

Vi satser på at komme stærkt tilbage, når verden bliver mere normal. 

 
 

Næstformand v/ Majken Dam Frederiksen  

Jeg vil være klar til de opgaver, der måtte byde sig, så FSAIO stadig kan være et stærkt fagligt selskab. Jeg 

deltog i et strategi seminar arrangeret af DASYS, som gav mange ideer til DASYS´s bestyrelse, som skal 



udarbejde en ny strategiplan for de næste fem år. 

 

FSAIO har en helt fantastisk formand, som er meget grundig i sit arbejde. Det er meget vigtigt at have en til 

at samle alle trådene i FSAIO, og der er mange kan jeg bare sige. Så en stor tak herfra til FSAIO´s formand.  

 

Medlemsregistranten v/ Majken Dam Frederiksen 

Der har været meget arbejde med tilmeldinger til Forårslandskurset 2020, der så ud til at have en rigtig god 

tilslutning. Som I alle ved blev vi overhalet af COVID-19, og alt som vi havde forberedt, blev i al hast ændret 

for os alle. Nu ser vi bare frem til, at alt engang ændrer sig igen. 

 FSAIO-medlemstal er stadigt faldende, nu er tallet 1655 medlemmer. Så tak til alle jer, der stadig synes, at 

vi skal have et stærkt fagligt selskab trods alle de udfordringer, der er i jeres dagligdag. Så fra mig skal der 

lyde en opfordring til alle FSAIO´s medlemmer om at lave reklame for vores faglige selskab, så 

medlemstallet igen kan stige.  

 

Kassereren v/ Jytte Pedersen 

2020 har været et stille år pga. Corona.  

Forårslandskurset var arrangeret med færdigt program den 25.-26. marts 2020 på Comwell – Kellers Park, 

Børkop. Kurset måtte aflyses og FSAIO undgik en økonomisk bet, da hotellet lukkede ned, før vi aflyste. 

Efterfølgende har FSAIO kontaktet de tilmeldte kursusdeltagere med muligheden for refusion af 

kursusafgiften. Pr. 31/12 2020 er de kun få hospitaler og enkeltpersoner der ikke har fået refusion. De 

kontaktes på ny i januar 2021. 

Efterårsfagdagen var kun på planlægningsstadiet i FSAIOs bestyrelse. 

Generalforsamlingen, der normalt foregår i forbindelse med Forårslandskurset, blev udsat til 1. november 

2020 og blev afholdt virtuelt. Her fremlagde jeg Årsrapport for 2019 og budget 2021. 

Bestyrelsen mødtes kun 2 gange 2020; ellers er alle bestyrelsesmøder foregået virtuelt. FSAIO har til 

formålet købt licens til ZOOM.  

I løbet af 2020 har bestyrelsen drøftet muligheden for at få nye øjne på vore investeringer. Det resulterede 

i, at vi opsagde Nordea investeringer og overgik til egen investeringsrådgiver. 

          

Websiden og Facebook  v/ Lise Raaschou-Nielsen 

 

Tak til den nye teknologi - den er virkelig kommet til sin ret i år. Uden den var ALT gået i stå her i 2020. 

Jeg tror, at vi alle er blevet bedre til at kommunikere via internettet og lige tjekke en ekstra gang, om der er 

noget nyt, vi skal forholde os til. For mange er nye ord også blevet hverdagsbrug – virtuel kommunikation. 

 



Hos FSAIO har vi længe brugt ”det stille” internet som kommunikation ud til jer medlemmer. 

Hjemmesiden indeholder ansøgningsskemaer til økonomisk støtte, information om og fra 

netværksgrupperne, FSAIO formandens årsberetning, rejsebeskrivelser og oplæg fra både jer, som har 

modtaget økonomisk støtte og fra andre som vil dele sin oplevelse med os andre. Invitationer til 

kongresser, som desværre enten er blevet skubbet og skubbet i år eller helt aflyst samt meget mere. I år 

har vi også lagt en del aktuelt op omkring COVID 19 fra nær og fjern. 

 

Hvis du har opdateret din profil hos DSR og bedt om at modtage en notifikation, får du besked, når vi 

lægger en nyhed op på hjemmesiden www.dsr.dk/fsaio   

 

Du kan også holde dig opdateret på vores Facebookside (FB), det er dog ikke altid alt bliver lagt op på FB, da 

ikke alt kan indsættes der, men jeg forsøger så vidt det er muligt, evt. at lægge et link op, som henviser til 

nyheden på hjemmesiden. 

Du skal derfor fortsat tjekke vores hjemmeside ind imellem, da den indeholder væsentligt mere end vores 

FB side. Husk at logge ind. 

 

APP v/ Nina Lennert 

FSAIO har en APP. – Den blev lanceret i 2016.  

Det er en måde, hvorpå vi kan fortælle om, hvad der foregår i og omkring vores Faglige 

Selskab. Med APP’en her, er vi i stand til hurtigt at kunne formidle nyheder eller andet 

der måtte være aktuelt.  

Har du en smartphone kan du downloade APP’en fra enten Appstore eller Playbutik – 

ganske gratis! Det har mange allerede gjort og forhåbentlig til nytte og gavn for den 

enkelte. Indtil videre har vi kun fået positive tilbagemeldinger - Tak for det! 

APP’en kan blive fyldt med endnu flere nyheder. Hvis du har forslag eller oplysninger 

om noget, der foregår rundt om i Danmark – måske endda uden for landets grænser - af 

aktiviteter, møder, kurser med relevans for vore specialer, så send det til mig. Jeg vil 

lægge det på APP’en snarest muligt efter modtagelse.  

Send materialet til Nina.Lennert@fsaio.dk  

I 2020 blev APP’en opdateret. Den fik en forbedret brugsvenlighed og ændringer i knap-søgningerne. Vær 

opmærksom på, at du måske skal slette og geninstallere APP’en inden du kan få den fulde fornøjelse af 

opdateringen. 

 

Studiestøtte v/Lise Elsberg 

FSAIO afsætter hvert år et beløb, så medlemmer, der opfylder betingelserne, kan søge Økonomisk støtte til 
deltagelse i en udenlandsk kongres med relevans for vores 3 specialer. Det har vi ikke kunnet i 2020 
grundet Covid. I 2021 håber vi dog på at komme stærkt igen, da der er flere store kongresser, herunder 
ICPAN i Athen i Sept., EfCCNa i Holland i Sept. 

http://www.dsr.dk/fsaio
mailto:Nina.Lennert@fsaio.dk


Du finder flere oplysninger og ansøgningsskemaet på FSAIOs hjemmeside -> www.dsr.dk/fsaio. 

En af betingelserne for at få sin ansøgning behandlet er at overholde ansøgningsfristen, som er 2 mdr. før 
arrangementets start. Til de større kongresser, hvor der ofte er mange ansøgere, sættes der en særdato, så 
vi kan nå at behandle alle ansøgninger og inden deadline for ”Early bird”, således at man kan nå at tilmelde 
sig kongresafgiften til billigste pris. 

 

v/ Dorte Söderberg 

Som særligt område har jeg kontakten til det elektroniske tidsskrift, Dråbe-nyt  http://draabe-nyt.dk 
 
Tidsskriftet er selvstændigt, men FSAIO yder et årligt driftstilskud og har derigennem mulighed for at 
kommunikere med vores medlemmer. 
Vores målgruppe er fælles: anæstesi-, intensiv - og opvågningssygeplejersker i Danmark, men nogle artikler, 
links, orienteringer og tilbud vil være forbeholdt FSAIOs medlemmer. 
 
Vores samarbejde er virtuelt, men i normale tider har vi 1-2 fysiske møder i forbindelse med FSAIOs faglige 

arrangementer. I 2020 har vi holdt os til zoom møder, som har fungeret rigtig godt til gensidig inspiration. 

I november holdt vi vores generalforsamlinger i forlængelse af hinanden og i betragtning af at det var vores 
debut for virtuel generalforsamling, gik det meget godt.  
Vi håber på medlemmernes opbakning, når vi holder dette års generalforsamling 15/3 2021 
 
Dråbe-Nyts forgænger Dråben-Danmark var et fysisk blad, som blev startet af anæstesisygeplejerske Jan 

Normann Kristensen i 1985. Jan var en ildsjæl, som gennem mere end 30 år viede energi, penge og fritid til 

at skabe det faglige tidsskrift. FSAIO og Dråben-Danmark har haft et mangeårigt samarbejde til gavn for 

vores medlemmer. 

Jan døde i december 2020 efter mange års sygdom. Æret være hans minde. 

 

Regionale arbejdsgrupper  v/ Pernille Madsen 

Der har desværre ikke været meget aktivitet i netværksgrupperne, da alle planlagte aktiviteter er blevet 

aflyste fra marts måned.  

Vi håber at kunne få gang i nogle aktiviteter i løbet af 2021. 

 

 

 

http://www.dsr.dk/fsaio
http://draabe-nyt.dk/


EfCCNa  v/ Pernille Madsen 

Der skulle være afholdt 2 dages møde i EfCCNa i marts i Skopje, men det blev aflyst pga. covid, ligesom den 

planlagte kongres og møde i september også blev aflyst.  

I september afholdt vi i stedet et virtuelt møde, hvor vi primært udvekslede hvilke erfaringer, vi havde 

erhvervet om covid i de enkelte lande.  

Vi har endvidere løbende på mail lavet erfaringsudveksling om forskellige emner. Herunder uddannelse af 

intensive sygeplejersker, da denne pandemi jo meget tydeligt har vist behovet for intensivsygeplejersker. 

De lande, som ikke har en formaliseret uddannelse, arbejder nu meget for at lykkes med at få etableret en. 

 

 

 
 

ICPAN  v/ Lise Elsberg 

ICPAN har haft fokus på skabelsen af bånd og vidensdeling på tværs af landegrænser under Covid-
19 epidemien. De fleste lande har været udfordret at et stort antal af respiratorkrævende Covid-
19 patienter. Alle medlemslande har oplevet kaos, mange arbejdstimer, mangel på respiratorer 
(fraset Danmark) og smittede sygeplejersker. 

Vi har brugt tid på at italesætte etiske dilemmaer i forhold til sociale medier, der har fulgt med epidemien. 
Mange udenlandske sygeplejersker har slået videoer op på Facebook af patienter, der overlevede. Det ses 
ikke i de nordiske lande. 
I Danmark, Norge og Sverige har vi et etisk kodeks, som hjælper os med håndteringen. Den danske ses her: 

https://dsr.dk/sites/default/files/479/socialemedier.pdf 
Pjecen beskriver, hvordan sygeplejerskers brug af sociale medier bør baseres på en kritisk refleksion over, 
om konkret information bør videregives. 
 
ICPAN har 11 medlemslande. Det sidste år har organisationen været involveret i planlægning af oplæring af 
perianæstetisk personale i Kina i samarbejde med Operation Smile.  
 
I januar 2021 vil alle medlemmer af FSAIO modtage en survey fra den svenske professor Ulrica Nilsson på 
mail. Hun ønsker at undersøge "Stress of conscience among perianaesthesia nurses who have been working 
in a Covid-ICU." 
Vi ønsker en bred repræsentation, så I opfordres alle til at besvare, selvom den ikke læner sig 100 % op af 
jeres speciale. 
Derudover er ICPAN ved at planlægge den næste verdenskongres, som er udskudt til sept. 2022, grundet 
Covid.  
https://www.icpanconference.com/ 
Har du et spændende projekt, der kan være til glæde for andre, så tilmeld enten en poster eller et 
mundtligt oplæg. 

https://dsr.dk/sites/default/files/479/socialemedier.pdf
https://www.icpanconference.com/


 

 

IFNA v/ Jytte Pedersen 
 

IFNAs formål er at fremme det internationale samarbejde mellem anæstesisygeplejersker. Samarbejdet er 

med til at udbrede kendskab til og anerkendelse af anæstesisygeplejersker på verdensplan. 

Udfordringerne ved COVID-19 fortsætter med at påvirke vores personlige og professionelle liv.  IFNAs 

medlemslande beretter om deres medlemmers engagement i hjælpen med at yde kritisk sygepleje på højt 

niveau, når og hvor omstændighederne krævede det – ofte med stor risiko og ofre.   

Årsmøde i IFNA 13. november 2020 

Jeg er medlem af IFNAs øverste bestyrelse. Medlemskabet er 2-årig og udløb i 2020. Blandt andet derfor 

valgte IFNA at indkalde til et Zoommøde 13. november 2020. På mødet fremlagde Præsident Jackie 

Rowles,USA , Direktør Pascal Rod, Frankrig og kasserer Zorica Kardos, Slovenien, deres årsrapporter. De 

forskellige udvalg i IFNA fremlagde deres igangværende projekter.  

På mødet blev det besluttet at satse på gennemførelse af verdenskongressen 2022 i Kroatien. En af IFNAs 

store opgaver er, i samarbejde med et værtsland, at arrangere verdenskongresserne for 

anæstesisygeplejersker.  

https://wcna2022.org/ 

 

Sluttelig var der valg til bestyrelsen (Executive Committee). Der sidder 6 medlemmer i gruppen og jeg  blev 

genvalgt til de næste 2 år. 

Historiebog. 

Taskforcen bag IFNAs historiebog, indledte sit arbejde i begyndelsen af 2017. 42 ud af 43 medlemslande har 

bidraget med deres lands anæstesi historie. IFNA er i den sidste faser af redigering af bogen, målet er at 

bogen skal færdiggøres i 2021. Når bogen udgives, vil FSAIO annoncere om muligheden for at købe bogen. 

https://wcna2022.org/


Årsrapport 

Hvert år indsender jeg som FSAIOs repræsentant en rapport om Danmark og anæstesien. Alle landes 

rapporter har været præget af Covid-19. Derudover mærkes pandemien også på økonomien, flere lande 

beskriver nedgang i indtægter pga. aflyste kongresser. 

Mærkedage. 

IFNA har et bredt samarbejde med en lang række relevante internationale organisationer som WHO og ICN. 

2020 var året for blandt andet Det internationale år for sygeplejersker og jordemødre. Derudover var det 

200 året for Florence Nightingale fødsel. Der har været mange planer i forhold til disse mærkedage. Men 

som så meget andet måtte dette også aflyses. ICN har dog udgivet en pjece som kan anbefales: 

https://ifna.site/app/uploads/2015/06/ICN-Intl-Nursing-Day-Toolkit-05122020.pdf 

 
 
 
 
 

 

NOSAM v/ Nina Lennert, intensiv og Lise Raaschou-Nielsen, anæstesi 

NOSAM er det nordiske samarbejde mellem anæstesi og intensiv i de 6 nordiske lande – Norge, Finland, 

Sverige, Island, Færøerne og Danmark.  

Under normale omstændigheder mødes vi en gang årligt på skift i et af landene, hvor vi udveksler og 

diskuterer vores faglige aktiviteter og problemer fra vores respektive lande. 

Vi kan drage stor nytte, læring og viden heraf – mange gange er det de samme problematikker vi har på lidt 

forskellige tidspunkter.  

Alle lande har sine udfordringer og mange af informationerne kan vi evt. anvende i vores eget hjemlige 

arbejde med at udvikle og styrke vore professioner, da vi trods forskelligheder i vores lande og respektive 

uddannelses systemer ligner vi hinanden meget. 

Som alt andet har også NOSAM-møderne været påvirket af Corona. Efter planen skulle vi d. 5.-6. juni have 

haft afholdt møde i Helsinki, Finland, men blev jo aflyst. 

I stedet mødtes vi på computeren på TEAMS 2 gange i 2020 – Vi var sammen, men hver for sig. Et møde på 

denne måde kan aldrig erstatte et fysiske fremmøde, da den personlige relation for et godt sammenhold og 

samarbejde ellers let kan smuldre. 

1. møde d. 13. maj, hvor hvert land fortalte om situationen omkring Coronaen. Mange har haft store 

udfordringer både med klargøring / oplæring og selve arbejdet under den første bølge af Coronaen. 

2. møde d. 17. juni, hvor hvert land fremlagde deres Landsrapport gældende for 2020. – Heri opgøres dels 

aktuelle informationer, retrospekt hvilke aktiviteter man har haft og dels hvilke mulige fremadrettede ting, 

der planlægges. 

 

https://ifna.site/app/uploads/2015/06/ICN-Intl-Nursing-Day-Toolkit-05122020.pdf


Vi håber, som alle andre, at vi snart får normale tilstande, så vi kan mødes fysisk og, at dette måske bliver 

muligt allerede til sommer i Finland.  

Der er planlagt afholdelse af NOKIAS i 2022 i Norge. Et emne, som vi gerne skal have afklaret. 

 
 

WFCCN  v/ Nina Lennert 
 

Verdenssammenslutningen af intensivsygeplejersker   

World Federation of Critical Care Nurses  blev stiftet i 2001. 

 8 lande deltog i den stiftende generalforsamling: Australien, New Zealand, Storbritannien, 
Filippinerne, Korea, Canada, Hong Kong og Danmark. 

 Organisationen tæller 52 medlemslande - fra alle dele af verden. De repræsenterer hundrede 
tusindvis af intensiv sygeplejersker. 

 Tidsskriftet "CONNECT" er officielt tidsskrift for både WFCCN og EfCCNa.  
->  https://connect.springerpub.com   
 

 WFCCN holder årlige verdenskongresser. I 2021 afholdes den i Dubai. Se mere herom på 
WFCCNs hjemmeside. Husk at du kan søge FSAIO om økonomisk støtte til kongresser i 
udlandet. 

Læs mere om WFCCN, hent nyhedsbreve og meget mere. Se mere og følg med på 
hjemmesiden -> www.wfccn.org 

 

 

https://connect.springerpub.com/
http://www.wfccn.org/

