
  
    

  

 

Generalforsamling den 28. september 2017.  

 

Beretningen omhandler perioden 1. juni 2016 – 28. September 2017 

 

Indledning  

Året har haft fokus på 100 års jubilæet. I den anledning har bestyrelsen holdt medlemsmøder i alle 

regionerne i forbindelse med de regelmæssige bestyrelsesmøder. Hensigten var at nå medlemmer i 

hele landet, for derigennem at sætte fokus på den psykiatriske sygepleje i dag. På møderne har 

dygtige sygeplejersker holdt oplæg for bestyrelsen og medlemmerne i den enkelte region. 

Alle aktiviteter relateret til bestyrelsen og redaktionens arbejde har haft 100 års jubilæet som 

omdrejningspunkt. Medlemsbladet psykiatrisk Sygepleje, har med en stor indsats fra redaktionen, 

præsenteret oplæg om historien. Bestyrelsen har kontaktet sygeplejersker i landet, der har været 

aktive gennem mange år, for at markere jubilæet. 

At Selskabet er mere kendt, har også givet sig udtryk i de mange repræsentationer i forskellige 

faglige og politiske udvalg. Disse aktiviteter har kun været mulige ved, at de enkelte 

bestyrelsesrepræsentanter, redaktionsmedlemmer og udpegede medlemmer har brugt tid - ja fritid til 

at løfte opgaven med at sikre, at den psykiatriske sygepleje kommer på dagsordenen. En stor tak til 

alle for denne indsats. 

Specielt de nationale kliniske retningslinjer har efter efterspurgt sygeplejefaglige kompetencer. De 

tilbagemeldinger der kommer fra sygeplejersker i disse udvalg, er at det både er lærerigt og 

arbejdsomt, men at det er en stor tilfredsstillelse at se sit fingeraftryk i retningslinjerne 

efterfølgende. Ligeledes blev pakkeforløb for psykiatriske patienter også påvirket af Camilla 



Rossens resultater fra hendes ph.d. afhandling. Blandt andet blev der anbefalet, at disse skal være 

mere fleksible. 

Aktuelt er der 601 medlemmer. Vi vil gerne være flere. Bestyrelsen arbejder på at finde en måde 

hvor tilmelding og betaling af kontingent gøres nemmere end den nuværende model. 

Udvalg for psykiatri  

Fagligt Selskab er repræsenteret ved 2 medlemmer i ”Udvalg for Psykiatri”, som er nedsat af 

Sundhedsstyrelsen til at følge op på regeringens Psykiatriplan for 2014. Udvalget mødes 2 gange 

årligt.  

Der har siden sidste generalforsamling afholdt 3 møder. Ud over orienteringspunkter vedrørende 

igangværende indsatser og aktiviteter har der bl.a. været drøftelser vedrørende: 

 Nationale kliniske retningslinjer 

 Tvang 

 Sikker psykiatri 

 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

 Satspuljer 

 Forløbsprogrammer 

 En af os 

 Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser 

 Oprettelse af de særlige pladser på psykiatriske afdelinger 

DASYS  

Selskabet er medlem af DASYS. DASYS er en paraplyorganisation, der samler alle faglige 

selskaber. Gennem DASYS får sygeplejersker i Danmark en fælles stemme og bliver repræsenteret 

i mange råd, der ikke er specifikt psykiatrifaglige. Der henvises ofte til DASYS og DASYS mening 

efterspørges. 

DASYS har fire råd. Center for Kliniske retningslinjer, dokumentationsrådet, uddannelsesrådet og 

forskningsrådet. Der er psykiatriske sygeplejersker i alle råd. Lene Berring er næstformand i 

dokumentationsrådet og Bodil Bech Winther er ordinært medlem. Hanne Becker er medlem af 

uddannelsesrådet og Helle Schnor er formand for forskningsrådet. 



Igennem DASYS afgiver vi mange høringssvar, men vi opnår også repræsentation i forskellige 

udvalg. Fortiden handler det om repræsentation i forbindelse med udarbejdelse af Nationale kliniske 

retningslinjer. 

Se oversigt i bilag 1 hvem der repræsenterer de enkelte udvalg 

 

Samarbejde med DSR 

Det Faglige Selskab har det forgangne år haft et samarbejde med DSR omkring emner som  

”Sammen om DSR” med fokus på hvordan de faglige selskaber og DSR kan videreudvikle 

samarbejdet, samt et øget fokus på hvordan de faglige selskaber kan udvikles. 

Der har været afholdt seminar på Koldingfjord i efteråret 2016, hvor der var repræsentanter fra stort 

set alle faglige selskaber. Et af områderne, som havde stort fokus fra alle deltagere var vilkår for at 

deltage i frivilligt arbejde i et fagligt selskab. Der blev foreslået, at når man blev valgt ind i en 

bestyrelse i et fagligt selskab, var det nødvendigt at have samme vilkår mht. frihed + løn, som TR. 

DSR lyttede og tager det med i det videre arbejde. Her i foråret 2017 har der været en enkelt 

temadag i Kvæsthuset, som opfølgning på seminaret i efteråret 2016. 

Der er kommet et udspil fra DSR på baggrund af seminaret i 2016 + den enkelte temadag i juni 

2017 – ”sammen om DSR” (Udspillet kan ses på DSR’s hjemmeside), hvor erfaringer og input 

peger på de udfordringer personale, patienter og pårørende oplever i psykiatrien, og DSR giver et 

bud på, hvordan det politiske niveau bedst adresserer disse.  

Først og fremmest er det helt nødvendigt med et opgør med måden, der tales om og med mennesker 

med psykisk sygdom. Mennesker med psykiske sygdomme skal opleve, at de kan tale åbent om 

deres sygdom. Måden, vi taler om og møder mennesker med psykisk sygdom på, skal være 

ligeværdig og respektfuld. 

Det er Dansk Sygeplejeråds vision, at vi som samfund anerkender vigtigheden af en velfungerende 

psykiatri og derfor satser massivt på at løfte psykiatrien til fordel for patienter, pårørende og 

samfundet som helhed. Der skal være tilbud funderet på faglig viden, sammenhæng i indsatserne og 

tid til kvalitet.  



Psykiatrien er også udfordret af et stigende misforhold mellem ressourcer og opgaver. Flertallet af 

sygeplejersker på psykiatriske sengeafdelinger har oplevet at patienter er blevet udskrevet tidligere, 

end sygeplejerskerne vurderede det var fagligt forsvarligt. Antallet af patienter og opgaver i 

psykiatrien er steget langt hurtigere end ressourcerne og det har uundgåeligt negative konsekvenser 

for patienter og medarbejdere. Psykiatrien mangler tilstrækkelige ressourcer og hensigtsmæssig 

styring.   

DSR mener at det er helt afgørende, at patienter kun bliver udskrevet, hvis der er væsentlig bedring 

i deres tilstand. Samtidig skal der afsættes ressourcer til bedre normeringer og tid til opbygningen af 

de nære relationer og en helhedsorienteret indsats på patientens præmisser 

Redaktionsgruppen - Medlemsbladet Psykiatrisk Sygepleje.  

Medlemsbladet udsendes nu udelukkende elektronisk og det giver nye muligheder i forhold til lay-

out for eksempel ved at der kan indsættes links til videoer m.m. Der har siden sidst været 

udskiftning i redaktionsgruppen, der er kommet en ny redaktør Christian Delcomyn – velkommen 

til dig. De øvrige medlemmer er Lili Bermann, Region Midt, Lotte Lomholdt, Region Nord, Birgitte 

Lundberg, Region Sjælland, Helle Anette Vibholm, Region Sjælland samt Inge L. Gustavsen som 

repræsentant fra bestyrelsen. Medlemmerne kan ses på hjemmesiden.  

Da bladet nu udgives elektronisk, har nogle medlemmer oplevet ikke at modtage bladet, hvilket er 

et problem. Bladet sendes til den mail, der er leveret til Inge Gustavsen. Så hvis I eller jeres kolleger 

oplever ikke at modtage bladet, skyldes det måske at der er oplyst en forkert mailadresse!! Send 

gerne en mail til Inge på inge.gustavsen@rsyd.dk med den mailadresse i ønsker at modtage bladet 

på. Der har været afholdt strategimøde i redaktionsgruppen, hvor der er blevet lagt en strategi ift. 

overordnede temaer for de enkelte blade, der er blevet drøftet form og indhold på redaktionsmøder. 

Redaktionen har oplevet, at der er kommet et boost af artikler, så der på nuværende tidspunkt, er 

artikler, som venter på at blive publiceret – dette er en utrolig positiv oplevelse. Medlemsbladet er 

efterspurgt fra sygeplejersker og samarbejdspartnere i hele landet 

 

Europæisk samarbejde 

 

mailto:inge.gustavsen@rsyd.dk


Horatio – den europæiske organisation for psykiatriske sygeplejersker – har eksisteret i 6 år og har 

nu 27 medlemslande, og vi ser det danske medlemskab som vigtigt i forhold til at styrke kvaliteten i 

den psykiatriske sygepleje på tværs af landegrænser. Horatio arbejder både politisk og understøtter 

konkrete projekter i medlemslande, og bestyrelsen ønsker forsat at udvikle samarbejdet og 

vidensudveksling på tværs af landegrænser og herved styrke kvaliteten af den psykiatriske 

sygepleje. Bestyrelsen har sagt ja til at indgå et samarbejde med Horatio omkring at afholde 

konference i Danmark i 2019. Grunden til at Danmark er valgt er fordi danske sygeplejersker møder 

talstærkt op til de konferencer der afholdes i udlandet. Konferencen finder sted d. 10. – 12. Maj 

2019. Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe blandt medlemmerne til denne konference. 

 

Nordisk samarbejde  

Det nordiske samarbejde har i alle år haft den fælles nordiske kongres som omdrejningspunkt. Idet 

Claus Hansen udtræder af bestyrelsen er Inge Løper Gustavsen nu bestyrelsens nye kontaktperson. 

Inge deltager således i planlægning af næste Nordisk kongres, der finder sted på Færøerne i 2019. 

 

Psykiatrialliancen  

PsykiatriAlliancen er et åbent netværk for organisationer, der arbejder med eller omkring 

psykiatriområdet. Medlemsorganisationerne repræsenterer en bred skare af brugere, pårørende og 

faggrupper indenfor forebyggelse, behandling og sociale tilbud.  

PsykiatriAlliancens formål er at forbedre indsatsen omkring psykisk sygdom indenfor bl.a. 

forebyggelse, behandling, forskning, sammenhæng i de offentlige ydelser samt overdødelighed.  

PsykiatriAlliancens vision for en fremtidig indsats, hvor mennesker med psykiske lidelser bliver 

taget lige så alvorligt som mennesker med fysiske lidelser. Det indebærer  bl.a. 

- Stærkt reduceret overdødelighed for mennesker med psykiske lidelser  

- Relevante og tilgængelige behandlingstilbud og indsatser for alle symptomer på psykisk 

lidelse 

- Sammenhæng på tværs af sektorgrænserne.  



- Afstigmatisering  

- Økonomi til området proportionelt med problemets omfang  

- Gode forhold for mennesker  med psykiske lidelser så de sikres værdigt og ligeværdigt liv 

med et godt livsindhold..    

- Godt og sikkert arbejdsmiljø for det personale der varetager behandling og omsorg  

Psykiatrialliancens medlemsorganisationer mener, at der er behov for en langsigtet indsats og varigt 

politisk fokus for at løfte psykiatriområdet. Medlemmerne ønsker at påvirke politikere og 

meningsdannere på alle niveauer og vil arbejde for at komme med konkrete forslag til håndteringen 

af store og aktuelle udfordringer som eksempelvis psykiatrien som en del af det nære 

sundhedsvæsen, retspsykiatrien eller udmøntningen af den nationale handleplan. 

Psykiatri Alliancen består af cirka 30 organisationer, der har tilkendegivet en interesse i 

samarbejdet. Alliancen mødes halvårligt. Der er nedsat en koordinationsgruppe med ansvar for at 

forberede materiale og møder. Psykiatrifonden har indtil videre påtaget sig at yde 

sekretariatsbistand. 

 

Udskiftninger i bestyrelsen  

Claus Hansen udtræder af bestyrelsen efter 14 år. Claus har været aktiv i det Nordiske samarbejde 

og har siddet i mange forskellige udvalg gennem årene. 

Poul Erik Ravnsmed udtræder af bestyrelsen efter 4 år. Poul Erik har været Kasserer og har 

repræsenteret Børne og Ungdomspsykiatrien. 

Tak for indsatsen. 

 

De fire værdier 

Når vi i bestyrelsen prioriterer arbejdsområder, vurderer vi således om disse tilhører en af 

værdierne. Disse er også omdrejningspunkt og når man søger økonomisk støtte fra selskabet.  

 Mest mulig mental sundhed og trivsel  



 Patient og borgerens behov, fremfor systemets rutiner  

 Psykiatrisk sygepleje understøtter patientens/ borgerens recovery proces  

 Psykiatrisk sygepleje guides af evidens 

 

Specifikke specialeperspektiver: 

Børne og Ungdomspsykiatrisk perspektiv 

To repræsentanter fra børne - og ungdomspsykiatrien i bestyrelsen betyder at der er et øget fokus på 

dette område. Inden for dette områder er der er i stigende grad fokus på forebyggelse. Mere 

specifikt handler det om at forebygge i samarbejde mellem psykiatri og kommunale botilbud, at den 

unges tilstand bliver af en karakter, at en indlæggelse eller tvangsindlæggelse er nødvendig. Dette 

kan opnås via en udbygning af den ambulante indsats på de børne- og ungdomspsykiatriske 

afdelinger med særligt fokus på samarbejde med kommunale og regionale botilbud. Et tæt 

samarbejde med kommunerne skal sikre, at patientens forløb er koordineret. Samtidig handler det 

om gensidigt at øge viden og indsigt blandt medarbejdere i både psykiatrien, på botilbud og i 

kommuner. Med udredningsretten og behandlingsgarantien er adgangen til udredning og behandling 

i den regionale behandlingspsykiatri blevet væsentlig lettere og hurtigere. Vi ser dog samtidig i 

stigende grad , at med ”en åben  dør” ind til psykiatrien kommer nogle unge til akutte indlæggelser 

som langt bedre kunne være hjulpet på anden vis ved et tæt samarbejde mellem kommune og 

region. Disse forebyggende indsatser er desuden et led i arbejdet med bæltefri afsnit, da det viser 

sig, at de oftest forekommende hændelser med anvendelse af tvang sker i forbindelse med akutte 

indlæggelser. Sygeplejersker spiller en aktiv rolle i dette forebyggende arbejde! 

 

Retspsykiatrisk perspektiv  

To repræsentanter fra retspsykiatrien har også tidligere betydet et ekstraordinært stort fokus på dette 

område. I år har dette dog været mere sparsomt, da IT systemet sundhedsplatformen har påvirket 

repræsentanternes aktiviteter. 

 

100 års jubilæet – medlemsmøder  



Der er afholdt medlemsmøder i Åbenrå, Ålborg og Slagelse. Vi valgte dette på baggrund af DSRs 

undersøgelse der viste at Sygeplejersker under 40 år ikke deltager i fagligt arbejde. De ønsker, når 

de bliver spurgt, at deltage i aktiviteter ad hoc og i aktiviteter i eget nærområde. Derfor har vi det 

forgangne år søgt at være mere opsøgende i lokalområdet. Indtil videre har dette dog ikke haft 

indflydelse på sygeplejerskers deltagelse. Det var kun i Ålborg der var et stort fremmøde. 

 

Hjemmesiden og sociale medier 

Vi tilstræber at holde hjemmesiden løbende ajour med nyheder, referater fra bestyrelsesmøder mv. 

Bestyrelsen vil næste år se på, om opsætningen på hjemmesiden trænger til en revision. 

Hjemmesiden er den primære orienterings kilde til medlemmer. Bestyrelsen finder det vigtigt at 

være i tæt dialog med medlemmerne. I de forgangne år har vi derfor anvendt facebook. Facebook 

gruppen har andre medlemmer end de ”rigtige” medlemmer af selskabet. Gruppen har derfor også 

fungeret som en dialog med omverdenen. Indimellem ytres fra medlemmer at de gerne vil have et 

mere privat forum. Dette emne drøftes på dette års generalforsamling. 

 

Årets psykiatriske sygeplejerske 

 

I 2013 besluttede vi at oprette en ny pris.  Årets psykiatriske sygeplejerske. De første år gik det 

strygende med mange indstillinger. Dette er dog ikke fortsat. Årets psykiatriske sygeplejerske viser 

sig at være en udfordring idet der både sidste år og i år er et ret beskedent antal indstillede. 

I 2015 var der to indstillede som repræsenterede den gode gedigne sygepleje i dagligdagen og det 

blev umuligt for udvalget at skelne mellem de to, så beslutningen blev at dele prisen. 

I 2016 var der kun en indstillet, der fik prisen.  

Det var Gitte Bertelsen fra Region Nord. Det var velfortjent.  



 
 

Man indstilles af sine kollegaer og skal leve op til følgende: 1) Sikre faglig udvikling af den 

kliniske sygepleje, 2) Arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til den kliniske 

sygepleje, 3) Sætter fokus på samarbejde med patienten og dennes netværk og 4) Medinddrager 

patientens recovery proces som en integreret del af sygeplejen  

 

Æresmedlem 

Som noget nyt har selskabet, udover at sætte fokus på Årets psykiatriske sygeplejerske, også sat 

fokus på psykiatriske sygeplejersker der igennem et langt arbejdsliv har bidraget i den psykiatriske 

sygepleje. Vi fik ideen fordi Margit Asser blev indstillet af nogle gamle kollegaer.  

Margit Asser passede lige til rollen og er årsagen til at vi fremover vil tage den benævnelse i brug til 

sygeplejersker der har gjort en stor indsats for faget igennem mange år.  

Begrundelsen for at Margit er blevet æresmedlem var at Margit igennem mange år har støttet op om 

selskabets arbejde og har deltaget i meget udvalgsarbejde. Herudover har Margit altid kæmpet for 

både patienterne og den psykiatriske sygepleje. 



 

Bestyrelsen mener kombinationen af årets psykiatriske sygeplejerske og udnævnelse af 

æresmedlemmer signalerer både det vigtige i et gøre en her og nu forskel for patienterne og det 

lange seje træk, som mange psykiatriske sygeplejersker har taget. Herved dannede Margit Asser 

baggrund for at bestyrelsens fremover skal kunne indstille æresmedlemmer. Hvilket stilles som 

forslag til næste års generalforsamling, således at det bliver muligt fremover at indstille 

æresmedlemmer. 

 

Gennem sine mange år som sygeplejedirektør/forstanderinde på let af andets største psykiatriske 

hospitaler, Sct. Hans, har Margit ydet en betydelig indsats for at psykiatriske patienter er blevet 

tilbudt en faglig kompetent sygepleje. Margit har i sit arbejde haft fokus på: Grunduddannelserne, 

Specialuddannelsen, Masteruddannelsen, DASYS, UCSF og Lundbeckfonden, Forstanderinderådet, 

Dokumentation, DRG og EPJ, Bog- og artikel skrivning, Kvalitetsudvikling-/sikring/surveyor, 

Regeringens udvalg om psykiatri og meget mere. 



Fremover skal det Faglige Selskabs bestyrelse have kompetence til at indstille sygeplejersker til 

æresmedlemmer. Det er en forudsætning i vedtægtens § 3, stk. 2 at den indstillede forsat har 

interesse for psykiatrisk sygepleje. I det forgangne år har Selskabet gjort brug af Margits 

mangeårige erfaring, specielt relateret til 100 års jubilæet i 2017.  

Som æresmedlem fik Margit et diplom og en broche, samt blomster og vin. 

 

Legater og uddannelsesstøtte 

Selskabet prioriterer at give uddannelse støtte til sygeplejersker der deltager i faglige aktiviteter der 

understøtter selskabets visioner. I år er der blandt andet ydet støtte til et studieophold i Skotland i 

forbindelse med specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker, konferencedeltagelse og tryk af 

poster.  

 

Specialuddannelsen for Psykiatriske Sygeplejersker: 

Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker har altid haft selskabets særlige interesse. 

Således har der været repræsentation ved et bestyrelsesmedlem ved alle afslutningsceremonier i 

hele landet. Selskabet har tradition for at give en solsikke, som symbol på, at psykiatriske 

sygeplejersker bliver tydelige og kloge efter uddannelsen. 

 

Andet: 

Dette er et udpluk af Selskabets arbejde, referater fra de enkelte bestyrelsesmøder ligger på 

Selskabets hjemmeside. 

Oversigt over arbejdsgrupper og repræsentationer er vedlagt som bilag. 

 

På vegne af Selskabet 

Lene Lauge Berring 



Formand 

 


