
  
    

  

 

Generalforsamling den 5. december 2019.  

 

Beretningen omhandler perioden 1. juni 2017 – 1. juni 2019 

Denne beretning omhandler perioden 2017 til 2019. Beretningen indeholder en beskrivelse af de 

enkelte bestyrelsesmedlemmer og af rapportering af aktiviteter og selskabets økonomi.  

Årene har indeholdt begivenheder som, selskabets 100-års jubilæum og afholdelse af Horatio 

festival. Bestyrelsen har i perioden haft fokus på at konsolidere sig som ny bestyrelse og samle 

nationale og internationale sygeplejersker i bestræbelserne på at diskutere psykiatrisk sygepleje ud 

fra selskabets fire visioner. 

Mest mulig sundhed og trivsel.  

Patientens behov, fremfor systemets rutiner.  

Psykiatrisk sygepleje understøtter patientens/ borgerens recovery-proces 

Psykiatrisk sygepleje guides af evidens. 

 

 

 

 
 

 

 



Bestyrelsen består af repræsentanter fra de fire af regionerne 

 

Tilmize Aydemir (kasserer) Region Hovedstaden og Tanja Due Krogh Madsen Region 

Hovedstaden, Lene Lauge Berring (Formand) Region Sjælland, Hanne Becker (ansvarlig for 

hjemmesiden) Region Nord, Rikke Petersen Ravn (sekretær) Region Nord, Inge Løper Gustavsen 

(Næstformand) Region Syddanmark. 

Det ville være ønskeligt med repræsentanter fra alle regioner, men bestyrelsen anerkender at det er 

en ekstra frivillig arbejdsopgave man påtager sig, hvilket ikke ser ud som om at dette er en 

mulighed for Region Midt. Bestyrelsen håber at regionen oplever sig inkluderet og at medlemmer 

fra regionen stiller op til bestyrelsen, næste gang der er valg i 2021. Til gengæld er der 

repræsentanter fra Region Midt i redaktionen. Oversygeplejerske Inge Voldsgaard har ligeledes 

tilbudt at fungere som støtte i forbindelse med overlevering af nyheder. 

 

 



Der er bestyrelsesvalg efteråret 2019. Den nuværende bestyrelse forsætter og Lisbet Lauge Nielsen 

er valgt ind som nyt medlem. 

 

100-års	jubilæum	og	medlemsmøder	
 

Fagligt Selskab er det ældste selskab der er organiseret under DSR. Dette fejrede vi ved at holde 

medlemsmøder i alle regionerne. 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 havde 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. 

Deltagelse	i	udvalg	
 

At Selskabet er blevet mere kendt, har 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.  

Se repræsentationerne i det vedhæftede bilag. I det følgende kommer nogle eksempler fra 

udvalgsarbejdet. 

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 været afholdt 5 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 (se i øvrigt www.DASYS.dk. 

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

forskningsrådet. Der er psykiatriske sygeplejersker i alle råd. Lene Berring har været formand og 

næstformand i rådet fra 2008 – 2019. Helene Gildebro er også repræsentant fra det faglige selskab. 

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 og den forsatte nedbringelse af tvang, her sidder Lene Lauge Berring og Anne 

Eisenhardt sidder f.eks. i udvalg for organisatoriske anbefalinger for nedbringelse af tvang. DASYS 

involverer altid selskabet i spørgsmål der drejer sig om psykiatri. Hvorfor de psykiatriske 

sygeplejersker stemme er en vigtig del af DASYS. 

Samarbejde med DSR  

Det Faglige Selskab samarbejder med DSR på flere måder. Vi samarbejder med DSR ift. til vores 

regnskab, samt vores medlemsregistrering (medlemsstatus pr 1/11 2019 = 550), men DSR beder 

også det faglige selskab om input, når det drejer sig om psykiatri specifikke emner, der skal tages 

stilling og handling til og på. 

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 udelukkende elektronisk og udgives 3 x årligt. Der har siden sidst været 

udskiftning i redaktionsgruppen, der er kommet 3 nye redaktionsmedlemmer: Teis Amundsen, 

Region Hovedstaden, Linda Pohl, Region Syddanmark, Shanti Kondrup, Region Midt – velkommen 

til jer. Foruden de førnævnte er Lili Bermann, Region Midt, fortsat medlem af redaktionen samt 

Inge L. Gustavsen som repræsentant fra bestyrelsen.   

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

bladet, hvilket er meget beklageligt. Som skrevet på FB kan den manglende modtagelse skyldes at 

en oplyste mailadresse er en arbejdsmail. De fleste regioners sikkerhedsprocedurer tillader ikke 

mails fra private virksomheder (bladets layout laves hos en privat virksomhed, og bliver også sendt 

ud derfra), og derfor blokeres der for modtagelse af bladet. Hvis IKKE bladet modtages, kan der 

med fordel sendes en mail til Inge Gustavsen, inge.gustavsen@rsyd.dk med en privat mailadresse i 

ønsker at modtage bladet på. Medlemsbladet får mange positive tilkendegivelser og er efterspurgt 

fra sygeplejersker og samarbejdspartnere i hele landet 

 

Europæisk samarbejde – Horatio  

Horatio – den europæiske organisation for psykiatriske sygeplejersker – har eksisteret i 8 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 videns 



udveksling på tværs af landegrænser og herved styrke kvaliteten af den psykiatriske sygepleje. 

Bestyrelsen samarbejdede med Horatio omkring at afholde konference i Danmark i 2019. Grunden 

til at Danmark blev valgt var fordi danske sygeplejersker møder talstærkt op til de konferencer der 

afholdes i udlandet. Konferencen fandt sted d. 10. – 12. Maj 2019.  

Festivallen høstede stor anerkendelse fra internationale og nationale kollegaer. 

Som en del af festivallen samarbejdede vi bl.a. med psykiatribrugere og billedet nedenfor illustrer 

Nikolaj Brie. Selskabet købte et billede af Nikolaj. Planen er at billedet skal følge bestyrelsen rundt 

i regionerne. Hvorfor der afsættes et mindre fragtbeløb til i budgettet. Billedet er aktuelt placeret i 

Psykiatrien Region Sjælland. 

Abstrakt bog og indhold på festivallen kan findes på hjemmesiden. 

 

Nordisk samarbejde PSSN  

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

Nuværende danske repræsentant i den nordiske bestyrelse er Inge Løper Gustavsen. Der har i 

september 2019 været afholdt Nordisk kongres på Færøerne med overordnet tema ”Developing 

dialogue” Hvert land skulle bidrage med en keynote speaker, hvor Jesper Bak repræsenterede 

Danmark.  

PSSN har ønsket at få deres eget logo, hvilket er lykkedes i 2018, med massiv støtte fra bestyrelsen 

i det danske faglige selskab. Den nordiske bestyrelse afholder et årligt møde med fysisk fremmøde, 

øvrige møder afholdes via Skype. 



 

 

Psykiatrialliancen 

Psykiatri Alliancen 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.  

Psykiatri Alliancens formål er at forbedre indsatsen omkring psykisk sygdom og alliancens vision 

er, at mennesker med psykiske lidelser bliver mødt med samme høje faglighed og kvalitet, som 

mennesker med fysiske lidelser. Det indebærer bl.a. 

- 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  

Psykiatri Alliancen består af cirka 30 medlemsorganisationer, der sammen arbejder på en langsigtet 

indsats og et varigt politisk fokus i ønsket om at løfte psykiatriområdet. Medlemmerne forsøger at 

påvirke politikere og meningsdannere på alle niveauer og arbejder på at komme med konkrete 

forslag til håndteringen af store og aktuelle udfordringer, som eksempelvis psykiatrien som en del 



det nære sundhedsvæsen, retspsykiatrien eller udmøntningen af den nationale handleplan. Alliancen 

har en koordinationsgruppe, og alle medlemmer mødes halvårligt. Selskabet betaler et mindre 

støttebeløb i denne sammenhæng. 

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. 

Bodil Bech Winther udtræder af bestyrelsen efter 3 år. Bodil har været bestyrelsens referent og har 

repræsenteret selskabet i arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen omkring rekruttering og fastholdelse. 

Endvidere var Bodil aktiv i DASYS. 

Yvonne Reinholt er også udtrådt af bestyrelsen efter 4 år. Yvonne har repræsenteret et børne- og 

ungdomspsykiatrisk perspektiv ind i bestyrelsen og har været selskabets repræsentant i bl.a. 

DASYS-aktiviteter. Endvidere bidrog Yvonne flittigt i forbindelse med høringssvar. 

 



 

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 

 

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.  

Selskabet som meningsdanner 

 

Tanja er selskabets politiske stemme. Tanja stiller derfor op i mange sammenhænge, her som en del 

af politikkens indslag om psykiatritopmødet. Endvidere deltog selskabet også i Folkemødet på 

Bornholm, har lavet læserbreve. 

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, hvorfor der også er oprettet en lukket facebook gruppe. Endvidere bruget 

Twitter også flittigt.  

  



Årets psykiatriske sygeplejerske  

Selskabet vil gerne anerkende dygtige sygeplejersker, som kollegaerne oplever gør en forskel i 

psykiatrien. Som årets psykiatriske sygeplejerske får man et diplom og en pris på 10.000 kr. Til 

faglig udvikling. Bedømmelsesudvalget sammensættes typisk af en fra bestyrelsen, en fra DSR, en 

politikker og en patient. 

2017: Christina Schleidt fra psykiatrisk afdeling Aabenraa 

 

  

 

2018: Der blev ikke kåret nogen ”Årets psykiatriske sygeplejerske”, da der ikke blev afholdt 

årsmøde. 

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 

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. Kitte Hay Jørgensen der har været 

medlem af bestyrelsen i mange år blev æresmedlem ved 100 års jubilæet. 

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.  



Som æresmedlem får man et diplom og en broche, samt blomster og vin. 

 

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. 

Selskabet er også repræsenteret i Specialuddannelsens uddannelsesråd- og dermed i tæt dialog 

omkring emner relateret til specialuddannelsen. Ligesom selskabet også er med i arbejdsgruppe 

omkring den aktuelle revision af specialuddannelsen.  

 

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 

 


