
Referat fra bestyrelsesmøde den 29. januar 10.00 – 15.00 

Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker  
Deltagere: Yvonne Reinholdt, Inge Gustavsen, Hanne Becker, Bodil Winter, Tilmize Aydemir, 

Rikke Ravn (ref.), Sussie Bratbjerg (afbud) og Lene Berring  

Referat: 

1. Velkommen  

 

2. Konstituering af bestyrelsen: 

Formand:  Lene 

Næstformand:  Inge 

Kasserer:  Tilmize 

Sekretær:   Rikke 

Webmaster:  Hanne 

Koordinator DASYS: Sussie 

Koordinator DSR:  Yvonne 

Sponsorater:  Tilmize og Lene 

Redaktionen:  Inge 

Medlemsregistrering: Inge 

Repræsentationslisten: Rikke 

 

Bodil vil ikke have mulighed for at deltage i så mange af møderne i 2018 og udtræder af 

bestyrelsen ved næste valg. Det foreslås, at Bodil overtager en suppleantpost, og at Rikke i 

stedet overtager den faste bestyrelsespost, hvis muligt. 

Lene har kontakt til yderligere en sygeplejerske, som vil være interesseret i at indgå i 

bestyrelsesarbejdet. 

Det besluttes mhp. mulighed for kollegial sparring, at bestyrelsesmedlemmerne 

samarbejder om opgaverne i ”makkerpar” med følgende fordeling: 

Inge og Yvonne 

Hanne og Rikke (og Bodil) 

Tilmize, Lene og Sussie 

 

3. Godkendelse og prioritering af dagsorden, samt punkter til eventuelt 

Dagsorden godkendes. 

 

4. Opfølgning på sidste referat 

Foretages løbende ifm. gennemgang af aktuelle dagsorden. 

 

5. Nyt fra Formand/næstformand/ kasserer 



a. Regnskab 

i. Tilmize gennemgår regnskab og budget: 

ii. Forventninger til udgifter 2018 

Følgende besluttes vedr. budget for årsmøde 2018: 

Tilmelding til årsmøde 2018 administreres af Fagligt Selskab selv, hvor der 

laves aftale med timelønnet studentermedhjælper mhp. økonomisk 

besparelse, sammenlignet med administration v/DSR. 

Deltagerpris på årsmødet er 350,- (kun medlemmer kan deltage). 

Der afsættes 5.000,- i budgettet til gaver til oplægsholdere (500,- pr. oplæg). 

Der betales ikke honorar til oplægsholdere. 

Der budgetteres med 1 hotelovernatning for bestyrelsesmedlemmer 

grundet bestyrelsesmøde dagen før årsmødet (samlede omkostninger til 

ophold og rejse på 20.000,- jf. fremlagt budget vurderes dækkende). 

Der budgetteres med pengepræmie på 10.000,- ifm. prisen som Årets 

Psykiatriske Sygeplejerske. 

 

Følgende drøftes og besluttes vedr. budget for Horatio Færøerne 2018: 

Der budgetteres samlet med et underskud i 2018 grundet udgifter til 

deltagelse i Horatio på Færøerne. Fra Fagligt Selskab deltager Lene, Hanne, 

Tilmize og evt. Sussie (Lene afklarer dette med Sussie). 

Formålet med deltagelsen er at hente inspiration til psykiatrisk sygepleje i 

en international kontekst, og et særligt fokus for deltagelsen i år vil være 

introduktion, inspiration og oplæring ift. værtsrollen med henblik på 

afviklingen af Horatio i Danmark i 2019. 

(Der henvises for øvrige detaljer til budgettet for 2018) 

 

b. Medlems status 

Inge har gennemgået medlemskaberne. 

Sygeplejersker, der ikke har betalt kontingent gennem mindst 2 år har fået besked 

om, at medlemskabet er ophørt/slettet. 

Aktuelle medlemstal er 569 medlemmer. 

 

c. Redaktionen 

Der mangler medlemmer i redaktionen, hvilket er et opmærksomhedspunkt 

aktuelt, hvor der er behov for at rekruttere. 

i. Fordeling af ledere (tema og ansvar) 

Maj-bladet:  Leder om det at være ny i bestyrelsen  

    (Hanne/Tilmize) Deadline 10.03.18 

August-bladet:  Leder om ny psykiatriplan (Inge/Yvonne) 



December-bladet:  Leder: Tak for i år (Lene) 

 

d. DASYS 

i. Sundhedsstyrelsen, bilateralt møde, hvem deltager (mail udsendt). 

Der etableres en arbejdsgruppe vedr. psykiatriens udvikling – gruppen løber 

resten af 2018. Lene undersøger, om Sussie og Poul Erik kan deltage. 

ii. Tværgående gruppe for sundhedsfaglig indsats ved akut opstået sygdom 

Indledende møde afholdes d. 29.1 med deltagelse af Inge, Yvonne, Bodil og 

Rikke. 

iii. Arbejdsgruppe vedr. Demens 

Sussi har meldt en kandidat ind, som desværre ikke blev tildelt en plads i 

arbejdsgruppen. 

Der er etableret yderligere en arbejdsgruppe, hvor der skal ses på evidens 

ift. demens, hvor samme kandidat er meldt ind. 

iv. Nye medlemmer i dokumentationsrådet: Helene Gildebro 

v. Der er forskellige udvalgsposter og opdatering af kliniske retnings kliniske 

retningslinjer skizofreni og Bulimi. LLB forespørger vedr. Skizofreni og 

Yvonne vedr. Bulimi. 

e. Psykiatrialliancen  

Formålet med psykiatrialliancen er at opnå konsensus organisationerne indbyrdes. 

FOA deltager som eneste organisation ikke. Samarbejdes forventes beskrevet i 

medlemsbladet v/Lene.  

 

6. Fordeling af poster og ansvarsområder 

a. En af os, møde d. 27. februar 

Yvonne deltager. 

b. Depressionsdatabasen 

Yvonne og Inge undersøger med sygeplejersker fra Region Syddanmark, om de kan 

finde en repræsentant, og melder tilbage til Lene angående dette. 

 

7. Årsplan 

Der er enighed om, at en generisk årsplan kan gøre planlægningen enklere fremadrettet. 

Det aftales, at deadlines for ledere tilføjes i årsplanen. 

Der aftales yderligere 2 mødedatoer for 2018: 

27. september i Kvæsthuset 

28. november, evt. på Koldingfjord 

Lene indkalder til begge møder. 

 

8. Visionsseminar – ansvar og indhold, drøftelse og ideer  

Afholdes 11.-12. april 2018 i Roskilde, med opstart kl. 10. 



Tilmize booker mødelokale og sørger for forplejning. 

Hanne og Rikke deltager udelukkende d. 11.4. 

Indhold: Visionsseminaret tænkes afholdt som et ”fremtidsværksted” 

   med rum for drøftelse af visioner, herunder: 

   De 4 målsætninger, Facebook, hjemmesiden 

  Hvad fungerer godt? 

   Hvad fungerer mindre godt? 

  Hvad vil vi gerne arbejde videre med? 

 

9. Årsmøde 2018: ”Psykiatrisk sygepleje – nye veje og nye muligheder” 

a. Status v/Inge 

Lokaler er booket. 

Forplejning vedtages i form af morgenkaffe og –brød, sandwich til frokost eks. fra 

Lagkagehuset + kildevand 

 

Forslag til oplægsholdere (ca. 30 min. oplæg): 

- Trine Ellegaard Brugerstyrede senge (Lene venter på titel) - Helle 

Enggaard GEB - Unge med ADHD (Hanne undersøger) 

- Henriette Bruun Etisk refleksion (Inge undersøger) 

- Lene Bondesen Brugerinvolvering i retspsykiatrien (Tilmize undersøger) 

 

b. Stand – Colgate 

Colgate har ønsket en stand på årsmødet – dette godkendes. 

 

c. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er varslet i medlemsbladet og på hjemmesiden. 

i. Lave en køreplan 

- Lene udfærdiger denne. 

ii. Æresmedlemmer? 

- Der indstilles ingen æresmedlemmer i 2018.  

iii. Årets Psykiatriske sygeplejerske 

- Inge står for det praktiske (i samarbejde med Hanne). 

 

10. Horatio – opgavefordeling og update, herunder tilmelding og opgaver på konferencen 

Lene har tilmeldt sig Horatio på Færøerne 2018. Hanne og Tilmize sørger hver især for egen 

tilmelding. 

Tilmize, Lene og Hanne holder møde med Wonderful Copenhagen d.d. vedrørende Horatio 

2019 i København. Et firma vil stå for den administrative koordinering vedr. oplægsholdere, 

tilmelding, hotelbooking mv. 

Der påtænkes at planlægge med få keynote speakers, så konferencen sikres overskud. 



Lene har holdt møde med specialuddannelsen med henblik på at sikre abstracts fra de 

forskellige uddannelsessteder. Studerende tilbydes særlig deltagerpris mod at yde en 

frivillig arbejdsindsats. 

 

11. Opsamling, punkter og aftaler vedr. næste møder 

Kommende møder er aftalt under punkt 7. 

Tidligere drøftede Skype møde vurderes ikke nødvendigt for nuværende. 

 

12. Evt. 

Ingen punkter blev indmeldt. 


