
Referat 
Møde: Møde for redaktion og bestyrelse i Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker  
Tidspunkt: 5. oktober 2018 kl. 10.00 – 16.00  
Sted: Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Nordbanen 5, 7100 Vejle, lokale 00.107  
 
Deltagere: 
Hanne Becker Nissen, bestyrelsen  
Tanja Due, bestyrelsen (kl. 10-12) 
Inge Løper Gustavsen, bestyrelsen 
Yvonne Reinholdt, bestyrelsen 
Lene Berring, bestyrelsen 
Tilmize Aydemir, bestyrelsen 
Christian Delcomyn, redaktionen (kl. 10-12) 
Linda Christina Pohl, redaktionen (kl. 10-12) 
Teis Amundsen, redaktionen (kl. 10-12) 
Lili Bermann, redaktionen (kl. 10-12) 
Rikke Petersen Ravn, bestyrelsen (referent) 
Grete Christensen, Formand DSR (kl. 14.30-15.30) 
 
 

Møde for redaktion og bestyrelse kl. 10-12:  
 

1. Velkomst og præsentation 
a. Gensidige forventninger  

Redaktionens forventninger v/Christian:  
- ønsker inputs til bladet fra bestyrelsen og redaktionen 
- ønsker drøftelse af redaktionens opgave ifm. Horatio 2019. 
 

b. Visioner og idéer i forhold til medlemsbladet 
- Overordnet er der stor ros til bladet fra mange interessenter 
- Bladet bidrager aktuelt og skal også fremadrettet bidrage med mange forskellige 
perspektiver på psykiatrisk sygepleje, ligesom det skal invitere til, at sygeplejersker på alle 
niveauer får lyst til at skrive eller medvirke til artikler til bladet. 
- Gerne fortsat fokus på artikler af/om (tidligere) brugere, patient- og 
pårørendeperspektivet. 
- Peers som tema  
- Det vil være relevant med rekruttering af medlemmer til redaktionen fra region 
Nordjylland og Sjælland. 
- Bladet kan bidrage til at gøre forskning lettere tilgængelig: korte referater af 
forskningsartikler i bladet. 
- Link til seneste blad tilsendes nye medlemmer af Inge. 
- Der er enighed om fortsat at have fokus på at udbrede kendskabet til bladet til forskellige 
nøglepersoner (DSR, politikere etc.) 
 

2. Horatio 2019 – Europæisk Sygeplejefestival i København 9.-12. maj 2019 
Tema: Participatory Mental Health 

a. Redaktionens opgave 
Udarbejdelse af tidslinje – Før/Under/Efter Horatio. Der drøftes følgende: 



- Støtte studerende fra specialuddannelsen – redaktionen kontakter uddannelsesstederne 
(kontaktpersoner fra redaktionen tilknyttes uddannelsesstederne). 
- Understøttelse af oplægsholdere. 
- Blad/program fra redaktionen vedr. Horatio. 
- Interviews med oplægsholdere, deltagere, bestyrelsen. 
- Fotografering under festivalen. 
- December-bladet: Horatio appetizer: Historik og oplæg vedr. Horatio 2019 incl. link til 
hjemmesiden. 
- Evt. stand på festivalen 
 

3. Årshjul – temaer/fælles møder  
Der skal holdes et heldagsmøde i august 2019 med deltagelse af både redaktionen og bestyrelsen. 
Der planlægges med, at mødet afholdes i det nye sygehusbyggeri i Skejby. 
Dette møde skrives ind i årshjulet i hhv. bestyrelsen og redaktionen. 
 

4. Eventuelt 
Ingen punkter blev indmeldt. 

 
  



Bestyrelsesmøde kl. 13-16 
1. Nyt fra Formand  

Regeringens Psykiatriudspil ”Vi løfter i fællesskab” indeholder 43 anbefalinger/initiativer. Fagligt 
selskab er medunderskriver på en henvendelse, der stiller sig undrende ift. de økonomiske aspekter 
vedr. regeringsudspillet. Oplægget vil i denne skrivelse være, at psykiatrien skrives på Finansloven. 
 

2. Nyt fra Kasserer  
Der henvises til punkt 4. 
 

3. Medlemsstatus  
Aktuelt medlemstal er godt 600 medlemmer. 
 

4. Orientering og opfølgning vedr. Horatio  
a. Fokus aktuelt er på tilmelding og udbredelse af kendskab til festivalen. 
b. Inden 1. januar udfærdiges en liste over opgaver, der skal varetages af de studerende fra 

specialuddannelserne. 
c. Budget: 

Der budgetteres ud fra en målsætning om, at udgifter og indtægter går i nul.  
Der ansøges forskellige sponsorater/fonde aktuelt. 
Et eventuelt underskud finansieres af kassebeholdningen. 

d. Sponsorater 
Idéer til sponsorater mailes til Hanne. 
 

5. Rundvisning på Psykiatrisk Afdeling v/oversygepl. Peter Jezek  
 

6. Visioner for bestyrelsens arbejde  
Fortsættelse fra sidste møde – under dette punkt deltager DSR formand Grete Christensen. 

a. Dialog om fremadrettet samarbejde mellem DSR og FS omkring psykiatrisk sygepleje 
Følgende temaer blev drøftet: 
- Manglende kapacitet i behandlingspsykiatrien og udfordringer i snitflader til 
socialpsykiatrien 
- Visitationskriterier ift. de særlige pladser 
- Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede sygeplejersker med specialiserede 
kompetencer (langsigtet plan for dimensionering af uddannelserne m.v.)  
- Arbejdsvilkår og arbejdsmiljø 
- Understøttelse af forskningsmiljøer ift. psykiatrisk sygepleje 

b. Horatio 2019 
Mulige samarbejdsflader mellem DSR og Fagligt Selskab blev drøftet. 
Det aftales, at konkrete forslag vedr. aktiviteter/sponsorater/samarbejde sendes til Grete, 
som herefter undersøger mulighederne. 

 
7. Årsmøde 2. november 2018  

Der er kun få tilmeldte aktuelt. 
Det besluttes, at Hanne laver reklamefremstød/opslag vedr. årsmødet på Facebook med ny 
tilmeldingsdeadline d. 10. oktober. 
Ved færre end 30 tilmeldinger aflyses årsmødet. 

 
8. Invitation til DASYS konference 20./21. november 2018 i Kolding  

Yvonne undersøger mulighederne for selv at deltage. 
 

9. Eventuelt 



a. Nyt fra uddannelses ordfører (Hanne) 
Specialuddannelsen tilbyder hvert år en B&U toning med 3x3 internat dage. 
Denne ordning opretholdes, trods variation i antallet af uddannelsessøgende fra B&U. 

b. Kommende bestyrelsesmøder 
28. november 2018 kl. 10-21, på Koldingfjord. 

c. Nyt fra det nordiske samarbejde PSSN (Inge) 
Den Nordiske konference afholdes på Færøerne 19 – 21. september 2019. Det overordnede 
tema er:”Developing Dialogue” med følgende undertemaer: Physical health in mental health; 
Education; Multidisciplinary approaches; User & family involvement; Stigma; Harming & self-
harming behavior. 
Danmark skal byde ind med en keynote speaker, og de 2 der er i spil er Mads Fabricius og 
Frederik Gildberg (Inge tager kontakt) 
Ang. kontingent: På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at der oprettes en konto på 
Færøerne under den færøske sygeplejeorganisation. Opkrævning sendes til de respektive 
medlemslande snarest. Der skal indbetales kontingent for 2018 og kontingent er 500ϵ. 
Anmodning om betaling vil blive sendt til Tilmize. 
Lene har takket ja til at sidde i Scientific committee.  
 
 
 


