
Referat 
Deltagere: 
Hanne Becker Nissen  
Tanja Due 
Inge Løper Gustavsen 
Lene Berring 
Tilmize Aydemir 
Rikke Petersen Ravn (referent) 
 
Afbud: 
Yvonne Reinholdt 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker  
Tidspunkt: 8. marts 2019 kl. 9.30 – 15.00  
Sted: Scandic Sluseholmen 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen, siden sidst og kort nyt fra kasserer, næstformand og formand. 

a. Nyt fra kasserer 

Regnskab for 2018 viser et mindre overskud, som overføres til 2019. 

Samlet set er der en opsparing i selskabet, som kan dække et eventuelt underskud ifm. 

afholdelsen af HORATIO i foråret 2019. 

 

b. Nyt fra næstformand: 

i. Medlemsstatus: 553 medlemmer. 

ii. Den nordiske konference:  

Der er foreløbig ikke så mange tilmeldte. Der opfordres til at bestyrelsens 

medlemmer gør opmærksom på konferencen i netværket. 

Forslag om, at der gøres reklame for konferencen ifm. HORATIO, fx roll-up poster. 

Der tages stilling til eventuel deltagelse fra Fagligt Selskab efter HORATIO. 

iii. Redaktionen: 

Fagbladet ”Psykiatrisk Sygepleje” får positiv omtale fra flere sider. Hvis man ønsker 

at abonnere på bladet, uden at være medlem, koster det 500 kr. pr. år. 

 

c. Nyt fra formand: 

i. Repræsentationer: 

Fagligt Selskab fordeler en plads i uddannelsesrådet til repræsentant fra DPSN 

netværk. Den anden plads bibeholder Hanne. 

Vi har fået mange repræsentationer i forskellige arbejdsgrupper og udvalg. 

Lene fremsender seneste navne ift. repræsentantskaber til Rikke, som opdaterer 

repræsentantlisten. 

ii. DPSN og deres forskningskonference:  

Forslag til godkendelse. DPSN må afholde forskningskonference i regi af FS 11 ifald 

mere en 50% af netværket er medlem af selskabet. Forventningen er at netværket 

deltager i udvalgte opgaver for selskabet, som at skrive indlæg til medlemsbladet 

og at repræsentere selskabet i diverse udvalgt. Overskuddet for 



forskningskonferencen anvendes til at afholde en masterclass for forskende 

psykiatriske sygeplejersker i Danmark i 2020. Forskningskonferencen holdes i 

Slagelse d. 9. oktober 2019, med deltagelse af blandt andet specialuddannelsen. 

Det tilstræbes at to medlemmer af det faglige selskab får en friplads. 

 

2. Årsmøde 2019 på Koldingfjord d. 5.12: ”Stjernestunder i psykiatrisk sygepleje”: 

Der afholdes generalforsamling i forbindelse med årsmødet. 

Der er valg til bestyrelsen i 2020, valget afholdes ifm. generalforsamlingen d. 5.12.19. 

Medlemmer er på valg hvert 4. år. Der er 4 ordinære pladser og 2 suppleant poster på valg. 

Tilmize, Hanne og Tanja på valg, alle genopstiller.  

Deadline for opstilling til bestyrelsesvalg: 01.09.19. 

Annoncering: Inge laver udkast til indkaldelse og annoncering i maj-bladet. 

 

3. HORATIO 2019 

a. Aktuel tilmeldingsstatus: 380 deltagere. 

b. Opgavelisten gennemgås: 

Kontaktpersoner/tovholdere fra bestyrelsen/redaktionen jf. listen sender mail til 

medhjælpere fra Specialuddannelsen, hvor der introduceres til opgaven. 

Opgavelisten fremsendes til bestyrelsen sammen med referatet. 

c. Program: 

Præliminært program lægge på hjemmesiden af Lene, når det er udarbejdet. 


