
 

FaSAs aktiviteter og mål for bestyrelsesåret 2014-2015 

 Få etableret arbejdsmiljøsygeplejerskeuddannelsen 
 Færdiggøre adressebogen og få den sendt ud til 

medlemmerne 
 Planlægge og gennemføre den nordiske kongres, 

september 2014 
 Deltage ved DSR-festival og præsentere FaSA 
 Afholde temaarrangement marts 2014, og forår 2015 
 Være aktive i FOHNEU og derigennem påvirke 

arbejdsmiljøudviklingen i Europa, første gang ved 
bestyrelsesmødet i Athen i maj måned 

 Fortsat styrke indholdet på hjemmesiden 
 

FaSA 
Bestyrelsens beretning 2014 - 2015 

Marts 2015 
 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af følgende repræsentanter: 
 

 Lotte Falck, Formand, webansvarlig og International repræsentant 

 Rikke Borgbjerg, Næstformand, kasser og DASYS repræsentant 

 Julie Staun, International repræsentant  

 Bette Lund, webansvarlig, sekretær 
 
Derudover har Sussan Balleby har bistået bestyrelsen med regnskabshjælp en del af året. 
 
Rikke Borgbjerg, Julie Staun og Lotte Falck er på valg. De 4 bestyrelsesmedlemmer, ønsker alle at 
fortsætte arbejdet, og har et ønske om, at yderligere 1-2 medlemmer har lyst til at indgå i 
bestyrelsesarbejdet. 
 

 Bette Lund     Julie Staun         Rikke Borgbjerg                Lotte Falck 
 
 

Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen har i bestyrelsesåret afholdt 5 møder. Vi har som noget nyt planlagt at veksle mellem 
af holde møder i Jylland og på Sjælland. Året generalforsamling afholdes derfor i Århus, hvilket vi 
håbe vil tiltrække jyske medlemmer. 
Bestyrelsen har arbejdet med de mål, der blev 
besluttet sidste år. Indsatserne for målene 
beskrives nedenfor. Bestyrelsen anvender en 
del tid på at planlægge temadage og 
konferencer. Vi må dog konkludere, at 
tilmeldingen til arrangementerne er ringe, og vi 
har derfor været nød til at aflyse nogle af dem. 
Vi tror ikke, at det er hverken pris eller indhold, 
der er skyld i det. Vi hører derfor meget gerne 
fra vores medlemmer, hvis de har gode ideer 
eller betragtninger i forhold til hvordan 
temadage kan få en større opbakning. 
I 2016 er der FOHNEU kongres i Rotterdam. Danmark er et af de lande, der i forhold til dets 
størrelse tidligere har deltaget med flest medlemmer. Bestyrelsen er derfor allerede begyndt at tale 
om hvordan, vi skal sætte spot og samling på begivenheden. 
 

FaSAs medlemmer 
FaSAs medlemmer har givet udtryk for, at de gerne vil informeres mere, og løbene have  
kontakt med bestyrelsen og øvrige medlemmer. Bestyrelsen har drøftet, hvordan det bedst  
kan lade sig gøre. Da vores medlemmer bor meget spredt i landet, er det svært at holde  



 

aftenarrangementer. Vi holder derfor fast ved de to årlige temadage og 
generalforsamlingen.  
Derudover vil der hvert fjerde år være europæisk FOHNEU kongres, og vi vil arbejde  
videre med en nordisk event hvert fjerde år (altså så der bliver kongresaktivitet hvert andet  
år).  
Til generalforsamlingen i år præsenterer vi den nye adressebog, hvor FaSAs medlemmer  
kan se hvem, de er i fagligt selskab med. Tanken er at medlemmerne kan anvende hinanden 
til inspiration og videndeling. 
Bestyrelsen deltager endvidere ved kredsarrangementer, hvis vi kan afse tid til det. Sidste 
arrangement vi deltog ved var ved kreds Midtjylland, hvor Rikke Borgbjerg deltog, Her var 
der stor interesse for både arbejdsmiljøarbejdet og FaSA. 
Derudover har vi selvfølgelig FaSAs webside. 
 

FaSAs webside 
FaSAs hjemmeside er bestyrelsens vindue ud til medlemmerne. Vi har derfor i år gjort mere ud af 
hjemmesiden. Der er blevet lagt informationer, referater, indbydelser til arrangementer og lignende 
på hjemmesiden. Endvidere har vi prøvet at gøre hjemmesiden mere levende ved at skifte 
billederne ud jævnligt, så de følger årets gang. 
Websiden vil være et af de områder, som vi også næste år vil have særlig opmærksom på. 
 

Sygeplejefestival 
 

I september måned deltog FaSA i sygeplejefestivallen. Ca. 100 
sygeplejersker lagde deres vej forbi FaSAs stand. De deltog i 
konkurrencen, stillede masser af spørgsmål om arbejdsmiljø og 
vores faglige selskab.   
Bestyrelsen præsenterede OSHAs 
kampagne om stress og havde 
informationsmateriale med om 
arbejdsmiljø, FaSA mv. Det var en god 

dag, og medførte at flere sygeplejersker meldte sig ind i vores faglige 
selskab. 
På venstre billede ses Rikke Bogbjerg, Julie Staun og Lotte Falck på 
Sygeplejefestivallen. Højre billede viser besøgende på standen. 
 

Nordisk Kongres i september 2014 
Bestyrelsen i FaSA havde besluttet at holde Nordisk kongres i september måned. Emnet var ”den 
aldrende arbejdsstyrke og det psykosociale arbejdsmiljø”. Der skulle bl.a. sættes spot på Aldring, 
livskarriere og kreativitet samt ”indretning og vilkår for den ældre medarbejder på 
arbejdsmarkedet”. Endvidere var det planen at præsenterer nordiske psykosociale projekter og 
Hanasaari-modellen. 
Invitationen til kongressen kom sent ud, da der var en del regnskabstekniske udfordringer. Dette 
skyldes, at kongressen havde en sådan størrelse, at FaSA skulle momsregistreres. Vi fandt dog en 
løsning med DSR på problemer, men tiden gik, og det blev umuligt at få nok tilmeldinger til 
kongressen, som vi desværre blev nød til at aflyse. Bestyrelsen har ikke besluttet om vi vil gentage 
forsøget. 
 

 

    
 

 



 

Uddannelse 
FaSA samarbejder med DSR og Ålborg Universitet, om at udbyde en 
arbejdsmiljøsygeplejerskeuddannelse.  Det har været drøftet hvilket niveau uddannelsen skal 
udbydes på, og vi kan nu sige, at det bliver på masterniveau. Masteruddannelsen skal inspireres af 
det HOHNEU-uddannelses-projekt, der blev etableret i 2007. Vi håber at uddannelsen kan 
udbydes i 2015, og vil selvfølgelig give vores medlemmer besked, så snart vi har nyt om 
uddannelsen. 
 

FOHNEU (The Federation of Occupational Health Nurses within the EU) 

 
FOHNEU´s første bestyrelsesmøde I 2014, blev afholdt i Athen, Grækenland i juni måned.  
 
Samtidig blev der i byen afholdt EU-formandskab. På dette møde sagde EU-OSHA repræsentant 
fra det græske arbejdsministerium, at hvis man ønsker udvikling i Europa, har alle virksomheder 
brug for sundhedssystemer på arbejdspladserne. Der blev holdt flere indlæg af arbejdsmiljøsyge- 
plejersker, ansat som forskere ved universitetet i Athen. 
 
På FOHNEU-mødet var der frist for medlemslandene om at melde sig til at være vært for den 6. 
internationale FOHNEU kongres. Repræsentanter fra Holland tilbød at organisere begivenheden i 
Rotterdam, den 16-18 marts 2016. Titlen på kongressen blev aftalt som “New Occupational Health 
Horizons”. 
Planlægning af kongressen fortsatte på bestyrelsesmøde I Düsseldorf, Tyskland I november. 
Listen over emner for indsendelse af abstracts er tilgængelige på kongressens hjemmeside som 
kan ses på www.fohneu.org/news  
  
I FOHNEU er der etableret tre arbejdsgrupper. Danmark er repræsenteret i uddannelsesgruppen. I 
den gruppe har Julie Staun og Lotte Falck lavet et væsentligt  bidrag til 3. revision af FOHNEU 
Core Curriculum. FOHNEUs Core Cirriculum er et basis dokument for uddannelse af arbejdsmiljø- 
sygeplersker i EU. www.fohneu.org/education/corecurriculum  
 

 
DASYS  
DASYS er en paraplyorganisation for de faglige sygeplejeselskaber. 
I 2014 har DASYS har i samarbejde med de faglige selskaber bidraget til at udføre revision af 
speciale planer. Derudover er der indgivet diverse høringssvar til sundhedsstyrelsen på fx NKR, 
Nationale kliniske retningslinjer. På DASYS hjemmeside kan man finde en vejledning, om 
indgivelse af høringssvar. 
  
DASYS har arbejdet – og arbejder stadig – på en kommunikationsstrategi, for at skabe mere 
opmærksomhed omkring DASYS’s aktiviteter. 
På DASYS’ hjemmeside kan man finde de aktiviteter som DASYS tilbyder i 2015, fx 
uddannelseskonference i maj og dokumentationskonference i september. 
  
 

NORDSAM 
NORDSAM har afholdt et bestyrelsesmøde i 2014. Her blev den nordiske kongres besluttet. Der 
har ud over mødet været en god aktivitet Sverige, Norge og Danmark imellem, og selv om det er 
svært at etablere fælles arrangementer er viljen og interessen bestemt til stede. 
Hvis FaSAs medlemmer ønsker at besøge de nordiske lande, er det muligt at kontakte FaSAs 
formand, der vil formidle kontakten. 
 

http://www.fohneu.org/news
http://www.fohneu.org/education/corecurriculum


 

Regnskab Rikke 
Økonomien: 
Årets resultat giver et lille overskud på 481,00 kr. 
FaSA’s indtægter er medlemskontingentet og tilskud fra DSR. 
Bestyrelsen havde håbet på, en indtægt i forb. med den nordiske konference i september, som 
desværre blev aflyst pga. for få tilmeldelser. 
  
Største parten af de udgifter som FaSA har er udgifter til bestyrelsesarbejde i FaSA, i Fohneu og 
Nordsam. 
I forhold til medlemmerne, er der i 2014 afholdt en temadag i forbindelse med generalforsamlingen. 
Temadagen var ikke indtægtsgivende, hvilket bestyrelsen ikke stiller som krav, for at dagen 
afholdes. 

 
Kontingent 
Kontingent er igen fastsat til 300 kr. årligt, hvoraf der går en lille del til internationalt samarbejde og 
DASYS. 
 

FaSAs aktiviteter og mål for bestyrelsesåret 2015-2016  
FaSA har planlagt nedenstående aktiviteter for det kommende bestyrelsesår, og vil især vægte at 
få etableret masteren i arbejdsmiljøsygepleje. 
 

 
 

En glædelig nyhed 
Den 15. maj drager Julie Staun til Buckingham Palace for at få overrakt en orden fra det engelske 
kongehus. Der er kun 5 danskere, der i tidens løb har modtaget den prestigefyldte orden OBE 
(Order of the British Empire). Julie Staun, der i mange år har været formand for såvel FOHNEU 
som FaSA, modtager orden for hendes bidrag til arbejdsmiljøarbejdet såvel i Danmark som Europa. 
Efter, at Julie Staun har modtaget orden, afholdes reception for at fejre den store anerkendelse….. 
følg med på FaSAs hjemmeside. 
 

 

 At samarbejde om at udbyde masteruddannelse arbejdsmiljøsygepleje 

 At skabe interesse og sammenhold i forhold til FOHNEU kongressen, der afholdes i Rotterdam 
2016 

 Fortsat at arbejde på at FaSAs webside inspirere og skaber interesse for FaSA 

 At udarbejder en kompetencebeskrivelse for arbejdsmiljøsygeplejersker 

 Være aktive i FOHNEU og derigennem påvirke arbejdsmiljøarbejdet i Europa 

 At afholde to temaarrangementer i bestyrelsesåret 
 

  


