
Årsberetning for FSGOS - 2018 
Vi ønsker som fagligt selskab, at styrke vores fælles faglige identitet. 

Det forsøger vi igennem:  

● nyhedsbreve (sommer- og julebrev) 

● vores hjemmeside 

● vores Facebookside (poste relevante artikler, emner og kurser samt har konkurrencer hvor man fx kan vinde 

fagbøger. 

● at søge medlemsambassadører  

Og nedenstående: 

Vores kommende Landsseminar den 11. – 12. april  2018 
Både med fælles og individuelle gynækologiske og obstetriske sessioner, aktuelle udviklingsprojekter indsendt af 
sygeplejersker og punktet ”Landet Rundt” hvor hver afdeling har ca. 10 min. ti l  at fortælle om egne udviklingstiltag. 

Høringssvar 
Vi har indgivet høringssvar vedr. anbefalinger for l ivmoderhalskræftscreening, analinkontinens hos voksne, vejledning 
om medikamentel pall iation i terminalfasen og målepunkter 2018 – risiko ti lsyn, samt klinisk retningslinje for 
anvendelse af sukkervand og modermælk som smerteprofylakse ved stikprocedure for nyfødte. 

DSR, Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) og De Faglige Selskaber 

Den 10.11.17 og 1.3.18 deltog vi i  vores fælles konference, som omhandlede vores fremtidige samarbejde til  fordel for 
vores medlemmer. Der er i  fremtiden planlagt møde den 29.5.18 og konference den 20.-21.11.18. Den 31.10.18 deltog 
vi i  repræsentantskabsmøde med DASYS. 

Uddannelsesstøtte/Legater 
Der afsættes årligt penge til  uddannelsesstøtte, som kan søges af alle, der har været medlem i mindst et år.  

Internationalt samarbejde 

FSGOS har længe haft et ønske om at indgå i et internationalt samarbejde med andre sygeplejersker inden for 
specialet. Vi er i  kontakt med Tyskland, men arbejder videre med de resterende nordiske lande. 

FSGOS har i  løbet af det sidste år indstillet følgende til  arbejdsgrupper:  
 Vibeke Hejgaard Nielsen til  koordinationsgruppen for angst og depression vedr. bl.a. graviditet og barsel.  

 Dorrit Vizel - vedr. national klinisk retningslinje for etablering af amning efter fødsel  

 Marianne Ravn til  referencegruppen for etablering af amning efter fødsel  

 Kristina Stenstrup-Peters ti l  revision af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen.    

 Helle Hartmann Sørensen - vedr. serviceeftersyn af pakkeforløb for kræft i  underlivet. 

 

Vi har følgende repræsentanter i  Forskningsrådet under DASYS: 

 

 Oversygeplejerske Tina Holm Nielsen og udviklingssygeplejerske Hrønn Thorn 

FSGOS har deltaget og deltager yderlig i  

 Revision af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen 

 Møder i  Sundhedsstyrelsen ang. HPV-netværk 

 Camp ved De Danske Regioner vedr. fremtidens Svangreomsorg 

 Temadag vedr. forskningsprojekt om behandling og screening af fødselsdepression hos mødre og fædre.  

 Markedsdagen 2017 

 Planlægningsgruppen for den nordiske ammekonference 2019 

 Samarbejde med journalisten bag artikel i  ”Sygeplejersken” no. 13 , ”Færre sygeplejersker på Barselafsnit” 

 Sygeplejekongressen den 14.-17.5.18 


