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Generalforsamling i FSGOS 
d. 7. maj 2019 
 
Formandens beretning. 
 
 
Ny bestyrelse ved sidste generalforsamling 
Ved sidste generalforsamling, som blev afviklet den 11. april 2018, modtog Ida Hornshøj 
Kristiansen og Kristina Stenstrup-Peters genvalg, hvorimod Benedikte Pallesgaard ikke ønskede 
genvalg pga. jobskifte.  
Vibeke Hejgaard Nielsen og Cecilie Ane Juul Bonderup stillede op og blev valgt til bestyrelsen. 
 
Efter sidste generalforsamling konstituerede vi os straks efter på følgende måde:  
 

Formand Kristina Stenstrup-Peters, Kolding, Obstetrisk afd.   
 Næstformand Vibeke Hejgaard Nielsen, Hvidovre, Obstetrisk afd. 

Kasser Gitte Fremlev Schrøder, OUH, Gynækologisk afd. 
Sekretær og medlemsansvarlig Cecilie Ane Juul Bonderup, Horsens, 
Graviditetsområdet. 
Web og FB-ansvarlig Ida Hornshøj Kristiansen, Hvidovre, Obstetrisk afd. 
Suppleant Hrønn Thorn, Horsens, Kvindeafdelingen, nuværende: Vejle, Onkologisk 
afd. 
 
Idet Hrønn desværre fratræder bestyrelsen, mangler vi pt. minimum 1 
bestyrelsesmedlem, gerne indenfor det gynækologiske speciale.  
Vi har dog et håb om yderlig 1-2 suppleanter for vi vil så gerne gøre vores fælles 
faglige selskab endnu stærkere……….. 

  

Meget er sket siden sidste generalforsamling, vi i bestyrelsen forsøger på bedste vis igennem vores 
frivillige arbejde at styrke, udvikle og synliggøre sygeplejen inden for netop vores speciale. 
Det vigtigt for os – som fagligt selskab – forsat at styrke vores fælles faglige identitet. 
Det forsøger vi at gøre igennem nedenstående. 
 
Igennem det sidste år har FSGOS deltaget i 

• Revision af anbefalinger for Svangreomsorgen, den komplicerede del, med særlig fokus på 
de sårbare familier. Svangreomsorgen er færdig revideret og snart på ”trapperne”/ Kristina 
Stenstrup-Peters. 

• Klinisk retningslinje for etablering af amning efter fødsel af det mature barn – er 
udkommet og er på som et oplæg til seminaret/ Dorrit Vizel-Schwartz og Marianne Ravn. 

• Klinisk retningslinje for stramt tungebånd, som er under udarbejdelse/ Dorrit Vizel-
Schwartz 

• Klinisk retningslinje for urininkontinens hos kvinder, arbejdsgruppen har første møde i 
denne måned/Kirsten Kaysen 

• Serviceeftersyn af pakkeforløb for kræft i underlivet/Helle Hartmann Sørensen 
Diverse ovenstående arbejdsgrupper er under Sundhedsstyrelsen. 
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• Høringssvar om følgende:  Målepunkter for føde- og jordemoderområdet, Etablering af 
Amning efter fødsel af det mature barn, reviderede anbefalinger for 
livmoderhalskræftscreening, målepunkter for det sundhedsfaglige risiko-baserede tilsyn i 
2019 – styrelsen for patientsikkerhed vedr. bl.a. Kirurgiske afdelinger og asylcentre samt 
NKR, Anvendelse af suttebrik under ammeetablering.  
Vi er stolte over, at vi har fået flere af vores høringssvar med i de endelige versioner.  

• Planlægning af Nordisk Ammekonference 2019/Ida Hornshøj Kristiansen 

• Repræsentation i De studerendes katalogblad (SLS) iflt. Sårbare familier og 
abortområdet/Vibeke Hejgaard Nielsen og Cecilie Juul Bonderup 

• Er inviteret til kommende workshop om udvikling af Amme-app/Ida Hornshøj Kristiansen 
og Kristina Stenstrup-Peters. 

• Ad hoc sagkyndig til Styrelsen for patientklager på det obstetriske område/Vibeke Hejgaard 
Nielsen og Cecilie Juul Bonderup 

• Deltagelse i sidste års Folkemøde - reklame for FSGOS og networke med relevante 
fagpersoner bl.a. sundhedsplejerskerne/ Vibeke Hejgaard Nielsen 

• Årlig konference med DSR, DASYS (Dansk Sygepleje Selskab) og de Faglige Selskaber i 2 
dage vedr. fokus på sygeplejen og fordele for medlemmer i det fremtidige 
samarbejde/Kristina Stenstrup-Peters 

• DASYS´ repræsentantskabsmøde/Kristina Stenstrup-Peters 

• Internationalt samarbejde i Marcé, Perinatal Mental Health/Vibeke Hejgaard Nielsen 

• DASYS´Forskningsråd/Hrønn Thorn 

• HVP-netværk ved SST/Gitte F. Schrøder 

• Efterspørgsel fra journalist, Sygeplejersken/Kristina Stenstrup-Peters.  

• Diverse bestyrelsesmøder og arbejdsweekend med planlægning af vores landsseminar, 
revidering af visioner og strategier samt pressestrategi og viden omkring debatindlæg. 

 
Når vi ser tilbage på det sidste år, så er vi faktisk stolte over at et lille selskab som vores har 
præsteret ovenstående og med henholdsvis stor indflydelse. 
 
Derfor har vi forsat et håb om, at vi vil være i stand til at opnå flere medlemmer af FSGOS. Vores 
medlemstal er faldende og vi får at vide fra alle sider, at der sker et generationsskifte. Indstillingen 
er blevet mere ”what´s in it for me” og en ”zappe” kultur, hvor man ikke længere bliver mange år i 
samme afdeling. Vi synes oddsene er hårde og håber på jeres opbakning til at vi sammen får flere 
medlemmer. For sammen kan vi bare nå meget længere…. 
 
Så hvad er fordelene ved at være medlem af FSGOS?? 
 

• Først og fremmest en aktiv bestyrelse og ikke mindst medlemmer, der kæmper for høj 
fælles faglighed (som I kan se med deltagelse i diverse arbejdsgrupper og råd) 

• Nyhedsbreve to gange årligt 

• Et årligt landsseminar hvor der er væsentlig prisfordel for medlemmer og mulighed for 
early bird 

• Vi stiler mod en årlig temadag – også her med fordele for medlemmer 

• Mulighed for deltagelse i relevante arbejdsgrupper og råd samt indflydelse på diverse 
høringssvar 

• Mulighed for at få antaget og betaling for abstract til landsseminaret 

• Tæt dialog med DSR og DASYS om bl.a fagets udvikling 
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• En stor mulighed for økonomisk uddannelsesstøtte 

• Deltagelse i konkurrencer på FB 

• Blive medlemsambassadør og få en årlig gave. Som indebærer at gøre reklame for FSGOS i 
egen afdeling. 

• Netværksdannelse og fagligt sammenhold 

• En faglig stemme i sundhedsdebatten 
 

Et medlemskab koster 300 kr. årligt, så opfordre jeres kollegaer til at melde sig ind via FSGOS´ 
hjemmeside. 
Vi har stadig et håb og kæmper for at man på sigt ikke skal betale for medlemskab af de faglige 
selskaber. Forstået på den måde, at når man betaler fagforeningskontingent til DSR, så er man 
dermed også berettiget til gratis medlemskab af 1 – 3 faglige selskaber.  
Der er desværre pt. ikke enighed blandt de faglige selskaber, men vi kæmper videre til vores årlige 
fælles konference. 
 
A pro pro 

• Facebook og vores hjemmeside, forsøger vi at gøre levende med at poste relevante 
artikler, ny viden, kurser, konkurrencer og mulighed for deltagelse i arbejdsgrupper, råd og 
afgive høringssvar.  

• Der afsættes årligt 10.000 kr. årligt til uddannelsesstøtte, som kan søges af alle 
medlemmer. Dog skal man have været medlem mindst 1 år. Du finder mere vedr. støtte på 
vores hjemmeside under DSR. 

• Vi arbejder forsat videre på at få et årligt tilskud fra DSR til Internationalt samarbejde. 

• Skulle I have lyst til at blive medlemsambassadør for FSGOS i egen afdeling, som betyder at 
hjælpe med at gøre os synlige – ja så tag en snak med vores Kassere Gitte. 

 
Til sidst en kæmpe tak til bestyrelsen  
Rigtig mange gange tak, for et godt og konstruktivt samarbejde præget af engagement, hårdt 
frivilligt arbejde, energi, godt humør og forløsende latter. En stor tak skal også lyde til Hrønn, en 
kæmpe tak for det store og omfattende arbejde som kassere. Hrønn kunne desværre ikke være 
tilstede pga. nyt arbejde. 
 
Ligeledes kan jeg (Kristina) desværre ikke være tilstede, idet jeg er på IBCLC uddannelse i Kbh. 
  
Tak for ordet og forsat godt landsseminar. 
 
Venlige hilsner 
Kristina Stenstrup-Peters 


