
Fagligt selskab for 
sygeplejersker der 
arbejder med udvikling 
og forskning 
 

BERETNING 2021 

 

 

 

  

 
   
      
https://dsr.dk/fs/fs32 
 

 



 
 

Indholdsfortegnelse 
    

Indholdsfortegnelse 

Årets gang _______________________________________________________________ 1 

Visionsseminar __________________________________________________________ 1 

Ny strategi ____________________________________________________________ 2 

Nye vedtægter ___________________________________________________________ 3 

Information til medlemmerne _______________________________________________ 4 

Hjemmesiden __________________________________________________________ 4 

Nyhedsmails __________________________________________________________ 4 

LinkedIn og Facebook ___________________________________________________ 4 

Forstyrrelsen ____________________________________________________________ 5 

Landskonference 16. marts 2021 ____________________________________________ 7 

Webinarer med professorer ________________________________________________ 8 

Deltagelse i råd og udvalg ________________________________________________ 10 

Samarbejde med andre foreninger __________________________________________ 10 

Ny Forskningsstrategi __________________________________________________ 11 

DASYS’ forskningsråd og Dansk Selskab for sygeplejeforskning ________________ 11 

Legater _______________________________________________________________ 11 

Om medlemmerne ______________________________________________________ 11 

Regnskab _______________________________________________________________ 12 

Bestyrelsen 2021 _________________________________________________________ 13 

 

 



Side 01 
 

Beretning 2021 
   

 

Årets gang  

2021 blev endnu et år i corona’ens tegn, hvor vi i høj grad fik brug for erfaringerne 

fra året før. Vi fortsatte med at holde virtuelle møder i bestyrelsen i starten af året og 

endte året med at tage sammen på visionsseminar. Det blev et travlt år, og et år 

med mange gode oplevelser og effektive møder.  

 

Visionsseminar  

Ifølge ordnet.dk betyder vision, idé eller forestilling om fremtiden, underforstået et 

ideal; altså noget eftertragtelsesværdigt. Det har været et stort ønske, at få drøftet 

vores vision og strategi gennem nogle år, - Ikke siden 2017, har vi haft den 

mulighed.  

Efter nogle omskiftelige år, hvor tiden til og mulighederne for at mødes i længere tid 

har været begrænset og hvor flere bestyrelsesmedlemmer har været skiftet ud, fik vi 

endeligt planlagt et seminar i december 2021. 

Mange spørgsmål havde længe været aktuelle og flere melder sig, når der er tid til 

at have en lidt dybere drøftelse. Hvad er det egentligt vores medlemmer vil? 

Hvordan kan vi bedst få indflydelse? “Hvilke indsatser, giver mest valuta for 

pengene?” osv.  

Den første dag brugte vi på at få formuleret en ny strategi og konkretisere denne. 

Visionen ses ovenfor. Nedenfor fortæller vi om den nye strategi.  

 

Vores vision  

Vores vision er at fremme 

evidensbaseret 

sygeplejefaglig praksis ved at 

understøtte sygeplejersker, 

der arbejder med udvikling af 

og forskning i sygepleje. 
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Ny strategi 

Strategi skal her forstås som en overordnet, langsigtet plan mod visionen. 

Vi vil skabe mulighed for deling af forsknings-, udviklings- og implementeringsaktiviteter, 

med henblik på anvendelse i praksis.  

Dette gøres ved:   

• At udarbejde og herefter anvende en kommunikationsstrategi 

• At tilbyde en årlig landskonference enten af en eller to dages varighed   

• At tilbyde relevante masterclass.   

  

Vi vil være et inspirerende og udviklende netværk for sygeplejersker, der arbejder med 

udvikling og forskning.  

Dette gøres ved:  

• At lave podcast om/med sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning  

• At aktivere medlemmerne til at fortælle og skrive om deres udvikling og 

forskningsprojekter.  

• At succesen med Professorseminarer fortsætter i 2022  

  

Vi vil stimulere og anspore til sundhedspolitisk debat i forhold til udvikling og forskning i 

sygeplejen med henblik på at synliggøre værdien af det.  

Dette gøres ved:   

• At lave en temadag om at lave kronik eller debatindlæg for medlemmer 

• At lave en Workshop for bestyrelsen, hvor vi udarbejder en-to fælles indlæg. 

• At sætte sundhedspolitiske temaer på dagsorden – hvordan bliver vi hørt 

  

Vi vil skabe nationale og internationale kontakter til netværk af relevans for sygeplejefaglig 

udvikling og forskning.  

Dette gøres ved:  

• At bestyrelsen formidler på konferencer og fortæller om selskabet.   

• At lave en studietur for bestyrelsen i forbindelse med en konference  

• At kontakte sygeplejersker i andre lande APV eller CNS mhp. et samarbejde  

  

Vi havde et andet punkt på dagsordenen: hvordan kan vi lette arbejdet i bestyrelsen, gøre 

introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer bedre og skabe gennemsigtighed?  

Det førte til en del forslag, hvoraf vi arbejdede med flere på 2. dagen    

✓ Rydde op i Dropbox og lave et logisk system. 

✓ Udarbejde kommunikationsstrategi i forhold til arbejdet i bestyrelsen og mellem 

bestyrelsesmedlemmer. 
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✓ Sætte Årshjul på skrift med opgavebeskrivelse. 

✓ Rekruttere flere til bestyrelsen og få flere medlemmer til at deltage i ad hoc-opgaver 

efter interesse og kompetencer. 

✓ Lave funktionsbeskrivelser for bestyrelsen fx kasserer, Webansvarlig, 

legatansvarlig, formand. 

 

At få udarbejdet et årshjul, 

kan være  

et stort arbejde, men kan 

også blive  

en stor hjælp i fremtiden. 

Det, der er  

på billedet er ikke det 

færdige, men en kladde.  

 

 

Medlemsbladet 

“Forstyrrelsen” ses som et 

meget væsentligt redskab til 

at komme tættere på 

visionen og gennemføre 

strategien. Bladet skal 

afspejle selskabets formål og 

give stor værdi for det 

enkelte medlem. Heldigvis er det rigtigt dygtige og engagerede medlemmer, der er på 

redaktionen.  

I løbet af visionsdagene havde bestyrelsen et spændende fællesmøde med redaktionen på 

Teams, hvor vi drøftede fremtid, muligheder og plan. Se mere om ”Forstyrrelsen” og 

redaktionen senere og mød redaktionen på landskonferencen. 

  

Vi vil fortælle lidt mere om, hvilke konkrete indsatser, der skal understøtte den nye vision og 

strategi på generalforsamlingen. 

 

 

Nye vedtægter  

Ved generalforsamlingen i 2021 blev følgende ændringer vedtaget gældende fra 2022. 

• Generalforsamlingen afholdes hvert andet år i ulige år. 
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• Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 

Det betyder, at fra 2022 eller 2023 bliver der afholdt generalforsamling hver andet år. 

Endvidere er hele bestyrelsen på valg hvert andet år.  

 

Information til medlemmerne 

Hjemmeside, nyhedsmails, Facebook, LinkedIn og medlemsblad er vores 

informationskanaler både til medlemmerne og imellem selskabets medlemmer. Jo mere vi 

som selskab kan bidrage til at skabe netværk og styrke de faglige fællesskaber, jo mere 

udfylder vi en af de mest betydningsfulde opgaver et selskab kan have.  

 

Hjemmesiden 

På vores hjemmeside samler vi alt om selskabet og om selskabets aktiviteter. Nyhederne på 

vores hjemmeside er selvsagt envejskommunikation, så det er vigtigt at vores medlemmer 

er tilmeldt ”Nyheder via DSR”. Vi orienterer her om nye aktiviteter, bl.a.   

• Landskonferencen  

• Professorseminarerne  

• DASYS’ efterspørgsel efter medlemmer, som kan deltage i råd og udvalg.  

 

Nyhedsmails 

I dette år er vi fortsat med at sende nyhedsmails ud til alle medlemmer, da vi har fået god 

respons på dette. Vi har sendt 8 nyhedsmail ud. Nogle mails indeholder meget information 

og andre er korte orienterende mails.  

 

LinkedIn og Facebook   

LinkedIn gruppen er vokset fra 140 medlemmer i 2015 til i dag at være på 368 medlemmer i 

2022. Det er en stigning på 260 %. Facebookgruppen tæller i dag 893 følgere. I 2015 var vi 

233 medlemmer, så det er en stigning på 660 eller på 380 %. I grupperne på de sociale 

medier er det ikke et krav, at man er betalende medlem af det faglige selskab. Det er dog et 

ønske at alle vores medlemmer, der har mulighed for det er med på de sociale medier. 

LinkedIn og Facebook- grupperne er i forhold til hjemmesiden mere dynamiske og 

interaktive. Det er muligt ikke bare at envejskommunikere, men initiere en debat, få respons 

på udviklings- og forskningsmæssige overvejelser, at diskutere og skabe kontakter.  
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Forstyrrelsen 

Forstyrrelsen er selskabets medlemsblad, der som udgangspunkt udkommer tre gange om 

året. I bladet publiceres artikler, som udfolder og dokumenterer udviklings- og 

forskningsorienterede tiltag i klinisk praksis, og som samtidig har fokus på forandring, 

forbedring, udvikling, forskning, implementering og evaluering indenfor sygeplejen. Lotte 

Evron (Region Hovedstaden) har i flere år været chefredaktør på bladet. Den øvrige 

reaktionsgruppe har indtil 31/12 2021 bestået af Thora Grothe Thomsen (Region Sjælland), 

Carrinna A. Hansen (Region Sjælland), Gitte Bunkenborg (Region Sjælland) og Birgitte 

Lerbæk (Region Nordjylland). I forbindelse med at Lotte og Carrinna ved årsskiftet 2021/22 

valgte at træde ud af redaktionsgruppen blev det besluttet, at der i en 2-årig periode 

nedsættes en ansvarshavende redaktionsgruppe bestående af 3 redaktører (henholdsvis 

Birgitte, Gitte og Thora), som internt fordeler foreliggende arbejdsopgaver. Hensigten med at 

danne en ansvarshavende redaktionsgruppe, er at de tre i fællesskab arbejder frem mod at 

udvikle og smidiggøre arbejdsprocesser i forbindelse med udgivelsen af bladet. Derudover 

er vi i gang med at søge efter medredaktører fra alle regioner - men især fra Region Syd og 

Region Midtjylland. Medredaktørernes opgaver er at skabe samt fastholde kontakten til 

potentielle lokale forfattere samt bidrage til det kontinuerlige redaktionsarbejde.   

Efter ønske fra medlemmerne på generalforsamlingen er det besluttet at fastholde 

udgivelsen af bladet, som et fysisk tidsskrift. Denne beslutning gør bladet let tilgængeligt for 

alle medlemmer, men gør det samtidigt relativt dyrt at udgive og distribuere bladet. 

Endvidere kræver det en del arbejde for redaktionsgruppen, når bladet skal distribueres, 

hvilket der aktuelt arbejdes på at afhjælpe. Bladet er offentligt tilgængeligt på selskabets 

hjemmeside og deles åbent på issuu.com via vores grafiker. Issuu-portalen er en anerkendt 

og prisbelønnet dansk-amerikansk platform for elektroniske publikationer.  

Om udgivelserne 

I 2021 udgav vi som forventet tre numre af Forstyrrelsen. Hvert nummer indeholdt 3 eller 4 

faglige eller videnskabelige artikler (afhængig af længden) samt boganmeldelser og 

rejsebeskrivelser. Alle artiklerne var redaktionelt vurderet (men ikke reviewbedømte), hvilket 

sikrede, at artiklerne holdt fokus på praksisudvikling og opretholdt den ønskede kvalitet. I det 

forløbne år, har redaktionsgruppen prioriteret og brugt en del kræfter på at støtte nye 

skribenter i at få skrevet gode artikler, bl.a. fordi vi gerne vil bidrage aktivt til, at viden fra 

solide kliniske og sygeplejeorienterede projekter formidles og dokumenteres, men også fordi 

konstruktive skriveprocesser kan være med til at inspirere andre til at kaste sig ud i at 

producere artikler. Artiklerne var hentet fra både hospitalsafdelinger, ambulatorier, primær 
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sektor, psykiatrien og uddannelsessektoren, hvilket har været med til at fastholde ønsket om 

at repræsentere alsidigheden i sygeplejefaget.   

 

I juni 2021 udgav vi et temanummer om 

personcentreret praksis, som bl.a. gav 

oplægsholdere på FS 32’s Landskonference i 

2021 en mulighed for at uddybe og udfolde 

deres faglige oplæg. Det blev til fire 

spændende artikler, og redaktionsgruppen er 

blevet gjort opmærksom på, at flere af 

artiklerne flittigt anvendes som inspiration til 

praksisudvikling rundt omkring i landet. På den 

baggrund overvejer redaktionsgruppen, om der 

fremover skal udkomme et årligt temanummer, 

som læner sig op ad de faglige indlæg på 

selskabet landskonference.    

Redaktionsgruppen ser fortsat boganmeldelser 

som væsentlige i forhold til udvikling og 

nytænkning, og har gennem året søgt at styrke 

dette område. Birgitte Lerbæk er tovholder, hvilket har været en stor styrke. Hun sørger for 

at deadlines bliver overholdt og lægger billeder af nye bøger til anmeldelse på Facebook, 

holder kontakt til forlag og anmelderne, sender bøgerne til medlemmerne og anmeldelserne 

til forlagene, samt sørger for at anmeldelsen indeholder det, den skal. Der har været stor 

efterspørgsel på at anmelde bøger, og ofte er bøgerne væk i løbet af et par timer på 

selskabets Facebookside. Derfor har redaktionsgruppen besluttet, at det fremover primært 

er medlemmer, som kan anmelde bøger, og at det ikke er de samme personer, der 

anmelder, hvis der er andre, som byder ind.  

Den siddende redaktionsgruppe vil i øvrigt gerne benytte lejligheden til takke Lotte Evron for 

det kæmpe arbejde, hun som chefredaktør har bidraget med gennem flere år. Lotte har altid 

grebet både store og små arbejdsopgaver med energi og overskud, hvilket er en væsentlig 

grund til, at bladet i dag er inde i en spændende og bæredygtig udvikling, som vi andre 

forsøger at fortsætte. Vi vil også gerne takke Carrinna for såvel solidt redaktionsarbejde, 

som mange gode ideer og refleksioner, der på forskellig vis indgår i det videre arbejde med 

at udvikle såvel arbejdsprocesser som bladet. 
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Landskonference 16. marts 2021 

Temaet på landskonferencen var ”Personcentreret 

Praksis”. Det var en virtuel konference med over 

125 deltagere. Konferencen skulle have været 

afholdt i 2020, men blev udsat hele 2 gange på 

grund af Corona. Vi fik hjælp fra firmaet Gnist, 

som havde erfaringer med at afvikle virtuelle 

konferencer og webinarer. Det var en god 

oplevelse og en lettelse for planlægningsgruppen, 

at have kvalificeret hjælp til det virtuelle. Det var 

skønt at se så mange kendte såvel som nye 

ansigter fra hele landet. 

Alle deltagere fik inden konferencen en pakke 

tilsendt med lidt godt de kunne nyde under 

konferencen, bl.a. kaffe, te, lakrids, chokolade og 

nødder.  

 

Konferencen startede med et oplæg fra den 

norske Tone Elin Mekki, som talte om, 

hvad der karakteriserer personcentret 

praksis og hvordan man kan udvikle en 

kultur mod personcentret praksis. Efter 

frokost var der to workshops professor Bibi 

Hølge-Hazelton og lektor Thora Grothe 

Thomsen. De handlede henholdsvis om, 

hvordan man udfører organisatorisk 

praksisudvikling i et personcentreret 

perspektiv og hvordan man etablerer en 

personcentreret praksisudviklingskultur. Ind 

imellem disse oplæg havde vi inviteret; 

Mette Buur, Nausheen Christoffersen, 

Karina Schjødt og Rikke Gregersen. De 

fortalte om, hvordan de havde arbejdet 

med at udvikle praksis i retning af både 

personcentrering og øget 

brugerinvolvering. 
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Vi have også vanen tro posterpræsentationer og konkurrence. Årets vinder blev Klinisk 

sygeplejespecialist Rune Melballe Bonde med posteren ” Interviewundersøgelse om 

forældres oplevelse af at være medindlagt med deres barn på børnepsykiatrisk døgnafsnit”. 

Anden pladsen gik til Klinisk sygeplejespecialist Annesofie Lunde Jensen med posteren 

”DiabetesFlex - Et brugerstyret og Webbaseret PRO-baseret behandlingsforløb”.  

Planlægningsgruppen for landskonferencen bestod af: 

• Annesofie Lunde Jensen, Klinisk sygeplejespecialist, Steno Diabetes Center 

Aarhus, Aarhus Universitetshospital   

• Jeanette Rasmussen, Udviklingssygeplejerske, Gentofte Kommune  

• Julie Maria Duval Jensen, Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Aarhus 

Universitet    

• Mette Kjerholt, Forskningsleder, Hæmatologisk Afdeling, Sjællands 

Universitetshospital   

• Rikke Ulka, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster 

Sygehus  

• Tina Bjerre, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afdeling, Sjællands 

Universitetshospital  

 

 

Webinarer med professorer 

Da vi forudså, at det ville være svært at mødes fysisk i 2021, men stadigvæk havde et ønske 

om at samle vores medlemmer omkring udvikling og forskning, fandt vi på at afholde 

seminarer med danske professorer. I de seneste 3 år, er der kommer mange nye 

professorer, hvis forskning har betydning for klinisk sygepleje og/eller sygeplejerskers 

praksis. Lige netop den viden, ønskede vi at sprede blandt vores medlemmer, samt give 

mulighed for at diskutere og anvende professorernes forskningsresultater og erfaringer. 

I 2021 har vi afholdt 18 seminar med følgende professorer: Kirsten Lomborg, #Sanne Angel, 

#Kristian Larsen, #Mette Spliid Ludvigsen, #Bente A Esbensen, #Thordis Thomsen, #Ingrid 

Wiliand, #Preben Ulrich Pedersen, #Helle Therkildsen Maindal, #Pia Dreyer, #Hanne 

Konradsen, #Lene Seibæk, #Dorthe Nielsen, #Jette Primdahl, #Jette Ammentorp, #Vibeke 

Zoffmann, #Merete Bjerrum.  

Seminarerne blev i starten holdt virtuelt, da corona forhindrede os i at lave hybridseminar, 

hvilket dog viste sig at være et godt og holdbart arrangement, - så det har vi holdt fast i. Vi 

har haft mellem 30 og 70 deltagere på seminarerne. Nogle har deltaget alene, andre har 

deltaget samlet fra en arbejdsplads og siddet sammen i gruppe, enkelte har lyttet med på vej 
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hjem på cyklen eller i bilen. Der skal lyde en STOR tak til alle de professorer som har 

bidraget og givet os indsigt i deres forskningsfelt og deres vej til professoratet.  

Vi har besluttet at fortsætte de virtuelle professorseminarer i 2022. Seminarerne bliver 

afholdt på samme klokkeslæt (15.15-16.45) og det er gratis for medlemmer at deltage. Der 

er i 2022 planlagt 10 seminarer med # Lisbeth Uhrenfeldt, #Mette Grønkjær, #Hanne 

Aagaard, #Hanne Irene, #Frederik Gildberg, #Annette de Thurah, #Mary Jarden, # Selina 

Kikkenborg Berg # Anne Brødsgaard, # Niels Buus 

 

På billederne ses Helle Therkildsen Maindal, Jette Ammentorp, Pia Dreyer, Kirsten 

Lomborg, Kristian Larsen og Vibeke Zoffmann.  
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Deltagelse i råd og udvalg  

Vi har haft flere medlemmer som deltagere i faste grupper, arbejdsgrupper og udvalg. Deres 

arbejde er også beskrevet i DASYS’s beretning, men de skal nævnes her.  

 

Faste grupper 

• Referencegruppe og den faglige følgegruppe: WHO-udfordringen Medication 

without Harm (2018-2023) v. Marianne Lisby 

 

Arbejdsgrupper og udvalg 

• Faglig dialog om nærhospitaler, møde i Sundhedsstyrelsen den 20. 5. 2021 v. 

Marianne Jensen  

• Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm v. Susanne 

Jensen  

• Arbejdsgruppe om national klinisk retningslinje for diabetiske fodsår v. Trine Schier 

Morsing 

• Arbejdsgruppe om opdatering af national klinisk retningslinje for forebyggelse og 

behandling af organisk delirium v. Helle Svenningsen 

 

DASYS’ råd 

• Forskningsrådet v. Julie Duval og Thora Skodshøj Thomsen 

• Uddannelsesrådet v. Stine Brenøe 

• Dokumentationsrådet v. Susanne Bünger og Morten Kristiansen 

 

 

Samarbejde med andre foreninger 

Det årlige møde med DSR, DASYS og de faglige selskaber blev i år holdt den 30. november 

på Hotel Kolding Fjord. Fra DSR deltog Grethe Kristensen og Dorthe Danbjørg. Fra DASYS 

deltog bestyrelsen. Der var ca. 70 deltagere og fra vores selskab deltog formand Annesofie 

L. Jensen.  

Temaet var ”Sårbarhed” og det blev diskuteret i lyset af både Corona og strejken.  Det var et 

ønske fra DSR, at de faglige selskaber markerede sig mere i medierne. Det vil vi gerne være 

med til at bakke op om, og har i den forbindelse bl.a. diskuteret, hvordan vi kan blive bedre 

f.eks. ved at skrive kronikker.   
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Ny Forskningsstrategi  

DSR har i samarbejde med flere af de faglige selskaber og DASYS været i proces med at 

udarbejde en forskningsstrategi, primært rettet mod det nære sundhedsvæsen. Julie Duval 

har deltaget i en del møder i forbindelse med arbejdet som repræsentant for dette faglige 

selskab. Jeanette Rasmussen og Annesofie L. Jensen har deltaget i et enkelt af 

arbejdsgruppemøderne. Strategien har nu været i høring og forventes klar snart.  

 

DASYS’ forskningsråd og Dansk Selskab for sygeplejeforskning  

Vi har fortsat et ønske om et tæt samarbejde med DASYS’ forskningsråd og Dansk Selskab 

for Sygeplejeforskning, da vi har mange af de samme interesser og en stor fællesmængde i 

forhold til vores strategi og medlemsskare.  

Formålet med dette er dels at koordinere vores planlægning, så vi ikke kommer til at 

konkurrere i forhold til den samme slags aktiviteter og holde arrangementer på de samme 

tidspunkter. Endvidere har vi et ønske om at lave en fælles aktivitet ca. hvert andet år. På 

grund af Corona har vi ikke fået gang i samarbejdet i 2021, men i starten af 2022 har vi 

planlagt et møde med DASYS’ forskningsråd og Dansk Selskab for Sygeplejeforskning.  

 

Legater   

 I 2021 har vi ikke uddelt nogle midler. Dette skyldes formentlig covid-19 situationen. 

  

Om medlemmerne 

Der er pr. 4. marts 2022 370 medlemmer, hvilket er en fremgang på 20 medlemmer i det 

forgangne år. Det Faglige Selskab retter sig mod en bred målgruppe, der kommer fra hele 

landet og omfatter medlemmer i stillinger som fx: sygeplejerske, udviklingssygeplejerske, 

klinisk specialist, kvalitetskoordinator, konsulent, projektsygeplejerske, ph.d.  studerende, 

klinisk vejleder, uddannelsesansvarlig, adjunkt og lektor. 
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Regnskab 

I 2021 budgetterede selskabet med et underskud på 70.380 kr. Regnskabet viser et 

overskud på 9.359 kr.  
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Bestyrelsen 2021 

Bestyrelsen har i 2021 og frem til generalforsamlingen bestået af følgende personer  

• Annesofie Lunde Jensen (Formand) 

• Julie Duval (Næstformand, udtrådt marts 2021) 

• Carrinna Aviaja Hansen (Næstformand) 

• Tina Nielsen (Kasserer) 

• Jeanette Rasmussen  

• Lotte Evron (trådte ud i sommer 2021) 

• Gitte Susanne Rasmussen 

• Tina Riekehr Bjerre 

 

 

 


