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Forord
Faglige fællesskaber der forandrer

Det er fagligt fællesskab, der giver værdi for den enkelte sygeplejerske.
Det viser vores medlemsundersøgelser helt klart. Det er derfor vigtig, at Dansk Sygeplejeråd har fællesskaber for 
enhver sygeplejerske og Dansk Sygeplejeråd opnår gennemslagskraft gennem medlemmerne engagement. 
 
Her er de faglige selskaber afgørende for at medlemmer af Dansk Sygeplejeråd får mulighed for at opleve sig in-
volveret og repræsenteret i fællesskabet. 
 
Med et sundhedsvæsnet i rivende udvikling har Dansk Sygeplejeråd brug for stærke faglige selskaber, så vi sam-
men kan være med til at påvirke udviklingen generelt i sundhedsvæsenet og særligt udvikle sygeplejefaget inden 
for de specialer og arenaer hvor sygeplejersker arbejder, i en positiv retning.
 
I dette Nyhedsbrev kan du læse om de vigtigste resultater af de faglige selskabers arbejde gennem de sidste to år. 
Du får også indblik i hvordan hvert fagligt selskab arbejder med deres visioner for de næste år, og hvilke natio-
nale råd og udvalg de deltager i. 
 
Er du endnu ikke medlem af et fagligt selskab er dette her en god chance for at blive inspireret til at melde dig 
ind i netop det faglige selskab, der har din interesse. Gennem medlemskab af et fagligt selskab får du en unik 
mulighed for aktivt at sætte retning på dit felt i de kommende år

God læselyst

 
 
 
 

Anni Pilgaard
Næstformand
Dansk Sygeplejeråd
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Vores arbejde

FSAS blev stiftet i april 2002 og er i dag veletableret og har knap 250 medlemmer, der alle er beskæftigede inden-
for området omhandlende mennesker med brug, misbrug og afhængighed af rusmidler. Hovedparten af med-
lemmerne arbejder indenfor nicheområder som fx herberger, fængsler, stof- og alkoholambulatorier, rådgiv-
ningscentre, forsorgshjem, behandlingsinstitutioner, gadesygepleje, socialsygepleje, stofindtagelsesrum, 
botilbud for socialt udsatte m.v.

Bestyrelsesmedlemmerne er bredt repræsenteret indenfor forskellige kerneområder rettet mod socialt udsatte, 
hjemløse, stofmisbrugere, alkoholafhængige, psykisk syge mm.

Vores arbejde er dels at fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer, der ofte arbejder 
som eneste sundhedsfaglige person på deres ansættelsessted og dels at fremme den sygeplejemæssige tilgang 
til mennesker med brug, misbrug og afhængighed samt at plejen tager afsæt i evidensbaserede tilgange, sekun-
dært best practice både kommunalt og regionalt.

Vores fokus fremad

Vores fokus fremad er at arbejde for at få oprettet en masteruddannelse. Vi vil arbejde for at addiktiv sygepleje 
bliver et subspeciale.
Ligeledes vil vi arbejde for, at samarbejdet mellem psykiatri og misbrugsbehandlingen optimeres til gavn for den 
enkelte. Første skridt bliver afholdelse af et symposium om dobbeltdiagnoser i foråret 2016. 

Sundhedspolitisk dagsorden

Vores sundhedspolitiske dagsorden er, at mennesker med afhængighed af rusmidler får en værdig plads i den 
offentlige debat, at de bliver politisk prioriteret og at der fortsat arbejdes målrettet på at skabe lige adgang til be-
handling og lige udbytte af behandling i sundhedsvæsenet uden negativ skelen til den enkeltes misbrug eller 
andre særlige og personlige udfordringer.

Vi er høringspartnere for DSR, DASYS, SST og Sundheds- og ældreministeriet, og har blandt mange givet hørings-
svar på ”Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling”, lov om ”Lægesamtaler, lægelig stof-
misbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stof-
misbrugsbehandling med heroin”, ”National klinisk retningslinje om behandling af alkoholafhængighed” og 
”National vejledning om tuberkulose - anmeldelse, smitteopsporing og hygiejne”. 

Nationale råd og udvalg. 

Formand Nina Brünés er næstformand i Rådet for Socialt Udsatte. Hun har siddet i følgegruppen og arbejdsgrup-
pen i Socialstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af Nationale Retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbe-
handling. Hun har siddet i arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen i regi af Sundheds-og æl-
dreministeriet. 

Næstformand Bjarne Elholm har siddet i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om NKR til mennesker med alkoholaf-
hængighed og dobbeltbelastning, samt i arbejdsgruppen om gravide med et forbrug eller misbrug af rusmidler.

På vegne af bestyrelsen
Nina Brünés, Formand

Fagligt Selskab for 
Addiktiv Sygepleje
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Vores arbejde

FSAIO er et stort fagligt selskab, som rummer tre beslægtede specialer. Selskabet rummer på nuværende tids-
punkt cirka 1000 anæstesisygeplejersker, 1000 intensiv sygeplejersker og 300 opvågningssygeplejersker.

FSAIO meldte sig ind i DASYS for tre år siden og har som følge deraf mulighed for at kommentere på høringer og 
repræsentere sygeplejen i råd og nævn. Aktuelt har vi deltaget i specialeplanlægningen for anæstesiologi. Vi er 
desuden repræsenteret i Dansk Center for Organdonation og Dansk Råd for Genoplivning. 

Uddannelse er et emne, som optager os meget. Såvel anæstesisygeplejersker som de fleste intensiv sygeplejer-
sker har en 2-årig specialuddannelse, hvorimod der ikke findes en national funktionsbeskrivelse eller uddan-
nelse for opvågningssygeplejersker. Det ønsker FSAIO at arbejde for. Begge specialuddannelser (anæstesi og in-
tensiv) har været under revision, men FSAIO har desværre ikke været inviteret med i dette arbejde, som startede 
for år tilbage. Fremadrettet er det et mål at komme med i denne sammenhæng. En systematisk efteruddannelse, 
mindst hvert 5. år, således at specialuddannede sygeplejersker kan vedligeholde og videreudvikle de specielle 
kompetencer, der er erhvervet i uddannelsen, er ligeledes en mærkesag for FSAIO. 

FSAIO har i 2015 deltaget i international akkreditering af anæstesiuddannelsen i Region Øst. Denne mulighed 
kom i stand pga. FSAIOs medlemskab af International Federation of Nurse Anesthetists, IFNA. Region Øst søgte 
akkrediteringen og havde et stort arbejde med at oversætte de mange dokumenter og studieordningen, så de 
kunne vurderes efter de internationale standarder. FSAIO deltog i selve akkrediteringsprocessen. 

FSAIO har en stor nordisk, europæisk og international kontaktflade. Vi var vært for den Europæiske kongres for 
intensiv sygeplejersker i 2011 og den nordiske kongres for anæstesi- og intensiv sygeplejersker, NOKIAS, i 2013, 
hvor vi blev nomineret til en pris for ”bedste mindre kongres” (< 1000 deltagere). 

I 2015 afholdt vi den 3. internationale kongres for ”perianaesthesia nurses” for 416 sygeplejersker fra 22 lande i 
København. I forlængelse af kongressen stiftedes International Collaboration for Perianesthesia Nurses, ICPAN. 
FSAIO har været involveret i dette arbejde fra starten sammen med Australien, USA, Irland og Canada. 

Som fagligt selskab har vi lært rigtig meget af disse opgaver. Vi ser det som en mulighed for at profilere den dan-
ske specialsygepleje, og vi giver samtidig vores medlemmer mulighed for at formidle og erhverve viden og net-
værk i en international sammenhæng.

Nu trækker vi os lidt tilbage fra værtsrollen og støtter i stedet vores medlemmer økonomisk, hvis de ønsker at del-
tage i internationale arrangementer.

På vegne af bestyrelsen,
Dorte Söderberg, Formand

Fagligt Selskab for Anæstesi-, Intensiv og 
Opvågningssygeplejersker
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8

Vores arbejde

FaSA ”Fagligt Selskab for Arbejdsmiljøsygeplejersker i Danmark” arbejder kontinuerligt med at synliggøre ar-
bejdsmiljøsygeplejerskers arbejdsområde. Selv inden for egne rækker, kan det være svært at skabe forståelse for 
såvel grundlag, som indhold af vores arbejdsfelt. Fejlagtigt tror mange, at vi er arbejdsmiljørepræsentanter eller 
kun arbejder med hospitaler, men sandheden er, at vi arbejder professionelt inden for arbejdsmiljø med alle fag-
grupper i såvel offentligt, som privat regi siden 1950.

Vores fælles fundament bygger på, at vi er sygeplejersker, og har en klar forståelse af sygdom, sundhed og hel-
bred. Vores mål er at holde medarbejdere sunde, mens de arbejder. Vi ser medarbejderne i et helhedssyn, hvor 
arbejde også skal harmonere med privat og hjemmeliv. Medarbejdere, arbejdsplads og samfund skal tage hver 
deres del af ansvaret for at holde medarbejderne raske. Ud over at være sygeplejersker har arbejdsmiljøsygeple-
jersker en uddannelse, der styrker deres arbejdsmiljøforståelse og medfører at de kan koble sundhed og sygdom 
på arbejdspladsen og implementerer forebyggende initiativer. Vi er derfor uddannet og trænet i at afdække de 
arbejdsmiljøfaktorer, der kan påvirke medarbejdernes helbred.  

Arbejdsmiljølovgivningen skaber rammer omkring arbejdsmiljøforholdende på arbejdspladserne. Vi er bevidste 
om national og Europæisk arbejdsmiljøudvikling, og understøtter til stadighed de politiske mål der udpeges. Det-
te gøres i en forståelse og prioritering af øvrige medarbejderforhold. FaSA tilbyder vores medlemmer temadage 
to gange årligt.  I marts 2016 er der fokus på erhvervssygdomme, dokumentation og forebyggelse.

Samarbejdsrelationer med sygeplejerskeorganisationer i andre lande

FaSA er medlem af FOHENU, og repræsenteres bestyrelsesmedlemmerne Julie Staun og Lotte Falck. FOHNEU er 
partner i EU-OSHA, og vi har derfor mulighed for samarbejde og påvirke den europæiske arbejdsmiljølovgivning. 
FOHNEU har i marts 2016 afholdt den 6. internationale arbejdsmiljøkongres. Arbejdsmiljøsygeplejerskerne Bet-
te Lundh, Rikke Borgbjerg og Lotte Falck præsenterede 3 abstrakts. Rikke Borgbjerg vandt kongressen flotte pris 
for bedste poster.  I Norden er FaSA medlem af NORDSAM, hvilket giver medlemmerne mulighed for at udveksle 
viden, komme på studiebesøg og have kontakt med nordiske kollegaer. 

Vores fokus fremad

FaSA arbejder målrettet på at udbyde en uddannelse til sygeplejersker i arbejdsmiljøsygepleje. Vi ønsker, at den 
skal være på masterniveau, da feltet kræver en bred forståelse for arbejdsmarkedets parter, offentlige og private 
virksomheder, organisation, biologi, ergonomi, fysiske forhold, kemi, psykosocialt arbejdsmiljø, projektgennem-
førsel, forskning, ledelse mm. Vi håber det bliver muligt at udbyde uddannelsen i 2017, da det vil skabe funda-
mentet for FaSAs videre fremtid.

Arbejdsmiljøsygeplejerske Julie Staun modtog i maj 2015 den fornemme orden OBE (Order of the British Empire) 
fra Hendes Majestæt Dronning Elisabeth II i London. Julie Staun modtager orden for hendes unikke engagement 
i det internationale arbejdsmiljøarbejde. Kreds Hovedstaden og FaSA holdt en festlig reception for Julie Staun.
Ønsker du at vide mere om FaSA er du meget velkommen til at besøge vores hjemmeside www.ditarbejdsmiljo.
dk eller tage kontakt til FaSAs formand Lotte Falck lotte.l.falck@gmail.com 

På vegne af bestyrelsen 
Lotte Falck, Formand

Fagligt Selskab for Arbejdsmiljø-
sygeplejersker i Danmark
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Fagligt Selskab for Dermatologiske
Sygeplejersker

Vores arbejde

Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker (FSDS) er et velfungerende selskab, som har eksisteret i næsten 
30 år, og har til formål at udbrede viden inden for venerologi og dermatologi i Danmark.

Selskabet har 186 medlemmer, der primært kommer fra sygehussektoren og speciallægepraksis. En af selskabets 
fornemmeste opgaver er at skabe et forum, hvor vi som dermatologiske sygeplejersker kan dele og sprede vores vi-
den og således være med til at sikre, at patienten får en høj kvalitet og så ensartet pleje- og behandlingstilbud som 
muligt, uanset hvor man er bosat i landet. FSDS er medlem af DASYS, og deltager ved repræsentantskabsmødet.

Selskabet fik i 2015 mulighed for at stille kandidater til to arbejdsgrupper i regi af Sundhedsstyrelsen. ”Arbejds-
gruppe for national klinisk retningslinje for psoriasis” og ”Arbejdsgruppe national klinisk retningslinje for opspo-
ring og behandling af håndeksem”. Som regel tilbydes der kun én plads, men det lykkedes at argumentere for 2 
pladser i arbejdsgruppen vedr. psoriasis. 

Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på opgaven med hjemmesiden. For tiden er der 245, der er tilmeldt, så de får mail 
om, at der er lagt nyheder på hjemmesiden. 

Ved årsskiftet oprettede selskabet også en gruppe på Facebook: Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker. 
Hensigten er en platform, der kan bruges til at skabe netværk på tværs af landet. Netværket kan bruges til at for-
tælle andre om nyheder med relevans for sygeplejersker, til debat og/eller til at udvikle et it-netværk. Målgruppen 
er sygeplejersker i stillinger, hvis funktionsområde er indenfor dermato- og venerologi. Netværket/gruppen er luk-
ket, så kun medlemmer kan lægge opslag på og se siden. 120 følger Facebook gruppen, og ofte ses et opslag af mel-
lem 50-90 personer afhængig af indhold. Der er flere nordiske kolleger, som er medlem af gruppen

I 2015 vil det årlige landskursus blive ændret til en temadag med generalforsamling, da vi i bestyrelsen har valgt 
at prioritere medlemmernes deltagelse i European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). Temada-
gen var velbesøgt med 60 deltagere.

Samarbejdsrelationer med sygeplejerskeorganisationer i andre lande

Det nordiske samarbejde omfatter et samarbejde mellem Norge, Sverige, Finland og Danmark. 
I maj blev Samarbejdsaftalen opdateret jf. drøftelser per mail. 

I oktober blev der afholdt et Nordisk møde i forbindelse med EADV’s kongres. Der deltog 13, som repræsenterede 
Norge, Sverige og Danmark. Muligheden for fælles hjemmeside, fælles Facebook-gruppe, nationale Facebook-
grupper og en nordisk sygeplejekongres blev drøftet, ligesom deltagelse på kongresser, hvor den primære mål-
gruppe er dermatologer samt strategi fælles nordisk tilgang til den ny internationale sygeplejeorganisation for 
dermatologiske sygeplejersker blev drøftet

EADV, som er dermatologers årlige europæiske kongres, blev afholdt i København fra den 8. til 11. oktober. Besty-
relsen er bekendt med, at mere end 100 danske sygeplejersker deltog. På kongressen var der en sygeplejesession 
med Jette Skiveren, som Chair. Jette havde inviteret fire sygeplejersker her af tre danske: Susan Bermark, Lina 
Khoury og Anne-Marie Ydre som foredragsholdere. 

I tilknytning til kongressen blev der afholdt et sponsoreret nordisk sygepleje-seminar. Her deltog 70 sygeplejersker.

På vegne af bestyrelsen,
Jette Skiveren, Formand
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Fagligt Selskab for 
Diabetessygeplejersker

Vores arbejde

Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker (FSDS) arbejder for god kvalitet og udvikling i diabetessygepleje på 
tværs af sektorer, og har de sidste 2 år haft 5 primære indsatsområder for bestyrelsens arbejde:

1. Højt fagligt niveau og vidensdeling på tværs af diabetessygepleje ved:
a.  Årligt at afholde Landskurser af høj faglig kvalitet
b. Understøtte Særlige Interesse Grupper (SIG) for sygeplejersker, der interesserer sig for fx type 2 diabetes 
el. børn med diabetes
c. Årligt at udgive to blade (nu elektronisk) med faglige artikler
d. At udvikle hjemmesiden
e. At stille rejselegater til rådighed for foreningens medlemmer

2. Udarbejdelse af ny klinisk retningslinje for injektion af insulin til voksne. Retningslinjen er godkendt i Center 
for kliniske retningslinjer ved Ålborg Universitet i maj 2015, og der er efterfølgende udarbejdet forslag til lokal 
instruks, en pjece og en film om injektionsteknik. Materialet er udbredt via Diabetesforeningen, DSR hjemme-
side og diabetesklinikker rundt om i landet.

3. Deltage i tværfaglige arbejdsgrupper og repræsentationer nedsat af fx Sundhedsstyrelsen og DASYS. FSDS for-
mand sidder i DASYS bestyrelse.

4. Deltage i tværfagligt forum i Dansk Diabetes Voksen Database (DVDD).

5. Arbejde for en national certificeret uddannelse til Diabetessygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist i diabetes

Som medlem af FS Diabetes får du 

• et godt netværk og et fagligt fællesskab, hvor du kan hente masser af viden og erfaring om diabetessygepleje
• mulighed for at deltage i en SIG gruppe eller oprette en med fokus på det du interesserer dig specielt for inden 

for diabetesbehandling
• mulighed for at modtage legat til at deltage i nationale og internationale konferencer

Vores fokus fremad

Vi vil fortsat have de nævnte områder som indsatsområder. 

Endvidere vil vi vil have fokus på at fastholde og rekruttere nye medlemmer (også meget gerne yngre sygeplejer-
sker), hvorfor hjemmesiden og medier som Facebook og Twitter tænkes ind som platforme for udvikling. 

Vi arbejder med at udvikle vores samarbejdsrelationer med nationale og internationale samarbejdspartnere. 

Vi ønsker at fastholde bred repræsentation i bestyrelsen fra hele Danmark.

På vegne af bestyrelsen,
Mette Glindorf, Formand
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Fagligt Selskab for Gynækologiske 
og Obstetriske Sygeplejersker

Vores arbejde

Et af vores mål for bestyrelsesarbejdet har været at blive mere synlige som fagligt selskab og opnå større sparring 
og dynamik med vores medlemmer. Det har vi gjort bl.a. ved at oprette en Facebook-side https://www.facebook.
com/FSGOS, som nu har over to hundrede følgere. 

Facebooksiden bruger vi, men også vores medlemmer, eller andre med interesse for obstetrikken og gynækolo-
gien, til at poste nyheder, starte debatter og andet inden for vores felt.

Desuden arbejder vi i bestyrelsen også for:
• At initierer netværk på tværs af hospitaler og skabe aktive fora for vidensdeling.
• At introducere og behandle væsentlige sygeplejefaglige temaer og forskning inden for det obstetriske og gynæ-

kologiske område.
• At fremme det kollegiale sammenhold og samarbejde mellem selskabets medlemmer

Vi er medlem af DASYS, den faglige paraplyorganisation, som er en af de mest anvendte organisationer på sund-
hedsområdet i forhold til at give høringssvar og udpege forskellige sygeplejersker til arbejdsgrupper og råd under 
bl.a. Sundhedsstyrelsen. I FSGOS er vi repræsenteret i Dokumentationsrådet og Forskningsrådet, samt i to ar-
bejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen vedr. revision af retningslinjer for fosterdiagnostik.

Vores fokus fremad

I de kommende år vil vi fortsætte arbejdet med:
• At være synlige som fagligt selskab.
• At skabe netværk på tværs af hospitaler, regioner og landegrænser med henblik på sparring og dynamik med-

lemmerne imellem.
• At introducere, behandle og debattere væsentlige sygeplejefaglige temaer og forskning inden for det obstetriske 

og gynækologiske område.
• At bidrage på nationale og internationale kongresser med vores medlemmers viden, projekter og sygeplejefag-

lige forskning

Samarbejdsrelationer med sygeplejerske organisationer i andre lande 

Vi har et stort ønske om samarbejde i Norden og internationalt med andre faglige selskaber lig FSGOS med det 
formål at danne netværk og vidensdele inden for vores fagområde, også ud over Danmarks grænser. Vi er på nu-
værende tidspunkt i gang med at undersøge mulighederne, og det er vores håb, at et samarbejde vil kunne etab-
leres i løbet af de næste par år.

På vegne af bestyrelsen,
Helle Frandsen, Formand
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Fagligt Selskab for 
Hygiejnesygeplejersker

Vores arbejde og vores fokus fremad

Vores formål er at udbrede kendskabet til hygiejnesygeplejerskers arbejde samt medvirke til, at der til enhver tid 
findes et tilbud om videreuddannelse i infektionshygiejne.

Med udgangen af 2014 lukkede institutionen Nordic School of Public Health, NHV i Gøteborg, hvor man siden efteråret 
2007 har kunnet tage en diplomuddannelse i smittskyd/vårdhygien (infektionshygiejne). Vi står derfor nu uden et 
dansk eller nordisk videreuddannelsestilbud, dvs. uden mulighed for formel videreuddannelse i infektionshygiejne.

Nordisk Ministerråd har afsat penge for 2015 og tre år frem til etablering af et fælles nordisk videreuddannelsestil-
bud, som det tidligere omtalte på NHV ligeledes var. Oprindeligt var der forventet uddannelsesstart efterårsseme-
steret 2016, men da der fortsat mangler en del afklaring og efterfølgende planlægning, synes dette ikke realistisk.

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut: Strategimøder afholdes 2 x årligt. Møderne 
består af planlægning af strategier, information og udveksling af synspunkter mellem CEI, faglige selskaber og 
IHE-repræsentanter fra de 5 regioner.

Sundhedsstyrelsen (SST), Epidemigruppen: Epidemigruppen startede op på initiativ fra SST i 2014. Der har været 
afholdt to møder i gruppen. FSFH´s formand er den ene af to repræsentanter for Dansk Sygeplejeråd.

Vi afholder årligt temadag for alle med interesse for infektionshygiejne fra både primær og sekundær sundheds-
sektor. I 2015 var temaet nedsættelse af forekomsten af luftvejs- og urinvejsinfektioner, og hvordan bliver vi bedre 
til at ”brænde igennem” med vores infektionshygiejniske budskaber? I 2016 er overskriften ”Resistensudvikling og 
samarbejdet om den infektionshygiejniske indsats!”. At medtænke afbrydelse af smitteveje når patienter flyttes 
mellem sektorerne er væsentlig – både generelt og set i lyset af den øgede resistensudvikling nationalt som globalt.

Der holdes årsmøde med aktuelle faglige indlæg for medlemmer af selskabet. Herudover arrangerer medlem-
merne regionsvis et fagligt arrangement ligeledes for alle medlemmer af selskabet.

Vi vil fremadrettet fortsat indgå i arbejdet med udarbejdelse og implementering af nationale retningslinjer på 
det infektionshygiejniske område.

Samarbejdsrelationer med sygeplejerskeorganisationer i andre lande

FSFH samarbejder på internationalt niveau via en bestyrelsespost i International Federation of Infection Control, 
IFIC. Bestyrelsesposten er som repræsentant for de vest-europæiske lande. Vi havde også en bestyrelsespost fra 
2011-2015, og vi har igen fået valgt et nyt medlem til denne post for 2016-2020.

FSFH samarbejder på europæisk niveau i European network to promote infection prevention for patient safety, 
EUNETIPS.
FSFH har netop indledt samarbejde på europæisk niveau i det nyoprettede European Commitee on Infection 
Control, EUCIC.
FSFH samarbejder på nordisk niveau i Nordisk Sammenslutning for Hygiejnesygeplejersker, NFSH. Nordisk Hy-
giejnekonference afholdes i Trondhjem i Norge d. 13. til 15. september 2017.

På vegne af bestyrelsen,
Mette Detlefsen, Formand 
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Vores arbejde

Fagligt selskab for infektionsmedicinske sygeplejersker tæller en medlemsskare på 98 sygeplejersker og har ek-
sisteret siden april 1993. Vi er i bestyrelsen meget ydmyge og glade for denne tilslutning, og sammen med vores 
medlemmer skaber vi forummet, hvor vi sætter fokus på, udfordrer, udveksler viden, evaluerer og diskuterer etc. 
den infektionsmedicinske sundhed og sygepleje med den infektionsmedicinske patient i centrum.

Den infektionsmedicinske sygeplejerske arbejder nemlig inden for et felt med mange komplekse situationer. Eti-
ske dilemmaer, tabuområder, marginaliserings- og stigmatiserings-problematikker, patienter med flere konkur-
rerende, herunder somatiske og psykiatriske diagnoser og /eller livstruende sygdomme er daglige vilkår i den 
praktiske verden.

Den infektionsmedicinske patient kommer fra hele verden med mange forskellige kulturelle, religiøse og etniske 
baggrunde. Derfor fokuseres der også i sygeplejen på den enkelte patients kulturelle og religiøse værdier.
De infektionsmedicinske sygdomme kan kræve isolation af den enkelte patient hvorfor fysiske og psykiske 
aspekter vedr. isolation også er et vigtigt fokus område indenfor sygeplejen.

Specialet udfordres når ”noget nyt ” dukker op rundt om i verden. Senest problematikken vedrørende Ebola og 
Zika men også multiresistente bakterier i kølvandet på multiresistent tuberkulose, Svine og fugleinfluenzaen og 
Sars (severe acute respiratory syndrome).

Overordnet er selskabets formål

• at fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer
• at yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelses-arbejdsmæssige opgaver
• at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse, bland andet ved afholdelse af møder og kurser
• at opmuntre og bistå ved udvikling af infektionsmedicinske sygepleje
• at medvirke til sundheds- og sygeplejens udvikling
• at fremme tværgående samarbejde mellem faglige selskaber.

Vores aktiviteter de to sidste år og fordele ved medlemskab af infektionsmedicinske sygeplejersker

Selskabet tilbyder vore medlemmer opdatering og ny viden indenfor infektionsmedicin via temadage, landskur-
ser, vores hjemmeside, vores Facebook og medlemsbladet Det Smitter.

Det Smitter udkommer to gange årligt med historier fra både ind og udland om det brede og komplekse speciale 
som infektionsmedicinen og dens patienter er. 

Vi arrangerer temadage/landskurser 1-2 gange årligt, hvor temaet tager udgangspunkt i, hvad medlemmerne 
ønsker, og hvad der er aktuelt indenfor specialet. Vi har derfor i oktober 2015 afholdt temadagen Tuberkulose og 
i november 2014 temadagen Ulighed i Sundhedsvæsenet set ud fra et infektionsmedicinsk perspektiv. 

Vi har udgivet Det Smitter to gange årligt, sendt elektronisk til medlemmerne.

Fagligt selskab for infektionsmedicinske sygeplejersker er repræsenteret i styregruppen for infektionsmedicin-
ske valgmodul i Danmark. Valgmodulet som udbydes på University College Lillebælt hedder: Patientologi-men-
nesker med infektionsmedicinske sygdomme.

Fagligt Selskab for 
Infektionsmedicinske Sygeplejersker

>>
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Vi har været med i arbejdsgruppen under sundhedsstyrelsen vedr. revidering af speciale plan indenfor intern 
medicin. Selskabet udvikler derfor fortsat den infektionsmedicinske sundhed og sygepleje.

Hvilke nationale udvalg og råd er FSIS repræsenteret i?

Selskabet er repræsenteret i bestyrelsen for European Hiv Nursing Network(EHNN), et netværk der er ved at blive 
etableret for sygeplejersker som arbejder med hiv-positive mennesker i Europa.

EHNN afholder sammen med IAPAC 2nd European HIV Nursing konference 18-19 november 2016 i Barcelona 
(se www.facebook.com/eurohivnursing og IAPAC HIV Nursing Network på www.facebook.com/
groups/544001265735325

Vores fokus fremad

Vores vision er fortsat at udvikle og præge infektionsmedicin og opfylde selskabets formål.

Vi fortsætter derfor med at arrangere temadage med emner relevant for specialet, samtidig med at vi bevarer vo-
res meget høje faglige niveau i medlemsbladet Det Smitter og på vores hjemmeside.

På vegne af bestyrelsen,
Lissi Tind Andersen, Formand

>>
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FS K&T’s mærkesager de seneste to år

Støtte til arbejdet i SIG-grupperne. Inden for det seneste år er der etableret to nye grupper: SIG-AKS og rehabili-
tering samt SIG-Palliation. 

At gøre vores indflydelse gældende gennem afgivelse af faglige høringssvar og deltagelse i råd og arbejdsgrup-
per, der nedsættes af andre sundhedsfaglige organisationer. Repræsentanter fra FS K&T har deltaget i revision 
af specialeplanerne inden for kardiologi, karkirurgi og thoraxkirurgi. Medlemmer af FS K&T er repræsenteret i 
DASYS’ bestyrelse, forskningsråd og dokumentationsråd, de kliniske kvalitetsdatabaser for hjertesvigt, hjertere-
habilitering og atrieflimmer samt i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme.

SIG-EKKO (FS K&T) og Dansk Cardiologisk selskab (DCS) har sammen udarbejdet holdningspapir om ”Uddan-
nelse af ikke-lægefagligt sundhedspersonale i udførelse af transthorakal ekkokardiografi”.

Internt har bestyrelsen arbejdet for at styrke kommunikationen til (potentielle) medlemmer gennem selskabets 
tidsskrift, ”Cirkulation”, Facebook og nyhedsmails. 

Fokusområder de næste to år

• at tilbyde vores medlemmer et årligt landskursus med et højt fagligt niveau 
• at dele viden og skabe læring i det fag¬lige møde, hvor der er grobund for uddannelse og udvikling
• at støtte FS K&T’s seks specielle interessegrupper (SIG) og evt. etablere nye
• at hverve flere medlemmer og fastholde medlemmer
• at bevare en stærk faglig stemme i sundhedspolitiske og sundhedsfaglige spørgsmål
• at repræsentere den kardiovaskulære og thoraxkirurgiske sygeplejes sag i nationale faglige arbejdsgrupper og 

kliniske kvalitetsdatabaser inden for vort område
• at sikre, at medlemmerne i højere grad bliver inddraget i selskabets virke, herunder repræsentationer og afgi-

velse af høringssvar 
• at styrke det tværfaglige samarbejde med DCS, herunder udarbejdelse af holdningspapir om palliation til pa-

tienter med hjertesvigt

Samarbejdsrelationer med sygeplejersker i andre lande

• Nordisk-Baltisk gruppe
• Skandinavisk selskab for Thoraxkirurgiske Sygeplejersker
• Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions 

Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og
Thoraxkirurgiske sygeplejersker

>>
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Formålet er at fremme ekspertise i kardiovaskulær og thoraxkirurgisk sygepleje gennem praksis, uddannelse, ud-
vikling og forskning. Gennem dette samarbejde deltager FS K&T i planlægningen af sygeplejefaglige sessioner 
på de kongresser, som grupperne er involveret i, og medvirker til, at danske sygeplejersker (medlemmer) får in-
vitationer til at præsentere deres udviklings- og forskningsprojekter på disse kongresser. 

Som medlem af FSK&T 

• er man en del af et veletableret nationalt og internationalt fagligt netværk
• får man inspiration til udvikling af egen klinisk praksis
• får man mulighed for at blive hørt i faglige sammenhænge, nationalt og lokalt
• får man mulighed for faglig fordybelse og udvikling gennem deltagelse i specielle interessegrupper 
• får man mulighed for at søge stipendier
• får man elektronisk tilsendt tidsskriftet ”Cirkulation” tre gange årligt

Du kan finde yderligere informationer om FS K&T på vores hjemmeside under DSR www.dsr.dk eller på Facebook. 

På vegne af bestyrelsen,
Inge Schjødt, Formand 

>>
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Fagligt Selskab for Konsultations- og
Infirmerisygeplejersker

Ved generalforsamlingen 2015 blev bestyrelsen sammensat af relative nye medlemmer, og er i dette bestyrelses-
år fungerende med kun 4 medlemmer. For den nye bestyrelse har det været vigtigt at opbygge forenklede og pro-
fessionelle administrative procedurer. Ligeledes ønskede bestyrelsen øget synlighed og modernisering af kom-
munikationen med medlemmerne. 

Der blev derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor man besluttede at overgå til DSR-regn-
skabspakke. Dette har givet et betydeligt overskud til at arbejde med udvikling af selskabet, og skabe visioner for 
fremtidens konsultationssygepleje. Ligeledes besluttede man at digitalisere medlemsbladet og kommunikatio-
nen med medlemmerne er blevet moderniseret med oprettelse af en facebookgruppe, en nydesignet hjemme-
side med væsentligt mere indhold og med mobile brugerflader og en ny velkomstfolder til nye medlemmer.

De næste 2 år vil fokus være at opbygge nye attraktive medlemstilbud og igangsætte initiativer, der kan styrke 
fagligheden i konsultationssygeplejen, herunder overvejelser om en evt. årlig temadag for alle medlemmer. For 
at nå sine mål vil FSKIS være opsøgende overfor nye samarbejdsflader og i højere grad deltage i tværfaglige ar-
bejdsgrupper og faglige selskaber.

Vores arbejde

• Landskurset er årets største begivenhed for selskabet med kompetenceudvikling som vigtigste prioritet. 
• Planlægning af den årlige temadagefor selskabets kontaktpersoner.
• Deltagelse i tværgående arbejdsgrupper i regi af Sundhedsstyrelsen. Selskabet har deltaget i arbejdsgrupper 

om diabetes, MRSA, KOL telemedicin, sygdomsforebyggelse i almen praksis og på sygehuse, samt rygning og 
graviditet. Invitationer til arbejdsgrupper vil fremadrettet tilbydes til medlemmerne, således at vores faglige 
selskab præsenteres af kompetente konsultationssygeplejersker.

• Deltagelse i DSR aktiviteter. Selskabet deltager i, og planlægning af DSR’s kongres for faglige selskaber, pasning 
af stand på de årlige Lægedage. Ligeledes har selskabet udarbejdet en sygeplejerskeprofil sammen med DSR. 
Desuden samarbejdsmøder i DSR, og deltagelse i regionale møder omkring overenskomst forhandlinger.

• Deltagelse i planlægning af Klinik Personalets Uddannelsesdage, konferencer om rusmiddelskadede børn og 
temadag om HPV.

På vegne af bestyrelsen
Charlotte Villadsen, Formand
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Fagligt Selskab for 
Kræftsygeplejersker
 
Hvilke mærkesager har FSK arbejdet med de sidste to år
Ernæring:

FSK har gennem de seneste to år arbejdet for at sætte ernæring til kræftpatienter på både den politiske og klini-
ske dagorden. Der er indgået samarbejde med kliniske diætister, Fresenius Kabi og FSK om at arrangere tema-
dage omkring emnet. Der har været fuldt hus til alle arrangementer, ligesom der er udkommet flere artikler om-
kring emnet, hvor FSK har udtalt sig i både politisk og klinisk retning. Der er fortsat fokus på emnet.

Pleje af yngre kræftramte familier:

Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt tre faglige selskabers medlemmer omkring plejen af 
yngre kræftramte familier. Samarbejdet var imellem fagligt selskab for hospice- og palliationssygeplejersker, fag-
ligt selskab for plastikkirurgiske sygeplejersker og FSK. Resultatet er formidlet i en artikel i Sygeplejersken.
FSK arbejder generelt for at kvalificere kræftsygeplejen samt sætte kræftsygeplejen på dagsorden i såvel politik 
som klinik. FSK udtaler sig ofte og gerne til medierne omkring aktuelle problemstillinger. FSK er høringspart via 
henvendelser fra DASYS og Sundhedsstyrelsen omkring udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt deltager i 
nationale arbejdsgrupper omkring opfølgningsprogrammer til kræftpakker, samt udarbejdelse af samme, og sik-
rer derved, at sygeplejen er på dagsordenen.

Hvilke nationale udvalg og råd er FSK repræsenteret i?

FSK har et bestyrelsesmedlem i DASYS. Derudover er FSK repræsenteret med et medlem af uddannelsesrådet 
under DASYS samt to medlemmer i dokumentationsrådet.

FSK har en bestyrelsesplads i DMCG-pal. FSK har et medlem i det nationale råd omkring specialuddannelsen i 
kræftsygepleje.

Hvad er FSK’s prioriterede fokus de næste to år?

FSK ønsker at sikre, at kræftsygeplejen fortsat kvalificeres. Det er derfor besluttet, at der skal lægges en stor indsats 
i at understøtte arbejdet i de Specielle Interesse Grupper under selskabet. Der er ligeledes ønske om at bakke op 
omkring nye specielle interessegrupper. Sygeplejen til kræftramte skal gerne kvalificeres af dette arbejde, som un-
derstøttes af mentorordning i forhold til udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Der er indledt samarbejde med DA-
SYS og Center for kliniske retningslinjer omkring dette. Visionen er, at grupperne skal være høringsparter i relevan-
te sammenhænge samt sikre videndeling til kolleger via materiale og stand på det årlige landskursus.

FSK har en vision om at fremstå som et stærkt fagligt selskab, hvor de specielle interessegrupper er selskabets 
faglige fundament.

FSK ønsker fortsat at sikre repræsentantskab i alle sammenhænge, hvor kræftsygeplejen kan tænkes på dagsor-
den. Ligeledes ønsker FSK fortsat at deltage aktivt i den offentlige debat.

Selskabet ønsker at øge antallet af medlemmer og har derfor iværksat en mindre kampagne for at nå de nye sy-
geplejersker indenfor området.

FSK samarbejde med andre nordiske og europæiske lande i kraft af deltagelse i formandsmøde samt i deltagelse 
i nordiske møder under internationale kongresser. FSK bidrager her til debatten omkring kvalificering af kræft-
sygeplejen i præ- og post graduate sammenhænge.

På vegne af bestyrelsen
Ditte Naundrup Therkildsen, Formand
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Fagligt Selskab for 
Ledende Sygeplejersker
 

Vores arbejde

Vi arbejder med at skabe synergi mellem faglighed og ledelse i sygeplejen. 
Fagligt selskab for ledende sygeplejersker er et sted, hvor ledende sygeplejersker mødes, inspireres og udvikler 
netværk på tværs af landet, sektorer, specialer samt landegrænser.

Fagligt selskab for ledende sygeplejersker bidrager til at ledende sygeplejersker inspireres og deltager i en pro-
fessionel udvikling af sygeplejefag og ledelse.

Det gør vi ved:
• at tilrettelægge og afvikle temadag og seminarer nationalt og i Norden
• at indstille medlemmer af selskabet til at repræsentere sygeplejen i nationale faglige råd og udvalg
• at samarbejde med DSR og Lederforeningen, således at ledende sygeplejersker bidrager til fagets udvikling, og 

arbejdet planlægges hensigtsmæssigt på arbejdspladserne
• at fokusere på den sygeplejefaglig ledelses betydning for den patientoplevede tilfredshed

Vi arbejder med ledelse af faget, og har dermed ikke specifikt fokus på enkelte kliniske områder.
De temaer vi har arbejdet med de foregående år er bl.a. datadrevet ledelse og mangfoldighed i ledelse.
Begge temaer er aktuelle i løsningen af dagens ledelsesopgaver. Datadrevet ledelse er højaktuelt med balance 
mellem de store mængder af data og det at anvende data til fremdrift og faglig udvikling.

Det er fortsat vigtigt at holde fokus på en enkelte patient, og også den enkelte medarbejder. 
Efterhånden som alt bliver digitaliseret stiller det store krav til lederne at kunne håndtere det, så oplysningerne 
bruges konstruktivt, og man ikke fanges i en hverdag fyldt med kontrol og overvågning i stedet.

Mangfoldighed i ledelse handler om mangfoldigheden blandt medarbejdere, både hvad angår køn, alder, bag-
grund og etnicitet, og drejer sig om at udvikle den gode og nødvendige synergi, der udspringer af forskellighed. 
Det er en vigtig ledelsesopgave.

Vi bidrager til arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen, og har p.t. 4 udpegninger. Derudover er formanden for 
DASYS repræsentant for de ledende sygeplejersker.

Vores fokus fremad

Vi arbejder fokuseret på, at ledende sygeplejersker gør sig gældende, hvor de kan. Det betyder, at vi skal have et 
medlemsgrundlag, der kan repræsentere os i de sammenhænge, hvor det er relevant. 
Derudover er vi synlige og aktive på de elektroniske medier, så vi kan kommunikere klart og tydeligt med nuvæ-
rende medlemmer, og få kontakt til de unge ledere ”in spe” ad den vej.

Samarbejdsrelationer med sygeplejerskeorganisationer i andre lande 

Vi samarbejder med de nordiske lande i Ledernes Netværk i Norden. Det er samling af offentlige ledere i Norden, 
hvoraf størstedelen er sygeplejersker. Det drejer sig om Sverige, Norge, Island og Færøerne. Og ved dette års kon-
ference vil Finland være deltagere for første gang.

Vi afholder konference hvert andet år, og i år er det på Island. Temaet for konferencen er: ”Dele kundskab – sprede 
erfaring”. I 2018 skal Danmark være vært. Desuden mødes vi til netværksmøde for bestyrelserne hvert andet år. 

På vegne af bestyrelsen
Birgitte Rav Degenkolv, Formand
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Vores medlemmer og vores arbejde

FSLA har ca. 400 medlemmer.
Bestyrelsen består af 5 sygeplejersker, der repræsenterer landet geografisk og sygeplejens fire dimensioner in-
denfor de to kliniske specialer, inkl. børn og voksne. 

FSLA arbejder med alle aspekter af sygepleje til både børn og voksne med lunge- og allergisygdomme, og dermed 
patienter, der ofte lever med en eller flere kroniske sygdomme. 

De sidste år har vi haft særligt fokus på følgende centrale kliniske emne hvor sygeplejersker med opdateret, evi-
densbaseret viden og færdigheder gør betydelig forskel i daglig klinisk praksis:
• Spirometri – Heldagskursus med fokus på, hvordan man sikrer kvaliteten af undersøgelsen, hvad viser kurver-

ne, inkl. instruktion af patienter 
• Temadag om telemedicinske løsninger til patienter med lungesygdomme – definition af begreber, organisering 

af forskellige modeller og tilbud, kvantitative og kvalitative resultater 
• Muligheder og behov for efter - videreuddannelse til sygeplejersker, der arbejder med patienter og pårørende 

med lungefibrose. Sat på stand by i sidste halvdel af 2015, men nyt initiativ på vej.
• Samarbejde med nordiske søsterorganisationer om etablering af specialuddannelse indenfor astma og allergi 

– em flerårig proces. 

Sundhedspolitiske dagsordener

FSLA har for godt et år siden i samarbejde med Danmarks Lungeforening, Dansk Lungemedicinsk Selskab, Ast-
ma Allergi Danmark og en række andre centrale og stærke aktører deltaget i et målrettet strategisk sundhedspo-
litisk arbejde med udvikling af et ”argumentationspapir” som grundlag for udmøntning af en forpligtende ”Lun-
geplan” i relation til patienter med lunge- og allergisygdomme. Den politiske indsats endte ikke med en 
forpligtende lungeplan, men har konkret udmøntet sig i, at børneastma – den største kroniske børnesygdom, ud-
gør et af regionernes definerede indsatsområder, og Sundhedsstyrelsen har publiceret et sæt reviderede anbefa-
linger for tidlig opsporing, behandling og rehabilitering af KOL. FSLA har deltaget med to repræsentanter fra 
henholdsvis sekundær og primærsektor.

FSLA er repræsenteret i en række nationale råd og udvalg 

FSLA er løbende repræsenteret i en række råd og udvalg, - blandt andet nationale og internationale netværk for 
telemedicin og velfærdsteknologi Sundhedsstyrelsens referencegruppe for kroniske sygdomme, KOL, astma og 
høfeber, forskellige nationale kliniske netværk, der er forankret i Danmarks Lungeforening, hvor FSLA ligeledes 
er repræsenteret i bestyrelsen og forskningsudvalget.

Fokusområder nu og de næste par år

FSLA har etableret en række faglige netværk, der arbejder med specifikke kliniske områder og/eller understøtter 
udviklingen af og sammenhængen i den lungemedicinske og allergologiske sygepleje nationalt og lokalt. For info 
herom henvises til FSLA’ hjemmeside. FSLA arbejder løbende i samarbejde med professionshøjskolerne og Dan-
marks Lungeforening om videreuddannelse af lunge- og allergisygeplejersker. Fokus indenfor det kliniske arbej-
de vil fortsat være tidlig opsporing af KOL og astma, palliation til patienter med ikke maligne kroniske lungesyg-
domme, sygepleje til patienter med mere sjældne, men alvorlige lungelidelser og bruger- borgerinddragelse. 

Fagligt Selskab for Lunge- og
Allergisygeplejersker

>>
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Samarbejde med andre organisationer

FSLA er medlem af og deltager i årlige møder med DSR og DASYS. Fokus på det sidste nationale møde mellem 
de faglige selskaber og DSR var blandt andet på etablering af supersygehuse og hvad det betyder for sygeplejen, 
sygeplejerskers motivation for at deltage i faglige selskaber og netværk, sygeplejerskers brug af forskellige socia-
le medier, mm. DASYS havde på sit årsmøde fokus på holdningspapirer om uddannelse og forskning og samar-
bejdet mellem DASYS og DSR. 

FSLA har i mange år samarbejdet tæt med Danmarks Lungeforening, som i år har fusioneret med det tidlige Bose-
rup Minde. FSLA samarbejder også tæt med Astma og Allergi Danmark – og har indledet forhandlinger om mulighed 
for supplerende medlemskab heraf svarende til nuværende tilbud om medlemskab af Danmarks Lungeforening. 

Stor tak til både DL for varetagelse af sekretariatsfunktionen og til Astma Allergi Danmark for økonomisk støtte 
til postere m.m. 

Samarbejde med andre sygeplejerskeorganisationer i udlandet

FSLA arbejder aktuelt på et mere formaliseret samarbejde med de nordiske nationale sygeplejeorganisationer 
og har i samarbejde med det svenske lungesygeplejeselskab og Education for Health i England etableret et inno-
vativt europæisk netværk bestående af nationale sygeplejeorganisationer, - European Respiratory Nurses Asso-
ciation, ERNA. For mere information herom se linket www.erna.eu.

Du kan læse mere på FSLA’s hjemmeside.

På vegne af bestyrelsen,
Birthe Hellqvist Dahl, formand til 1. december 2015,
Anne D. Sorknæs, Formand 

>>
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Vores arbejde

Fagligt selskab for Nefrologiske Sygeplejersker er et selskab med ca. 400 medlemmer. Vi er et lille, men vigtigt 
speciale, og dækker patienter i prædialysefasen, hæmo- og peritonealdialyse. Det er sygeplejen til den kronisk 
syge patient, som er et vigtigt element i bestyrelsesarbejdet.

Vi er en bestyrelse, der nu i 2 år har arbejdet godt og stabilt frem mod at udarbejde en sygeplejefaglig strategi for 
Nefrologiske sygeplejersker i Danmark.  Vi har på to årsmøder haft workshops med sygeplejersker og patienter. 
Dette har givet os en god mulighed for at få flere vinkler på sygeplejefagligheden. Titlerne på vores årsmøder har 
været: ”Sygeplejefaglighed indenfor nefrologien” og ”Patientens kvalitet”.

Vi er som mange andre tilgængelige på Facebook. Vores mål er at få flere af de unge nefrologiske sygeplejersker 
gjort interesserede i specialet, vores faglige selskab og lyst til at præge udviklingen. Vi har en webansvarlig i be-
styrelsen som har gjort et stort stykke arbejde for at gøre hjemmesiden mere interessant og sikre, at vi, så ofte det 
er muligt, giver nye informationer via denne kanal. Det giver aktuelt lidt udfordringer med den nye hjemmeside, 
men vi er godt på vej.

Vi har 4 SIG (særlige interessegrupper) – SIG HD (hæmodialyse), SIG Calcium/fosfat, SIG adgangsveje og SIG TX 
(transplantation). Det er blandt andet via SIG, at medlemmerne kan få indflydelse på den nefrologiske sygepleje.
Vi har i 2015 fået ”go” til at afprøve konceptet med netværksgrupper. Vi er blevet inspireret af FS for Ortopædki-
rurgiske Sygeplejersker, som har haft netværksgrupper i flere år. Vi havde en SIG PD (peritonealdialyse) uden 
medlemmer, så første netværksgruppemøde er afholdt for sygeplejersker interesseret i Peritonealdialyse. Der var 
gode evalueringer efter denne dag, så næste møde er allerede planlagt. 

Årsmødet 2015 blev afholdt i København og der var god opbakning til dette årsmøde. I 2016 afholdes årsmødet 
i Århus, og datoen er fastlagt til den 24. og 25. november.

Vi fortsætter med at sætte vores præg i fora, der er relevante for nefrologien, eksempelvis sender FS nefro et be-
styrelsesmedlem til deltagelse i EDTNA- og Scandiatransplant konferencer. Vi har i 2015 fået en brandambassa-
dor i EDTNA, dette er vi meget stolte over. Vi er repræsenteret via DASYS i Specialeplanlægningen i Sundheds-
styrelsen - og netop i DASYS har vi et bestyrelsesmedlem siddende som formand for Dokumentationsrådet.  

På vegne af bestyrelsen,
Karina Bruun, Formand

Fagligt Selskab for 
Nefrologiske Sygeplejersker
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Vores arbejde

I 2016 er det 35 år siden, at Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker blev dannet – og ingen tvivl om, at det er van-
skeligere i disse år at have trofaste medlemmer end det var år tilbage. Vi er godt 160 medlemmer inden for de 
forskellige neurospecialer – bredt funderet fra operation, intensiv og almene neurologiske afdelinger og neuro-
kirurgiske samt de rehabiliterende afdelinger.

Vores udfordring er, hvordan vi fastholder vore medlemmer og helst hvordan får vi flere medlemmer?

Vi afholder hvert andet år en national Neurokonference – sidst i 2014, og vi har en igen i maj måned, hvor en af 
hovedtalerne er Marit Kirkevold. Det er en to dages konference, hvor det sidste nye forskning inden for neurosy-
geplejen bliver præsenteret for ca. 110 konferencedeltagere.

FSNS bestyrelse fordeler opgaverne, og vi forsøger at få vort netværk medinddraget i diverse arbejdsgrupper un-
der DASYS og de forskellige udvalg. 

Medlemmer fra bestyrelsen har deltaget i arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen i de nye speciale planer – al-
tid spændende at deltage i – og det kræver noget at være få sygeplejersker i dialog med adskillige læger i diverse 
diskussioner.

Vi har en uddannelses gruppe på tværs af Danmark, som diskuterer kompetencer og uddannelsesmuligheder for 
den neurologiske sygeplejerske.

I 2016 har FSNS 2 fokusgrupper indenfor henholdsvis Sclerose og Parkinsonsyge.

Vores fokus fremad

Som beskrevet ovenfor er en af FSNS udfordringer at fastholde og udvide medlemsantallet. De nuværende genera-
tioner har et andet syn på selskaber, og medlemskab af samme – what`s in it for me – er nok kendetegnet for vore 
udfordringer. Hjemmesiden er essentiel og de forskellige muligheder er begrænset inden for DSR `s hjemmeside.

Vi vil fortsat arrangere temadage inden for relevante emner og være aktive inden for den faglige og politiske 
dagsorden.

Samarbejdsrelationer med sygeplejerskeorganisationer i andre lande

FSNS er medlem af den europæiske og verdensorganisationen for Neurosygeplejersker, EANN og WFNN – bestyrel-
sen deltog i EANN mødet i Beograd i maj 15, hvor 50 danske sygeplejersker var godt repræsenteret til mødet med ad-
skillige gode oplæg og foredrag. I 2017 afholdes WFNN mødet i Kroatien, og igen vil bestyrelsen være aktivt tilstede.

På vegne af bestyrelsen 
Vivi Nielsen, Formand 

Fagligt Selskab for 
Neurosygeplejersker
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Fagligt Selskab for 
Ortopædkirurgiske Sygeplejersker 
 
Vores arbejde

FSOS er et nationalt aktivt fagligt selskab, der ønsker at favne alle ortopædkirurgiske sygeplejersker ved at tage 
udgangspunkt i den ortopædkirurgiske patient. Bestyrelsen for FSOS arbejder kontinuerligt ud fra FSOS formål 
med strategier og visioner. I november 2015 dedikerede vi en hel mødedag til at finde ud af den kernesætning, 
vi vil arbejde videre med. Vi fik hjælp fra ”Go Proces” og nåede frem til, hvad vi er sat i verden for: FSOS styrker 
og skaber fællesskab og formidler viden til udvikling af ortopædkirurgisk sygepleje til gavn for patienter. Dette 
vil være fundamentet, når vi i 2016 arbejder videre med vision og strategi. 

FSOS afholder årligt en 2-dages konference, hvor programmet sammensættes ud fra aktuelle emner og indsend-
te abstracts. Temaet i 2015 var: Er vi klar til fremtidens sygepleje? Nyt ansvar og nye roller. I marts 2016:Vilkår 
og vilkårlighed for ortopædkirurgisk sygepleje. På konferencerne deltager mellem 140 og 150 ortopædkirurgi-
ske sygeplejersker, og i de seneste år har der været deltagelse fra Grønland, Færøerne og Norge. Herudover afhol-
der FSOS årligt 1 temadag omkring specifikke områder relateret til ortopædkirurgisk sygepleje. I 2015 blev tema-
dagen arrangeret i samarbejde med FS for Geriatriske Sygeplejersker, hvor emnet var: Den Ortogeriatriske 
Patient. 

FSOS har løbende siden 2008 etableret 8 landsdækkende netværksgrupper indenfor specialerne: knæallopla-
stik, hoftealloplastik, hoftebrud, amputation, ortopædkirurgiske børn, hånd, skulder/albue og ryg. Netværks-
grupperne opstartes, når der er tilslutning fra medlemmerne. Netværksgrupperne mødes 2 gange årligt og der er 
tilbagemeldinger om spændende møder med masser af inspiration og sparring.

FSOS har initieret og støtter www.VIDOKS.dk, et selvstændig virtuelt videnscenter målrettet ortopædkirurgiske 
sygeplejersker. I VIDOKS regi er startet et nationalt søvnprojekt med deltagelse fra mange ortopædkirurgiske af-
delinger landet over.

Hvilke nationale udvalg og råd er FSOS repræsenteret i?

FSOS deltager aktivt i nationale initiativer til evidensbasering og ensretning af den ortopædkirurgiske sygepleje. 
Således har repræsentanter fra FSOS deltaget i udarbejdelse af den reviderede specialeplan, nye nationale klini-
ske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen omhandlende hofteartrose, årsrapporter og indikatorer i relation til Dr-
Hoftebrud-databasen. FSOS sætter en ære i at afgive høringssvar, når det er muligt.

FSOS indgår som en aktiv deltager i forbindelse med internationale projekter og konferencer om ortopædkirur-
gisk sygepleje og er repræsenteret i International Collaboration of Orthopaedic Nursing (ICON) Advisory comite. 
FSOS afholder i 2019 international ICON konference i Danmark. Siden 2014 har FSOS arbejdet på et Nordisk sam-
arbejde og første fælles Nordisk Konference afholdes i Danmark i 2017 med FSOS som tovholder.

FSOS vil gerne være i tæt dialog med medlemmerne og optimere it-platformen. Hjemmesiden er et indsatsom-
råde, hvor målet er, at hjemmesiden skal være levende, spændende og opdaterende. Facebook bruges som front-
løber for hjemmesiden, og vi arbejder med en kommunikationsstrategi.

På vegne af bestyrelsen
Susanne Jung Høvsgaard, Formand 
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Fagligt Selskab for 
Palliationssygeplejersker

Vores arbejde samt vores fokus for de kommende år:

Overordnet set arbejder det faglige selskab for hele den palliative indsats i Danmark på såvel specialist som ba-
sisniveau. Det palliative felt er i rivende udvikling samtidig med, at der har været stor politisk og offentlig bevå-
genhed de seneste år. Det præger naturligvis også arbejdet i bestyrelsen.  

Vi har derfor især fokus på følgende mærkesager:
• Offentlige debat; Én af vores mærkesager er, at vi vil bruge vores stemme i den offentlige debat. Der er stort fo-

kus på palliation, og vi synes, at det forpligter at sidde i en bestyrelse, hvor vi repræsenterer sygeplejerskerne i 
feltet. Vi har derfor været aktive i debatten om bl.a. følgende emner: palliativ sedering, eutanasi, skævvridning 
af palliative ressourcer, udvanding af det specialiserede felt ved sammenlægninger samt børn & palliation. 

Vi har været aktive I form af interviews, klummer, kronik mm
• Nationalt råd; Vi har det seneste år arbejdet med at etablere et nationalt råd for fagområdegodkendelse af pal-

liative sygeplejersker på specialiseret niveau. Et sygeplejefagligt råd, der skal opstille kriterier for samt godken-
de sygeplejersker i Danmark samt kortlægge og anbefale uddannelsestilbud nationalt. Vi har fået god opbak-
ning såvel politisk som økonomisk fra DSR. Rådet igangsættes i 2016.

• Nonmalignitet: Fokus på den store gruppe af patienter med non-maligne lidelser, for hvem der er stort poten-
tiale for at yde bedre palliation

• Landskursus: Vores årlige landskursus er altid en vigtig del af vores arbejde. Det er et fantastisk vigtigt og gi-
vende fagligt fællesskab – og stor opbakning til deltagelse fra vores medlemmer, der naturligvis deltager til væ-
sentlig reduceret pris.

 
Samarbejdsrelationer med sygeplejerskeorganisationer i andre lande

Siden 2013 har FSP været medlem af `European Association for Palliative Care` som er en tværfaglig europæisk 
organisation, hvis formål er at fremme palliativ pleje og behandling i Europa. 
FSP var repræsenteret med to sygeplejersker i organisationskomiteen i forbindelse med ’14.th World Congress of 
the European association for palliative Care’ som fandt sted i Bellacenteret juni 2015. 10 Medlemmer af FSP er 
med i en følgegruppe som understøtter arbejdet i EAPC Taskforce on Nurse Education.

Vi er ved at opbygge et samarbejde med ` Independent  association of Nurses in Palliative Care` i Storbritannien.  
Formanden Eline Stevens var bl.a. indlægsholder på vores landskursus i 2014.  I Marts deltager bestyrelsesmed-
lem Lene Jørgensen  i den` 11.th Palliative Care Congress` i Glasgow, som er en tværfaglig britisk kongres. Her vil 
man drøfte fremadrettede samarbejdsmuligheder. Evt. fælles stand til EAPC kongressen i Madrid 2017 med mu-
lighed for, at skabe nye internationale kontakter. 

På vegne af bestyrelsen
Marianne Holm Andersen, Formand
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FS for plastikkirurgiske sygeplejersker er et af de små FS’er. Vi ligger stabilt på et medlemstal på omkring de 100 
medlemmer. 

I bestyrelsen har vi de sidste par år brugt vores tid på:
• Oprettelse og implementering af netværksgrupper. Det er lykkedes at få to grupper op at stå og som mødes to 

gange om året rundt i Danmark. Det er netværksgruppen for modermærkekræft samt for postbariatrisk kirur-
gi. Grupperne er repræsenteret fra hele landet fraset Rigshospitalet. Formålet med grupperne er, at skabe et 
samarbejde på landsplan med henblik på udvikling af sygeplejen indenfor plastikkirurgi.

• Vi har lavet et indslag på vores årlige landskursus, hvor vi kårer ”årets plastikkirurgiske sygeplejerske”. Vi ved, 
at der er mange ildsjæle ude i landet, som gør en forskel, og det vil vi gerne markere.

• Derudover er FS plastikkirurgi blevet oprettet på facebook. Vi har valgt at gøre det for at skabe fokus på vores 
faglige sammenslutning samt sikre, at vi følger tiden ved at vælge det medie, hvor vores medlemmer er, og der-
for forventer vi at kunne nå flere med nyheder, opslag samt faglig sparring via facebook fremfor hjemmesiden. 
Begge dele er opdaterede og fungerende, og vi vælger at se det som en fælles løsning for at nå ud til alle. Sam-
tidig har vores nyhedsbrev fået en makeover. Det er blevet elektronisk og udkommer kun én gang årligt i stor 
udgave + relevante nyhedsmail ved behov.

• Derudover bruger vi tid på, at sikre størst mulig tilslutning til vores landskursus. Det kan mærkes, at det er svært 
for vores medlemmer at få lov til at deltage grundet besparelser og det tager derfor tid at planlægge et kursus 
der både tilgodeser økonomi samt relevant indhold for flest mulige. 

Fra vores bestyrelse deltager Mette Nielsen i Sundhedsstyrelsens udvalg omkring pakkeforløb for modermærke-
kræft. Vi finder det vigtigt at deltage i det, der er muligt, for at få mest mulig indflydelse. 

Den næste tid bruger bestyrelsen på møderne omkring vores fremtid. Hvad kan vi gøre anderledes og bedre? 
Hvordan sikrer vi mest mulig indflydelse i relevante sammenhænge? Og hvordan kan vi give vores medlemmer 
noget for kontingentpengene, som de ikke kan få andre steder? Det er vigtige spørgsmål og har blandt andet re-
sulteret i nyt reklamemateriale for vores faglige sammenslutning, som vi vil udbrede relevante steder. 

Vi vil gerne være der for vores medlemmer og prøver at give dem nogle fordele ved at være medlem i kraft af et 
årligt landskursus til en meget billig pris, mulighed for deltagelse i landsdækkende netværksgrupper, få ny viden 
via facebook, hjemmesiden samt vores nyhedsbrev expanderen og så har vi valgt at beholde et lavt kontingent 
på 250 kr pr år.

På vegne af bestyrelsens
Pia Dahl, Formand

Fagligt Selskab for 
Plastikkirurgiske Sygeplejersker
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Vores arbejde

Bestyrelsen søger at samle psykiatriske sygeplejersker omkring fire visioner, disse skal guide den sundhedspoli-
tiske dagsorden og er vores prioriterede fokusområder.

Selskabets vision

• Mest mulig mental sundhed og trivsel 
• Patient og borgerens behov, fremfor systemets rutiner 
• Psykiatrisk sygepleje understøtter patientens/ borgerens recovery proces 
• Psykiatrisk sygepleje guides af evidens

Bestyrelsen er repræsenteret i følgende råd og udvalg:

• Projekt ”en af os”
• RKKP affektive lidelser, depressionsindikatorer. RKKP
• Nordisk samarbejde
• RKKP, skizofreni
• RKKP, Ungdomspsyk, skizofreni
• DASYS, Dokumentationsråd
• DASYS, Uddannelsesråd
• DASYS, forskningsråd
• Horatio
• Akkrediteringsnævnet
• Følgegruppe til ”lær at tackle angst og depression”
• Faglig Følgegruppe for Sikker psykiatri
• Regeringens udvalg for Psykiatri

Bestyrelsen har internationalt samarbejde i Norden og Europa

Nordisk samarbejde
Psykiatriske Sygeplejersker i Norden), hvor selskabet er repræsenteret, afholder Nordisk kongres hver 3. År.

Europæisk samarbejde
Horatio, et Europæisk netværk for psykiatriske sygeplejersker, er selskabet også medlem af. Selskabet arbejder 
sammen med denne gruppe om at arrangere psykiatrisk sygepleje festival i Danmark 2019.

Selskabet fokusområder

• Fejring af selskabets 100 års jubilæum i 2017, 
• Erhverve flere medlemmer
• Skabe et godt medlemsblad
• Udnytte de virtuelle medier til at komme i dialog med vores medlemmer
• Samle psykiatriske sygeplejersker om selskabets visioner på tværs af specialer

På vegne af bestyrelsen
Lene Lauge Berring, Formand

Fagligt Selskab for 
Psykiatriske Sygeplejersker
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Fagligt Selskab for  
Reumatologiske Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Reumatologiske Sygeplejersker er et af de mindre faglige selskaber. Vi har ca. 170 medlemmer.

Vores arbejde

Vi arbejder på at skabe et elektronisk forum for vidensdeling via hjemmesiden, og det er vigtigt for os, at indhol-
det fremstår spændende og ajourført. Desuden har vi oprettet en facebookgruppe, som vi kan se bliver besøgt af 
mange.

To gange om året udgiver vi et blad, ”ReumaDebat”, som udsendes til alle vores medlemmer. I bestyrelsen er det 
en tilbagevendende diskussion, om det fortsat skal udgives i papirformat, eller om det udelukkende skal være 
elektronisk.

Vi arrangerer en gang årligt en national konference på 3 dage. Vi fokuserer på det rent sygeplejefaglige inden for 
reumatologien og sætter den nyeste viden på dagsordenen.

Vi ser det som vores opgave at orientere medlemmerne om EULAR-anbefalingerne, som er retningslinjer for reu-
matologisk sygepleje, udviklet i europæisk regi. Derfor er dette et punkt, vi har haft fokus på ved vores landskon-
ferencer, så vi i et fælles forum kan diskutere fortolkning, implementering mv.

Siden 2007 har vi i samarbejde med University College Lillebælt (UCL) udbudt en mulighed for videreuddannel-
se for reumatologiske sygeplejersker, i form af et diplommodul. Det afvikles i Odense, og siden 2013 er det fore-
gået i samarbejde med de infektionsmedicinske sygeplejersker. 

Herudover er der mødeaktivitet i DSR og DASYS, ligesom vi i en vis udstrækning har samarbejde med patientfor-
eninger som Gigtforeningen, Foreningen af unge med gigt (FNUG), samt Dansk Interdisciplinært Reumatologisk 
Forum (DIRF). 

Vores fokus fremad

• Vi vil forsat fokusere på:
• At arrangere en attraktiv landskonference, som kan tiltrække reumatologiske sygeplejersker fra hele landet.
• At videreudvikle vores hjemmeside, så den fremstår spændende og ajourført
• Forsat deltagelse i samarbejdet med UCL og de infektionsmedicinske sygeplejersker om diplommodulet i Odense
• Afdække muligheder for at afholde andre arrangementer i FS-regi, fx en temadag.

Samarbejdsrelationer med sygeplejerskeorganisationer i andre lande

Der findes både nordiske, europæiske og amerikanske sammenslutninger af reumatologiske sygeplejersker, og 
som fagligt selskab omtaler vi og videreformidler datoer, referater mv. fra møder og kongresser, men vi har er-
kendt, at vores primære formål er at være et samlende organ for de danske reumatologiske sygeplejersker.

På vegne af bestyrelsen,
Camilla Schufri Klinkby, Formand

FAGLIGT SELSKAB FOR REUMATOLOGISKE SYGEPLEJERSKER

FSRS
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Vores arbejde

Vores faglige arbejde er sundhedsfaglig supervision, og det er kort fortalt en struktureret refleksionsproces, der 
giver mulighed for at fordybe sig i faglige og relationelle problemstillinger fra den daglige praksis. Supervisionen 
kan både foregå i grupper eller med en supervisant.

Vores medlemmer er sædvanligvis medlem af et andet selskab, hvor deres kliniske arbejde ligger. 
Et af vores fornemmeste formål som Fagligt Selskab er, at være med til at skabe rammer for realisering af super-
vision i den daglige praksis. I denne tid hvor sundhedsvæsenet er under voldsomt pres og trængt både fagligt og 
økonomisk, er det ikke let, at finde tid og mulighed til dette forum. Vi prøver i det faglige Selskab, at gå nye veje, 
udvikle nye metoder og tænke i nye baner, fordi vi syntes, at det er vigtigt, at sygeplejersker og tværfaglige kolle-
gaer får rum og mulighed for at reflektere over deres egen praksis.

Nordisk samarbejde

Selvom Sverige i disse år er passive medlemmer af vores nordiske samarbejde på grund af økonomiske vanske-
ligheder, forsøger vi fortsat at lave initiativer i nordisk regi. I starten af juni har vi vores 5. seminar på et kloster 
på den græske ø Lesbos. Det er et ugekursus for erfarne supervisorer i supervisionen tegn med masser af plads 
til udvikling og refleksion. 

Fremtid

Vi er gået over til at holde endags konferencer i håb om, at flere har mulighed for at deltage. Vi har den næste 
konference til oktober. Den er under planlægning og finder vej til vores hjemmeside snarest.

Vi har masser af nye udfordringer og arbejdsopgaver. Vi er en meget arbejdsom og iderig bestyrelse, der hele ti-
den forsøger at følge med tidens strømninger inden for vores felt.

På vegne af bestyrelsen,
Mette Stevns, Formand

Fagligt Selskab for 
Sundhedsfaglige Supervisorer 
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Beretning 2016

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har bl.a. haft fokus på hvorledes svangreomsorgen bliver forvaltet af sy-
gehusene og kommunerne. I samarbejde med DSR Syddanmark arrangerede vi oktober 2014 en opfølgende te-
madag om barselsomsorgen. Her blev lørdagsvagter og mulighederne i forskellige kommuner drøftet.

Vi deltog i Sygeplejefestivalen september 2014, hvor vi i samarbejde med Aarhus Kommune havde en stand, hvor 
amning var på dagsorden. Der var stor interesse for posters og arbejdet med nybagte mødre. Det vagte også stor 
interesse blandt de besøgende i vores stand at høre om sundhedsplejerskernes seksualundervisning – f.eks. Slik-
kelapper og menstruationskopper var nyt for de fleste. 

Deltagelse i de årlige FS Konference, fagdage for Sundhedsplejersker rundt om i landet, 
Emner, der har været mærkesager i de seneste år og vil være det de kommende:
• Tidlig indsats. Fokus i KL og dermed i kommunerne er den tidlige indsats. Hvordan honorerer vi den som fag-

personer og får alle mulighed for at øge sine kompetencer på dette område.
• Bevægelse og kost. I 2015 havde vi Landskonferencen ”Fra overvægt til Ligevægt”, hvor sundhedsfremme og 

forebyggelse virkelig var i spil. Her er et landsdækkende problem, der skal også i de kommende år være i spil.
• Tværfaglighed. Sundhedspolitisk er dette fremtrædende, der er fokus på samarbejde mellem forskellige fag-

grupper, så børnene/familierne oplever det bedste resultat. 

I samarbejde med Sundhedsstyrelsen har vi haft indflydelse på anbefalingerne vedr. Børn i alle aldre (Ernæring 
til spæd-og småbørn, samt i arbejdsgrupper fx omhandlende mennesker med lungesygdomme). Der arbejdes 
lige nu sammen med DSR at skabe et overblik over situationen for syge- og sundhedsplejerskers vilkår i forbin-
delse med arbejdet på asylcentrene, der er rundt om i landet, både Røde Kors og kommunale centre.

Der blev i 2014 skrevet en udtalelse om omskæring af børn med Børnekonventionen og WHO’s charter som om-
drejningspunkt. I 2014 var det Faglige Selskab med til at underskrive en resolution om Omskæring af drengebørn 
i samarbejde med de Nordiske Lande – NoSB (Nordisk samarbejde for sygeplejersker og Sundhedsplejersker, der 
arbejder med børn, ungdom og deres familier)

I det Nordiske samarbejde er vi repræsenteret ved to bestyrelsesmedlemmer. Færøerne, Norge, Sverige og Island er 
ligeledes repræsenteret. Her arbejdes der på, at udveksle erfaringer og hvis relevant skrive resolutioner til børneom-
budsmændene i Norden (DK har en ombudsmand) I Oslo 2015 blev der diskuteret hjemmesygehus til børnene – 
hvor sygeplejersker, sundhedsplejersker, læger, psykologer og assistenter arbejdede i fællesskab for barnets bedste.

School Nurses Internationale (SNI) har gennem hjemmeside og Facebook været aktive med nye tiltag inden for 
international skolesundhedspleje. I 2015 deltog to repræsentanter i konferencen afholdt i London. Hvor også an-
dre danske skolesundhedsplejersker deltog.

GNPHN (Global Networke of Public Health Nursing) tager afsæt i Folkesundhed og deres formål er at støtte syge- 
og sundhedsplejersker i udviklingen af deres praksis, hvor end de arbejder i verden.
Det faglige Selskab for Sundhedsplejersker er blevet medlem af GNPHN, da vi i år arrangerer den internationale 
konference på vegne af GNPHN organisationen. Med tema ”Bridging the Gab in Public Health Nursing” glæder vi 
os til at byde velkommen til konferencen d. 19. – 21. September på Hotel Legoland i Billund. Formand for DSR 
Grete Christensen deltager som hovedtaler.

På vegne af Bestyrelsen for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Fagligt Selskab for 
Sundhedsplejersker
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Fagligt Selskab for Sygeplejersker der 
arbejder med udvikling og forskning
 

Vores selskab er for sygeplejersker, der er ansat i stillinger, hvor hovedfunktionen er udvikling af og forskning i 
sygepleje. I øjeblikket har vi ca. 260 medlemmer ansat i stillinger som udviklingssygeplejerske, klinisk sygepleje-
specialist, kvalitetskoordinator, konsulent, klinisk oversygeplejerske, projektsygeplejersker, ph.d. studerende, kli-
nisk vejleder, afdelingssygeplejerske, uddannelsesansvarlig og andre. 

Mærkesager

I FS32 arbejdes der bredt med mærkesager på tværs af specialer og sektorgrænser. Derfor beskæftiger selskabet 
sig med forsknings- og udviklingsfeltet, hvor vi har fokus på tidens ”trends”, metoder og organisering af sygeple-
jefaglig udvikling. I det faglige selskab er der et stort netværk af sygeplejersker i alle egne og grene af faget. Vi 
ønsker, at medlemmerne gives mulighed for både videndeling, inspiration og debat.  Mærkesagerne kommer 
bl.a. frem på vores landskonferencer og temadage:

Landskonference 2014: ”Nye identiteter for patienter og sundhedspersonale”

Temaet handlede om, hvordan patienterne i dag, i modsætning til tidligere, betragtes som de væsentligste bi-
dragydere til egen sundhed. Patientinvolvering, patientperspektiv og patientologi har fået mere plads i samspil-
let med de sundhedsprofessionelle. 

Landskonference 2015: ”Tvær(t) fagligt samarbejde - Samarbejde på tværs”

De bedste resultater opnås ved tværfagligt samarbejde, men hvorfor kan det så være så svært? Hvordan kan det 
lade sig gøre i en travl hverdag med mange samarbejdspartnere og organisationsændringer? 

Temadag 2014: ”Skrift og mundtlig formidling af resultater”
Formålet med dagen var at formidle konkrete redskaber til eksempelvis at kunne skrive en bedre tale, optimere 
sproget i et nyhedsbrev eller til at komme videre i processen med at indsende en videnskabelig artikel.

Hvilke nationale udvalg og råd er FS repræsenteret i?

Vi er det selskab, som via DASYS, rekrutterer flest medlemmer til råd og udvalg på nationalt niveau. I de seneste 
2 år har vores medlemmer fx siddet i Udvalg for Kræft, Arbejdsgruppe NKR for organisk delir, Specialeplan for 
Neurologi og Arbejdsgruppe vedrørende kommunale rehabiliteringstilbud. 

Vores fokus fremad:

• Medlemsbladet ”Forstyrrelsen”, som udkommer i marts 2016. Efter nogle år, hvor vi har valgt et elektronisk ny-
hedsblad, har vi valgt at gå i mod tiden og i stedet udgive et trykt blad. 

• Dialog og netværk med (og mellem) medlemmerne via sociale medier og hjemmeside.
• Tæt samarbejde med DSR, DASYS og andre Faglige Selskaber.
• Udvikling og forskning som metode til at løfte den sygeplejefaglige kvalitet 
• I gangsætte et internationalt samarbejde

På vegne af bestyrelsen,
Annesofie Lunde Jensen, Formand



32

Vores arbejde

Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Stomiplejen er et lille fagligt selskab, som har til formål at fremme og udvikle 
sygeplejen til patienter med stomi, og alle, der har interesse for denne niche af sygeplejen, er velkomne. Som 
medlem af vores selskab kan man deltage i det årlige landskursus, hvor hovedtemaet og indholdet generelt tager 
udgangspunkt i de ønsker om emner, som medlemmerne fremkommer med. Formålet med landskurset er at høj-
ne kvaliteten af stomiplejen, dels gennem reel undervisning, men også ved at der hver gang præsenteres forsk-
ningsprojekter og –resultater inden for vores speciale.

Landskurset er også en mulighed for at udvide sit netværk, møde repræsentanter for patientforeninger samt in-
dustrien og blive ajourført om det nyeste indenfor stomiprodukter.

Selskabet har en hjemmeside og en facebook-gruppe, der giver medlemmerne adgang til links til faglige og vi-
denskabelige artikler.

Vores selskab har desuden det seneste år haft en arbejdsgruppe, der er i gang med udarbejdelse af nationale an-
befalinger indenfor stomipleje.

Vi er medlem af DASYS og deltager, i det omfang det er muligt, i de møder, der afholdes.

Samarbejdsrelationer med sygeplejerskeorganisationer i andre lande

Internationalt og europæisk har vi samarbejde med WCET, The World Council of Enterostomal Therapist samt 
ECET, European Council of Enterostomal Therpy.

Derudover har vi et også samarbejde med patienteforeningerne Colitis-Chron Foreningen samt Stomiforeningen COPA.  

På vegne af bestyrelsen,
Ulla Skræp, Formand

Fagligt Selskab for 
Sygeplejersker i Stomiplejen
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Kliniske dagsordener

Vi har i alle årene undervist på Kræftesygeplejerskeuddannelsen i hhv. Region Midtjylland - Aarhus og Metropol 
– København. Undervisningen varetages af nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer. Formålet er at bi-
bringe kursisterne en forståelse for, hvorfor deres patienter vælger KAB og give dem redskaber til at indgå i dia-
log med patienterne. Desuden orienterer vi om den nyeste forskning og vejleder i hvor kursisterne og deres pa-
tienter kan finde saglige oplysninger på området.

Sundhedspolitiske dagsordener 

a) I 2014 besluttede Sundhedsstyrelsen, at loven om registrerede alternative behandlere (RAB-loven) skulle for-
tolkes på en måde som indebar, at autoriserede sygeplejersker ikke længere måtte være under denne ordning 
begrundet i, at man allerede havde Patientombuddet som klageinstans. DSR gik ind i sagen og problematiserede 
det forhold, at Patientombuddet måske ikke havde de bedste forudsætninger for at forholde sig til fagligheden i 
forbindelse med klager over KAB eller kapacitet til at udøve tilsyn med sygeplejerskers private klinikker. DSR fik 
ikke medhold hos Patientombuddet. Et af de politiske partier, som i sin tid fik gennemført RAB-ordningen oply-
ser, at det aldrig har været meningen, at loven skulle udelukke sygeplejersker eller andre sundhedsautoriserede 
fra at blive registreret i en ordning, som både skal sikre høj kvalitet i behandlingen og give adgang til en klagein-
stans. Da forbrugerne generelt rådes til at bruge alternative behandlere som er RAB registrerede, risikerer syge-
plejersker at miste klienter bl.a. i de private sundhedsordninger. 

b) I 2015 kom der en finanslovsbevilling på 5 mio. kr. specifikt rettet til SRAB (se nedenfor under Nationale Ud-
valg). Sundhedsstyrelsen bestemte imidlertid, uden forudgående rådføring/orientering, at SRAB kun skulle have 
rådighed over den ene mio. som skulle møntes på formidling. De 4 mio. derimod skulle afsættes til forskning, det 
til trods for at SRAB´s bestyrelse i længere tid havde givet udtryk for, at formidlingen, på flere niveauer, burde have 
hovedprioritet, samt at der var behov for at diskutere hvilken type forskning, der skal prioriteres i Danmark inden 
der blev bevilget penge til flere projekter. DSR’s jurister har skriftligt anmodet Sundhedsstyrelsens direktør om at 
DSR’s repræsentant fremover holdes bedre orienteret om tiltag i forbindelse med anvendelse af bevillingen.

Nationale udvalg

Sundhedsstyrelsens råd for alternativ behandling (SRAB) er et forum, hvor Sundhedsstyrelsen og repræsentan-
ter med interesser ift. KAB kan mødes og udveksle synspunkter, viden og erfaringer indenfor området og foreslå 
nye tiltag. SRAB består af repræsentanter fra forskellige alternative behandlerorganisationer og deres paraply-
organisationer samt, siden 2013, også Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen og DSR. Vi har 
en repræsentant i bestyrelsen og en i forskningsudvalget. Se mere under www.srab.dk. 

Vi sad tidligere i ViFAB (videns og forskningscenter for alternativ behandling) indtil det blev nedlagt i 2012 og 
erstattet med et udvidet SRAB. Nogle folketingspartier ønsker et nyt ViFAB etableret; dog med andre beføjelser 
og forankret i universitetsverdenen i stedet for i Sundhedsstyrelsen, ligesom ViFAB var. 

Som medlem af forskningsrådet kan man ansøge Sundhedsstyrelsen om penge til at deltage i kurser og kongresser. 

Fagligt selskab for sygeplejersker med
interesse for komplementær og
alternativ behandling 

>>
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Samarbejdsrelationer med sygeplejerskeorganisationer i andre lande

Vores pendant i Island har eksisteret i 8 år. Vores formænd har mødtes flere gange i København for at udveksle 
erfaringer, sidst i 2015. Vi blev ad denne vej gjort opmærksomme på et international symposium om Integrative 
Nursing (IN) eller Integrativ sygepleje, som vores formand efterfølgende deltog i i foråret 2015. At få kendskab til 
IN har været en øjenåbner og en milepæl i vores arbejde med at få anerkendt visse former for KAB i det etable-
rede sundhedssystem. IN inddrager evidensbaserede KAB terapier og behandlingsformer i sygeplejen på lige fod 
med andre sygeplejepraksisser. 

University of Minnesota, School of Nursing, har vi efterfølgende taget kontakt til. De har arbejdet med IN i 15 år 
og Mary Jo Kreitzer fra universitet er hovedredaktør på en lærebog om IN fra 2014, som vi har anmeldt i Sygeple-
jersken i 2015.

Vores fokus fremad:

På kort sigt: At udbrede kendskabet til IN i Danmark. Mary Jo Kreitzer (MJK) har accepteret en invitation fra os  til 
at  mødes med meningsdannere og forskere samt at være hovedtaler på et symposium i IN i efteråret 2015. Vi har 
ansøgt Trygfonden om penge til MJK´s besøg og håber også at få del i finanslovspuljen på de 4 mio (se under 
Sundhedspolitiske dagsordener).

På længere sigt: Der skal udarbejdes et curriculum i Integrative Nursing på sygeplejerske grunduddannelsen, så 
sygeplejersker er rustede til at gå i dialog med og har kompetencer til at kunne vejlede og evt. behandle patienter 
med non-invasive terapier og behandlingsformer som et fuldgyldigt led i sygeplejen.

På vegne af bestyrelsen
Bodil G. Lissau, Formand

>>
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FS SASMO havde officielt 40 års jubilæum i 2015, hvilket blev fejret med en stor kongres, som blev åbnet af DSR’s 
formand Grethe Christensen med en tale, der i den grad satte vigtigheden af den nære sygepleje i fokus.

Vores faglige selskab er kendt for at arbejde med og har dette som indsatsområder de kommende år:

• Den kliniske sygepleje for de områder selskabet dækker.
• Sterilområdet: Vi følger med i, hvad der sker indenfor området. I disse år er det fx sammenlægning af steril-

centraler til store enheder, nationale kliniske retningslinjer, arbejde med case cards m.v.
• Akutområdet: Her forsøger vi at sætte et samarbejde i gang med det faglige selskab for akutsygeplejer. Da der 

nu er to selskaber, der henvender sig til denne gruppe.
• OP/Amb. Området: Vi arrangerer årligt en meget velbesøgt temadag. Medvirker til at der nedsættes erfa-

grupper for sygeplejersker, der arbejder med robotkirurgi.
• Uddannelsesudvalget: Nystartet da vi som selskab gerne vil arbejde for en specialuddannelse for operations-

sygeplejersker
• Vi har gennem de sidste år i en særlig interessegruppe arbejdet med Kompetencekort for uerfarne sygeplejersker, 

som er resulteret i en publikation, som kan findes på hjemmesiden. Et arbejde der kræver at blive vedligeholdt.
• Vi har som det første faglige selskab udviklet en APP. For at den kan blive den succes vi ønsker, kræver det at 

medlemmerne bliver aktive og benytter den til deling af faglig viden. Lige nu fungerer den mest som en infor-
mationsmetode til medlemmerne.

Samarbejdsrelationer med sygeplejersker i andre lande

NORNA er vores nordiske samarbejde, og vi skal som nationalt selskab være vært på den kommende NORNA 
congres. Denne finder sted i København oktober 2016 http://norna2016.dk/

EORNA er vores europæiske samarbejde. Her har vi gennem de sidste 4 kongresser været repræsenteret i orga-
niseringen af kongresserne, og på den kommende kongres vil vi have en repræsentant i Scientific committee 
http://www.eorna.eu/

Vi er et selskab, der ikke de sidste par år har haft væsentlig tilbagegang i medlemstallet, snarere en lille tilgang, 
men vil gerne have flere unge medlemmer, så vi sammen bedre kan lave tilbud til denne gruppe og møde de unge 
sygeplejerskers forventninger.

Et af indsatsområderne for FS SASMO er derfor at udvikle kontakten til medlemmerne, så vi sammen kan sikre 
fremtiden for det faglige selskab.

Ønsker du at vide mere om vores selskab, er du velkommen til at besøge hjemmesiden https://dsr.dk/fs/fs2

På vegne af bestyrelsen,
Anette Pedersen, Formand 

Fagligt Selskab for Sygeplejersker ved 
Steriliseringscentraler, Ambulatorier, Skade- og 
Modtagerafdelinger samt Operationsgange 
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Selskabet blev oprettet i 1998 og har nu ca. 60 medlemmer. Som sygeplejerske møder vi patienter med anden etnisk bag-
grund end dansk i alle specialer, inden for somatik, psykiatri, primærpleje, sundhedspleje og naturligvis på asylcentre.

Vores arbejde

• at bidrage til udvikling af sundheds- og sygeplejen, således at der skabes bevidsthed om plejens tværkulturelle 
dimensioner

• at fremme erfaringsudveksling mellem selskabets medlemmer
• at yde gensidig kollegial støtte til projekter og undersøgelser i forhold til tværkulturel pleje
• at medvirke til vidensopsamling og -formidling af studier, projekter og litteratur på området.

Vi har medvirket til samfundsdebatten bl.a. i forhold til ældre etniske minoriteter, ulighed i sundhed og tolkning. 
Vi har været repræsentant for DASYS i dialogmøde i Sundhedsstyrelsen vedr. flygtninge og migranters sundhed.
Et af vores bestyrelsesmedlemmer, Dorthe Nielsen, er repræsenteret i Etisk Råd i DSR.

Vores mærkesager  

Vores mærkesager er først og fremmest at klæde syge- og sundhedsplejersken på til en større opmærksomhed på 
det tværkulturelle aspekt, nemlig bl.a. på patientens baggrund, kulturens betydning for den enkelte, forskellige 
sygdomsforklaringer og den måde, sygdom kan udtrykkes på. Dette er nødvendigt for at give lige god pleje til pa-
tienter, uanset hvor de kommer fra. Vi vil derfor fortsat arbejde for:
• større lighed i sundhed til patienter med anden etnisk baggrund, bl.a. for at der bruges professionelle tolke i 

sundhedsvæsnet – også af sygeplejersker.
• at implementere tværkulturel sundheds- og sygepleje i sygeplejerskeuddannelsen og i efteruddannelse af sy-

geplejersker.

Samarbejdsrelationer med sygeplejerskeorganisationer i andre lande

Vi er medlem af European Transcultural Nursing Association, ETNA og Transcultural Nursing Society, TCNS 
(USA) og har deltaget og formidlet ved konferencer begge steder. 
Vi er medlem af og har deltaget med posters og oplæg ved Conference on Migrant and Ethnic Minority Health in 
Europe.

I 2017 er vi vært ved 5th. Conference of European Transcultural Nursing Association, 19.-20. juni i Odense med føl-
gende temaer: 
‘ Promoting cultural competence in a digital/technological world
‘ 21st century migrants and refugees: Mass migration into Europe due to wars and ethnic conflict.

Medlemskab af vores FS

Vi har udarbejdet en introduktionsfolder, som fortæller om vores arbejde. Den kan rekvireres hos Marianne 
Østerskov. 

Som medlem er du med i et fagligt netværk til fremme af tværkulturel sygepleje, og du får en væsentlig rabat på 
vores 2-dages landskursus og på vores temadage. Både landskursus og temadag holder vi åbent for andre fag-
grupper. Prisen for medlemskab er 275 kr., 100 kr. for studerende.
Yderligere oplysninger på vores hjemmeside: www.dsr.dk/fs31. Du kan også finde os på Facebook.

På bestyrelsens vegne, 
Marianne Østerskov, Formand 
 

Fagligt Selskab for 
Tværkulturel Sygepleje
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Fagligt Selskab for 
Undervisende sygeplejersker

Vores arbejde

FSUS har i de sidst 2 år haft et par travle år, da der grundet stor udskiftning i bestyrelsen været en indkøringspe-
riode. Bestyrelsen har i den forbindelse deltaget i en temadag i 2014 for bestyrelser i DSR regi angående besty-
relsens fremtidige arbejde. 

Generelt har der været fin tilslutning til vores arrangementer og vores medlemstal er pt. 612 aktive medlemmer. 
Bestyrelsen har de sidste to år afholdt 3 to dags - konferencer i Danmark og en fælles dansk/norsk konference i 
Bergen, Norge. Selskabet har et velfungerende samarbejde med søsterorganisationen i Norge. Derudover har der 
været afholdt to temadage for kliniske vejledere samt en temadag gratis for medlemmer i marts 2015 i forhold 
til Ny sygeplejerskeuddannelse. Repræsentanter fra bestyrelsen deltog i udviklingsværksted arrangeret af DSR 
mhp. Ny uddannelse. Resultatet blev rapporten ” Kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen - model for kvalitetssikring 
af den kliniske uddannelse”.

Vi har i selskabet et velfungerende Klinisk Netværk bestående af kliniske vejledere samt repræsentanter for be-
styrelsen.  Klinisk Netværk er nu fuldtalligt med 8 medlemmer og der er stor aktivitet i gruppen. Blandt andet er 
der udviklet en værktøjskasse til kliniske vejledere, som indeholder beskrivelser af lærings¬redskaber. Gruppen 
er desuden med til at planlægger og afvikle temadagene for klinisk vejledere.

Repræsentanter fra Bestyrelsen har deltaget i ICN konference i Seoul samt Netnep i Amsterdam. Der er givet øko-
nomisk støtte til konferencer i udlandet til i alt 25 medlemmer. 

Foreningen udgiver bladet Uddannelsesnyt.  Redaktionsgruppen, som er relativ ny, er nu er oppe på fuld omdrej-
ninger med udgivelse af 4 blade samt et jubilæumsblad i 2015 (Uddannelsesnyt fyldte 25 år i 2015). FSUS deltog 
i DSR´s sygeplejefestival med en stand.

EVA (Evalueringscentreret) lavede en undersøgelse af kombinationsstillinger for FSUS.  FSUS, DSR samt leder-
netværket støttede undersøgelsen økonomisk.  På baggrund af konklusionen har FSUS nogle anbefalinger. Rap-
porten kan læses på hjemmesiden og i Uddannelsesnyt nr. 1 2015 

Indsatsområder i 2016-2017

• Ny uddannelse, 2016

På vegne af bestyrelsen,
Birgit Hedegaard Møller
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Fagligt Selskab for 
Urologiske Sygeplejersker 

Vores arbejde

FSUIS henvender sig til sygeplejersker med interesse inden for det urologiske speciale. Vi har medlemmer fra både 
primær og sekundær sektor og afholder en gang årligt et todages landskursus, hvor deltagerantallet de sidste par år 
har rundet 120. Vi håber, at vores landskursus kan opdatere medlemmerne på den nyeste viden inden for urologien, 
og derudover give dem inspiration til nye tiltag i egen praksis. Derudover er networking og det sociale aspekt en anden 
væsentlig faktor, da landskurset er med til, at vi lærer hinanden at kende på tværs af sektorer og afdelinger. Det kan 
fremme samarbejdet og medvirke til, at urologien som speciale i Danmark bliver mere forbundet på tværs af landet.

Vi udsender vores medlemsblad ”Vandposten” to gange om året. Vi har diskuteret og spurgt vores medlemmer, om 
bladet skulle fortsætte i en papirudgave eller erstattes af en evt. elektronisk version, og medlemmerne var ikke i 
tvivl om, at de fortsat gerne vil have bladet tilsendt i papirudgave. Man kan diskutere, om dette er en gammeldags 
metode, set i lyset af den meget innovative og elektroniske dagligdag vi lever i, men vi respekterer vores medlem-
mers ønske, og ”Vandposten” vil fortsat komme hjem i medlemmernes postkasse i juni og december måned.

Vi har igennem de seneste år haft en del udskiftning af medlemmer i bestyrelsen, og vi har brugt meget tid på at få 
alle nye og gamle bestyrelsesmedlemmer inddraget i bestyrelsesarbejdet, for derved at styrke os internt i gruppen. 
Vores arbejde eksternt har ikke ligget stille, men vi arbejder på, at vores medlemmer deltager i forskellige nationa-
le udvalg og råd, så det ikke altid er et bestyrelsesmedlem, der deltager i dette arbejde. Vi har medlemmer repræ-
senteret i uddannelsesrådet under DASYS, og vi har haft medlemmer til at deltage i udarbejdelsen af nationale kli-
niske retningslinjer og i Sundhedsstyrelsens arbejde med opdatering af pakkeforløbene for bl.a. blærecancer.

Hvilke nationale udvalg og råd er FSUIS repræsenteret i?

Vi har et tæt samarbejde med EAUN, som er den europæiske organisation for urologiske sygeplejersker. Medlems-
skab af FSUIS giver automatisk medlemskab af EAUN, hvilket giver alle vores medlemmer en række medlemsfor-
dele under EAUN. Der er udgivet en række kliniske retningslinjer fra EAUN, og vi håber, at vores medlemmer kan 
bruge disse retningslinjer i egen praksis. Alle retningslinjer og andet materiale kan hentes på EAUN’s hjemmeside, 
og det er frit tilgængeligt for alle medlemmer af FSUIS. Vi deltager altid med en repræsentant på deres årlige kon-
gres, og samarbejdet kan give inspiration til emner og interessante oplæg til vores eget landskursus. 

Hvad er FSUIS’s prioriterede fokus de næste to år?

Vi håber, at vi i løbet af de næste par år kan få opstartet et samarbejde med de nordiske lande. Dette samarbejde 
skulle gerne medføre en tættere relation med vores nabolande, da vi kan lære meget hinanden - både inden for 
den urologiske sygepleje, men også emner som urologisk efteruddannelse, etiske dilemmaer, samarbejde mel-
lem læger og sygeplejersker, kompetenceudvikling til sygeplejersker i både primær og sekundær sektor og gene-
rel viden og erfaringsudveksling kunne være nogle af de interessante punkter et sådan samarbejde kunne give.

Vi vil gennem de næste år stadig have stor fokus på vores egne medlemmer, og ønsket er, at vi fortsat kan tilbyde 
et indholdsrigt og udbytterigt landskursus. Derudover håber vi, at vores hjemmeside kan bidrage med mere in-
formation og vidensdeling blandt vores medlemmer. Det kræver, at vi som fagligt selskab prioriterer at arbejde 
med hjemmesiden, men det kræver også, at medlemmerne bliver bedre til at bruge denne som en del af deres 
hverdag. Derfor vil vi i de næste par år, prioritere vores arbejde med hjemmesiden, da vi tænker den er et godt 
bindeled mellem os som faglig selskab og medlemmer i både primær og sekundær sektor.

Jeg vil på vegne af FSUIS ønske alle medlemmer af DSR en god sommer.

På vegne af bestyrelsen,
Rikke Nygaard Knudsen, Formand 



39

Vores arbejde

Det sidste år har den meget nye bestyrelse og den nye formand for fagligt selskab for øjensygeplejersker brugt en 
hel del ressourcer på at ”komme ind” i arbejdet.

I januar 2016 afholdte vi vores årlige landskursus, som vi har brugt 2015 på at arrangere. Det er et to dages kur-
sus, hvor der i år blev undervist i korttidssygepleje, sygeplejeetiske retningslinjer, den psykisk syge patient i øjen-
afdelingen og neuroftalmologi. Vi synes det var et meget vellykket landskursus og tilfredsheden har været stor 
hos medlemmerne. 

I foreningen Værn om synet har vi som fagligt selskab to repræsentanter siddende. Kristina Knutsson, oversyge-
plejerske Glostrup Hospital, var på valg i 2015 og vi valgte at genvælge hende, og hun ville gerne fortsætte. Kri-
stine Sommer, udviklingssygeplejerske OUH, sidder ligeledes med.

I juni måned deltog hele bestyrelsen i NCON i Bergen, Norge. Det er den nordiske kongres for øjensygeplejersker, 
der afholdes hvert tredje år. Under kongressen overtog den danske bestyrelse formandskabet for det nordiske 
samarbejde, hvilket bl.a. betyder at vi skal arrangere den næste nordiske kongres, som så skal afholdes i Dan-
mark i 2018. 

Under kongressen i Bergen deltog formand og næstformand i bestyrelsesmøde med repræsentanter fra de andre 
nordiske lande. Her blev bl.a. talt om vigtigheden af vores fælles nordiske samarbejde og vidensdeling, fordi vi 
tilhører et så lille speciale. 

I 2016 skal der afholdes stor europæisk øjenlæge kongres i København. Her vil sammenslutningen af europæi-
ske øjensygeplejersker ESONT også afholde symposium. Da det afholdes i Danmark, har vi været behjælpelige 
med forslag til lokale oplægsholdere, ligesom formanden vil deltage som repræsentant fra Danmark.

Medlemstallet i det faglige selskab har været en smule nedadgående de sidste år. Vi vil derfor arbejde på at gøre 
det endnu mere attraktivt at være medlem. Et af vores tiltag som vi arbejder på nu, er en elektronisk bogreol på 
vores hjemmeside. En ”reol” hvor der skal ligge artikler, litteratur og faglige videoer. Vi har bl.a. fået tilsagn fra 
flere øjenlæger om, at vi må få deres fine lærerige videoer til ”reolen”, så længe man kun har adgang til det som 
medlem af selskabet. Vi vil ligeledes lægge artikler fra vores nordiske kolleger op også. Vi regner med at kunne 
åbne reolen i løbet af 2016.

På vegne af bestyrelsen
Rikke Nørby, Formand

Fagligt Selskab for 
Øjensygeplejersker
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