
 
 

 

Beretningen 2019 

Beretningen handler om det seneste års aktiviteter i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker – fra 

Landskonference 2018 til 2019. Bestyrelsen vil takke repræsentanterne for kommentarer, artikler til 

Sundhedsplejersken og indlæg på hjemmesiden – vi lever af kontakt med medlemmerne og er altid 

interesserede i en konstruktiv dialog. 

Det sidste år har vi forsøgt at synliggøre arbejdet i bestyrelsen ved år at skrive til hjemmesiden 

www.sundhedsplejersken.nu, hvilke arbejdsopgaver vi har forsøgt løst og været involverede i. Dette 

håber vi giver jer medlemmer en fornemmelse af bestyrelsens løbende arbejde. 

  

Samarbejde mellem de faglige selskaber og DSR                          

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har som altid deltaget i samarbejdet mellem de faglige 

selskaber, og deltaget i FS-konferencen på Hotel Kolding Fjord med én bestyrelsesrepræsentanter. 

Her blev der sat fokus på, hvordan vi som fagpersoner finder gejsten, glæden og motivationen for 

vores arbejde. Både i ansættelse samt i det frivillige arbejde. Det var et par gode dage, hvor der var 

energi at køre hjem på! 

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har også i 2018 være repræsenteret og synlige med Rolls up, 

banner fagblade og diverse til uddeling på samtlige generalforsamlinger i Dansk Sygepleje Råd. 

 

Medier:            

Der har været henvendelser fra journalister (radio, landsdækkende aviser, forældremagasiner). Der 

har været fokus på bl.a. sexualundervisning, screeningsmetoder i sundhedsplejen ex. 

ADBB/NBO/PUFF, screening for depression i graviditet samt fædre-efterfødselsreaktioner, 

indsatser efter screeninger, mødregrupper, amning, tidlig udskrivelse efter fødsel/ambulante fødsler, 

sundhedsplejerskernes udfordringer ift. regler på kørselsområdet i de enkelte kommuner, brug af 

hjelm til oprettelse af kranier. 

 

Hjemmesiden 2019 
Kirsten Birk, webredaktør 

Det er en stor glæde at se at hjemmesiden bliver brugt og at antallet af brugere er stigende.  

Se nedenstående kurve: 

http://www.sundhedsplejersken.nu/


 

Det er også dejlig t at vores månedlige nyhedsbreve bliver set og brugt – Der er en åbnings procent 

på 70 % - Hvilket er virkelig flot. Pga. den nye data lov har vi skullet slette alle abonnenter i 

november 2018, men ud af de tidligere godt 800 abonnenter har vi nu igen allerede 415 GDBR 

godkendte. 

Som noget nyt har vi her i 2019 vedtaget at nyhedsbrevet må indeholde fagrelevante reklame 

banner, som så er indtægtsgivende for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker   

 

Fagbladet Sundhedsplejersken   

Redaktionsgruppen består af Tine Lohmann, Kirsten Birk og Dorte Fischer 

 

Fagbladet ”Sundhedsplejersken” har fortsat profil som et tidsskrift, hvor målgruppen er 

Sundhedsplejersker. Vi møder en stigende interesse for vores tidsskrift fra andre interessenter, 

herunder biblioteker, institutioner og firmaer.  

 

Indholdsmæssigt forsøger redaktionsgruppen at dække sundhedsfaglige temaer af relevans for vores 

faggruppe. Målet er at dække sundhedsplejerskernes brede fagfelt, således at der både er artikler, 

der rettes mod småbørns - og skole sundhedsplejersker. Også det tværfaglige område,  

herunder vores samarbejde med andre faggrupper er belyst.  

 

Vi har bestræbt os på at hvert nummer har indeholdt et tema, der har belyst sundhedsplejen fra 

forskellige vinkler. I 2018 har vi været privilegeret og modtaget rigtig mange gode artikler. 

Udfordringen, har været at have nok artikler, der passer til temaet. Derfor har vi besluttet, at vi kun 

laver temanumre, når vi har tilstrækkeligt mange artikler om samme emne i 2019. Vi er stolte over 

bladet og den kvalitet som artiklerne har. Aktive medlemmer er afgørende for bladets kvalitet.  

Vi opfordrer jer derfor fortsat til at sende materiale ind til redaktionen ligeledes at sende ønsker og 

tanker, som I mener redaktionen kunne have glæde af. Alle former for respons hilses velkommen. 

Sundhedsplejersker, der har lyst til at anmelde litteratur og materialer efterlyses til stadighed. Vi gør 

opmærksom på, at vi ikke betaler for artikler og anmeldelser. 

 

Grafisk layout  

Det grafiske layout står Mediegruppen for med grafikeren Joan Ravn Høyerby i spidsen. Vi har 

været tilfredse med samarbejdet i den indeværende periode. I forhold til Landskonferencen har vi 

haft Rikke Stegler til at lave indstik til bladet. 

 

Reklamer 



Reklamedelen varetages af Hanne Kjærgaard fra Media Partners. Hanne Kjærgaard har løftet en 

udfordrende opgave i 2018, således at vi er kommet i mål i forhold til forventninger.  

Som sidste år har vi valgt igen at prioritere tegninger til forsiden. 

 

Som ansvarshavende redaktør vil jeg takke alle, der har bidraget med artikler samt anmeldelser af 

bøger til bladet. 

 

 

Medlemsdatabasen:                         

Kasserer i Fagligt Selskab er fortsat Lene Petersen og langsomt begynder hun at kende 

medlemssystemet så vejledning og hjælp af og til medlemmer finder sted efter gældende regler. 

Kassereren oplever et positivt samarbejde med medlemmerne via mail, telefon og SMS.  

Vi har, i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, rigtig mange aktive medlemmer, men vi vil gerne 

have endnu flere. Medlemstallet er forholdsvis stabilt og ligger omkring 1300 medlemmer.  

Hermed en opfordring til at anbefale medlemskab af Faglig Selskab for Sundhedsplejersker.  

Bestyrelsen opfordrer fortsat medlemmerne til at: 

1. bruge deres Login (DSR nummer og Password) på www.sundhedsplejersken.nu 

2. bruge menupunkterne: 

- Min profil – se/rediger 

- Legatansøgning 

- Medlemsblade 

- Tilmelding til PBS 

- Mine betalinger 

- Stop medlemskab 

- Medlemmer 

- Log ud 

For at modtage vores tidsskrift - Sundhedsplejersken - er det vigtigt, at man opdaterer sin profil med 

navn og adresse. Desuden skal der være betalt for medlemskabet. Medlemskab betaler man primo 

januar, eller når man melder sig ind via vores hjemmeside www.sundhedsplejersken.nu. Vi vil fra 

bestyrelsen kraftigt anbefale, at man tilmelder sin betaling til betalingsservice, da vi desværre 

oplever, at der er mange, der glemmer at betale til fristen og derved ryger ud af vores system. 

Medlemsservice:  

Bestyrelsen vil gerne give alle medlemmer af Faglig Selskab for Sundhedsplejersker en optimal 

medlemsservice og vi arbejder kontinuerligt med at gøre vores hjemmeside let og overskuelig 

således at flest muligt kan betjene sig selv. Vi modtager mange mails fra medlemmerne, 

gennemsnitlig 20 mails pr. måned, og dem besvarer vi løbende, og vi gør hvad vi kan for at hjælpe 

og vejlede. 

Økonomi: 

http://www.sundhedsplejersken.nu/


Fagligt selskab for Sundhedsplejersker har en god økonomi, selvom Landkonferencen blev flyttet i 

2018 på grund af truende strejke og lockout. Landskonferencen 2018 gav underskud på 5590 kr. 

Årsregnskab 2018 viste resultat på: - 31.044 kr.  

Formuen pr. 31/12-2018 var 581.013 kr. 

Vi vil fortsat opfordre medlemmer til at søge legat og har afsat 60.000 kr. i puljen til legater i 2019 

og 2020. 

 

Konferencer:  

Benedicte Engstrup og Jeanne Vetterstein, Kursus og konferencegruppe. 

Jubilæums Landkonference 80 år blev i 2018 fejret i Kolding. Emnet var Fremtidens 

Sundhedspleje. Det blev en kig ind i de næste årtier med smagsprøver på f.eks: Fars dilemma i 

mødet med sundhedsplejersken, ambulante fødsler, opsporing af sprogproblemer og mistrivsel i 

småbarnsalderen med Nye scoringsmetoder. Mistrivsel hos børn og hvordan man opnår en 

systematisk tilgang til løsning af trivselsproblemer. 

På skoleområdet var der bl.a. focus på hvordan man inddrager forældrene i det 

sundhedspædagogiske arbejde børn med søvnproblemer og at leve i familier med alvorlig sygdom. 

Sundhedsplejens arbejdsfelt blev på fornem vis rammet ind af Bjørn Holstein og Per Schultz 

Jørgensen, der fokuserede på hvad der har mest betydning for barnets og den unges udvikling: 

Kælighed + noget mere. 

Der var under begge dage en festlig stemning og god energi.  

Årets sundhedsplejerske Lea Ardal Bramskov & Majken Juhl Eriknauer fik overrakt 10000 kr. for 

deres arbejde i Småbørnsteamet i Skanderborg Kommune. 

Landskonferencens deltagere fik brugt energien efter middagen til livlig dans. Så der er sat punktum 

for de første 80 år med maner. 

 

 

Det Nordiske Samarbejde 

Dorte Fischer og Susanne Rank Lücke 

Det Nordiske Samarbejde (NoSB) Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er repræsenteret i NoSB 

styregruppen (Nordisk samarbejde for sygeplejersker og sundhedsplejersker, der arbejder med børn, 

ungdom og deres familier)  

Formålet med NoSB er at give kundskaber og øge kvalifikationsniveauet for sundhedsplejersker og 

sygeplejersker, der arbejder inden for forebyggelse, sundhedsfremme og behandling af børn og 

unge og deres familier. Samarbejdet er et forum for faglig diskussion på det sundhedsfremmende og 

forebyggende område.  

Det Nordisk samarbejde for sygeplejersker og sundhedsplejersker, der arbejder med børn og unge 

har nu eksisteret siden august 1995. Sverige tog initiativet dengang og oprettede bestyrelsen NoSB. 

Der afholdes samarbejdsmøde hvert år, gerne i forbindelse med en planlagt konference i 

værtslandet. NoSB består aktuelt af repræsentanter fra Norge, Sverige, Island, Færøerne, Finland og 

Danmark. Vi kan med glæde meddele, at Finland for 1. gang i mange år var repræsenteret i mødet 

sept. 2018. 

Til de årlige samarbejdsmøder har hver forening forberedt en skriftlig beretning med begivenheder 

og aktiviteter der er aktuelle dette år. Ved mødet gives mulighed for spørgsmål og uddybning. 

Derudover drøftes et/flere fagligt tema, der går på tværs af vores fag.  



Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker deltog med to repræsentanter i samarbejdsmødet i Borås, 

Sverige. Her var emnerne Billedstøtte til børn og unge, der er indlagte/syge hjemme, 

Sundhedsundersøgelser i skolerne med fysisk undersøgelse, selvrapporterede data og ud fra en 

sundhedsdialog med Antonovsky som udgangspunkt. Dette kræver at sundhedsplejerskerne på 

skolerne skal arbejde meget struktureret og systematisk. 

God inspiration tages med hjem til det Faglige Selskab og kan bruges der – f.eks. til artikler i fagbladet 

Sundhedsplejersken eller på hjemmesiden. Følg de Nordiske landes arbejde og efterspørg viden, find 

nyttige links – på Facebookgruppen ”NoSB – Nordic coorperation for nurses working with children”  

Ved konferencen ”Skolsköterskor 2018”. Emnerne var vækstudvikling, hvad er normalt og hvad 

skal der reageres på. At vokse op i en familie med en psykisk syg mor og hvad livet så kan få af 

bump på vejen.  Nyankomne børn, hvordan tager vi bedst imod dem og deres familier. Scoliose, 

screening og videre forløb. De udfordringer børn og unge har i dag lægger sig tæt op af hinanden i 

de Nordiske lande og her er det, at vi som fagpersoner kan inspireres af hinanden –tværs af 

landegrænser. 

Helsesøster Konference i Kristiansand, hvor ”Bag facaden” var omdrejningspunktet. Her var der 

fokus på arbejdet i og med familier og børn, hvor skal vi som sundhedsplejersker være ekstra 

opmærksomme, hvor kan det være svært at se om der er noget helt galt eller at familien mistrives, 

så de skal have støtte og evt. indsatser af udvidet karakter. 

Internationalt samarbejde - School Nurses international og andet  

Christina Lindhardt og Jeanne Vetterstein 

Faglig Selskab har i 2018/2019 deltaget i forberedelserne på den Internationale Conference af 

Public Health Nurse i Nairobi fra den 15-17 maj 2019. Faglig Selskab har været med i komiteen 

med afholdelse af møder på skype hver 2 måned. Yderligere deltagere er, England, USA, Wales, 

Irland, Skotland, Norge og Japan. 

Faglig Selskab har fået godkendt 1 poster om Sundhedsplejen i Danmark samt et mundtligt oplæg 

til konferencen om amning.  

Vedr. samarbejde med den Engelske sundhedspleje overvejer vi for øjeblikket at tage kontakt til 

IHV (Institut of Healthvisiting) IHV er en organisation med en akademisk tilgang til sundhedspleje 

og det vil give mulighed for at skabe vidensdeling mellem England og Danmark.  

  

Repræsentation  

 

Sundhedsstyrelsen:  

Fagligt Selskab er repræsenteret i den arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, der er ved at 

redigere de nye kliniske retningslinjer for amning.  

Arbejdsgruppe, hvor det var revision af anbefalinger for svangreomsorgen, der var i fokus. Dette 

blev en større revision end umiddelbart påtænkt og derfor har der været nogle forsinkelser i dette. 

Deltager i en arbejdsgruppe i SST der skal resultere i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for 

livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt.  

Deltager i netværket for informationsindsatsen om HPV-vaccination. Støtte til HPV-

vaccinationskampagnen, som foregår i medier – både i aviser og på de sociale medier.  



Deltagelse i en workshop om miljø og hygiejne i dagtilbud. Herefter udarbejder Sundhedsstyrelsen 

"Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud". 

Referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med 

spiseforstyrrelse. 

Styrelsen for Patientsikkerhed: 

Deltagelse i workshop målrettet udvikling af tilsyn målrettet sundhedsfaglig behandling inden for e-

sundhed 

Repræsenteret Faglig Selskab for Sundhedsplejersker i en arbejdsgruppe i Styrelsen for 

patientsikkerhed – hvor der blev udarbejdet målpunkter for tilsyn på asylcentre. 

Arbejdsgruppemøde vedrørende målepunkter for 2019 på området for Sundhedsplejen. 

Diverse: 

Fagligt Selskab har været medafsendere på et inspirationskatalog om indsatser til at forebygge 

antibiotikaresistens i daginstitutioner i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. 

 

Deltaget i et dialogmøde i Undervisnings Ministeriet ang. Sundheds-seksualundervisning og 

familiekundskab.  

Folkemødet 2018, hvor Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker var repræsenteret i 3 paneldebatter.  

En debat om børnevaccinationsprogrammet, hvor vi som repræsentant for sundhedsplejerskerne 

talte om børnevaccinationsprogrammet ud fra forældrenes perspektiv.   
 ”Fædres fødselsdepressioner - ved vi det, opdager vi det, gør vi noget?” samt  

”Skal fædre mere på banen?” 

Ud over dette var rundt i teltene og deltog i debatterne omkring børn, familier og forebyggelse.  

Møderække starter vedr. ”Udvalg om bedre udveksling af relevant viden om overgange” i Børne- 

og Socialministeriet.  

Kommiteen for sundhedsoplysninger i arbejdsgruppen for nye retningslinjer for etablering af 

amning. 

 

Deltaget på FALS-årsmøde, hvor ”Dyder” i fremtidens ledelse bliver belyst fra mange vinkler. 

 

Bobles gratis ” Barnets første 1000 dage” net side. 

 

KL : En sund start for alle 

 

Arbejdsgruppe i Videns rådet for forebyggelse: om mental sundhed blandt spæd-og småbørn, 

 

UNICEF : Børnenes dag 

 

Medvirkende i Maple nye undersøgelse: Familier i sårbare situationer. 

Temadag med fokus på forebyggelse. Med fokus på forebyggelse i debat i Fællessalen på 

Christiansborg. Mødet var for politikere, samarbejdspartnere og børne- og ungdomspsykiatere. 



Følgegruppe ift Minding the Baby (MTB), som er et forskningsbaseret, tværfagligt og 

hjemmebaseret familiebehandlingsprogram, hvor der arbejdes mod at fremme en god og sikker 

tilknytning mellem forældre og deres barn. 

Deltaget med stand på konferencen Barnets 1000 dage – af Huset Zornig  

Deltaget i temadag ”Omsorg for den nye families trivsel og udvikling” i Aarhus.  

Deltaget i arbejdsgrupperne vedr. de kliniske retningslinjer vedr. etablering af amning. 

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er repræsenteret i arbejdsgruppen, der planlægger den 

”Nordiske ammekonference” i Danmark 3. & 4. oktober 2019.  

SF Sundhedskonference: den tidlige indsats for det sårbare barn - hvad gør vi? 

Der blev diskuteret følgende: 

At kortlægge forekomst af sårbare børn i alderen 0-6 år. 

At beskrive faktorer som har sammenhæng med børnenes sundhedsmæssige problemer senere i 

livet. 

At beskrive eksisterende dokumentation for effekten af hidtidige indsatser for at forebygge 

børnenes sundhedsmæssige og sociale problemer senere i livet. 

At udarbejde forslag til politisk handling med det formål at effektivisere den forebyggende indsats 

overfor sårbare børn.  



Partnerseminaret Røgfri Fremtid hos Kræftens Bekæmpelse på Strandboulevarden 49, 2100 Kbh. 

Ø.  rig på inspiration og ny viden, hvor der var mulighed for at netværke og dele erfaringer på 

tværs. 

 

Høringssvar på følgende områder er givet: 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov 

om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier) (SM Id 

nr.: 579416) 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven 

Høring ”Anbefalinger vedrørende palliative indsatser til børn, unge og deres familier" 

Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet 

Høring "Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud" 

Høring "Klinisk retningslinje for anvendelse af suttebrik under ammeetablering" 

Høring ”Udkast til bekendtgørelse om plejefamilier” 

Høring ”Udkast til bekendtgørelse om socialtilsyn” 
 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. 


