
Generalforsamling 2019 - referat 

 

• Velkommen, præsentation af bestyrelsen    

Tilstede: 

Susanne Lucke, formand 

Dorthe Fischer, næstformand 

Tine Lohmann, redaktør 

Benedicte Engstrup, kursusansvarlig 

Jeanne Vetterstein, kursusgruppen, internationalt samarbejde 

Christina Lindhardt, suppleant, internationalt samarbejde 

 

Fraværende:  

Kirsten Birk, webredaktør  

Lene Petersen, kasserer. 

 

  

• Valg af dirigent 

Der er af generalforsamlingen enighed om valg af Jens Yde Blom.  

Afsnitsleder ved Aalborg Universitetshospital, Infektionshygiejnen. 

Jens præsenterer sig. 

 

 

• Valg af stemmetællere og referent 

Hanne Andresen og Sara Brandt, stemmetællere 

Kirsten Lise Andersen, referent 

 

• Valg af revisor 

Helle Jensen er valgt til revisor 

 

• Godkendelse af dagsordenen 

Annonceret i Sundhedsplejersken og lovligt indkaldt. 

Godkendt af generalforsamlingen 

 

• Beretning fra bestyrelsen 

Dimensionering: 2019 Regeringen og DF: Opnormering 150 uddannelsespladser i alt på 

landsplan årligt.  

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har været repræsenteret i medierne om emner som 

vaccinationer, omskæring, amning m.m. 

Formanden opfordrer til at medlemmerne bruger hjemmesiden 

Såfremt man ikke er tilmeldt nyhedsbrevet, da tilmelde sig. 

Fagbladet Sundhedsplejersken forsøger at dække sundhedsplejen bredt. Redaktøren 

modtager gerne forslag og artikler. 

Følg gerne op på jeres profil hjemmesiden med log ind. Her kan foretages adresseændring. 

Der afsættes årligt 60.000 kr. til legater, vejledning findes på hjemmesiden til hvordan, man 

søger. De bliver ikke alle søgt. Der kan søges 5000 kr. pr legat. 

Nordisk samarbejde: Finland er nu deltagende 

Skolesundhedsplejerskerne i Sverige og Norge inviterer Fagligt Selskab til deres årlige 

konferencer. 



Christina Lindhardt vil være deltagende ved den internationale konference i Nairobi, Kenya 

i maj 2019. 

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har sponsoreret en studerende fra Afrika til deltager i 

Nairobi den internationale konference.  

Repræsentationer:  

Sundhedsstyrelsen: Amning og revision af Svangre omsorgen 

Anbefalinger af helbredindsatser herunder overvægt, vaccinationer og spiseforstyrrelser. 

Styrelsen for Patientsikkerhed vil begynde at føre tilsyn med sundhedsplejeordningerne. 

FALS og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker samarbejder omkring indholdet.  

 

Folkemødet 2019 i juni. FS10 er bl.a. repræsenteret ved diverse dialogmøder og debatter. 

Regionernes oplæg om ulighed i sundhed 

Kaffesamtale med Mette Væver om familiedannelse m.m. 

 

Ammekonference i København 3-4 oktober. 

 

 

• Spørgsmål til beretningen 

Hvad er årsagen til at der føres tilsyn med sundhedsplejeordningerne? 

Susanne Lucke: Det skyldes, at vi har autorisation som sundhedsplejersker og derfor skal 

under tilsyn. Sundhedsplejen er kategoriseret som behandling, vejledning og forebyggelse. 

Drøftelse af hvorvidt sundhedsplejen er et behandlingssted. Lederen af sundhedsplejen 

bliver behandlingssted, som betaler afgift, altså en afgift pr. kommune. 

Susanne Lucke: Positivt at man kan få faglige drøftelser af arbejdsgangene.  

 

I Århus arbejdes med lokale kliniske retningslinjer. Her fandt man ud af at man fx ikke 

vejede børnene ens. 

Der kommer materiale ud til kommunerne inden tilsynene påbegyndes efter høring i maj. 

 

Beretningen er godkendt. 

 

• Præsentation af opstillet kandidat Anja Helle Kreutzmann 

Fra København, Sundhedsplejerske, Valby/Vesterbro/Kgs Enghave. Master i 

Sundhedspædagogik. Har 3 bulletpoints. Ønsker at: 

Synliggøre vores fag  

Input fra DKS største kommune – turde tænkte kritisk om vores fag 

Brænder for de studerende 

Læs mere om Anja på familieogfagvedanja - side på Facebook. 

 

 

• På valg: Benedicte Engstrup, Tine Lohmann, Dorte Fischer, Lene Petersen & 

Christina Lindhardt 

•  

• Ønsker genvalg: Benedicte Engstrup, Tine Lohmann, Dorte Fischer, Lene Petersen & 

Christina Lindhardt  

Drøftes hvorledes der foretages valg til bestyrelsen. 

Der stilles spørgsmål om hvorvidt man kan stille fredsvalg eller der bør være valg 

15 for valg 



8 for fredsvalg  

19 hverken/eller (herunder bestyrelsen) 

 

Der foregik skriftligt valg, hvor hver stemmeberettigede kunne skrive 4 stemmer. 

Benedicte Engstrup 28 stemmer, Tine Lohmann 31, Dorthe Fischer 35, Lene Petersen 39, 

Anja Kreutzmann 27, Christina Lindhardt 4, 1 ugyldig stemme. 

 

Valgt ind er således: Benedicte Engstrup, Tine Lohmann, Dorthe Fischer og Lene Petersen. 

(Christina Lindhardt og Anja Kreutzmann suppleanter). 

 

• Fremlæggelse af godkendt og revideret regnskab 2018 

2018: 1375 betalende medlemmer 

Formue faldet en smule pga. flytning af konference i 2018. Tab 175.000 kr. 

Overskud 169.410 på LK18 i august hvorfor underskuddet endte på 5.590 kr 

Fagligt Selskab indgår nu kun kursus aftaler, hvor der er klausul, der sikrer os ved strejke 

m.m. 

Bestyrelsen vil drøfte mulighed for, at man kan søge legater højere end 5.000 kr. 

 

Godkendes af generalforsamlingen 

 

 

 

• Fremlæggelse af forslag vedr. rammebudget 2020 

Godkendt. 

 

• Det kommende års aktiviteter 

Møde med Mødrehjælpen 

SNI Stockholm 

Folkemødet 2019 

Konference i Sverige og Norge for skolesundhedsplejersker 

Nordisk Marcé Konference 

Nordisk Amme konference i Kbh 3-4 oktober 2019. 

National strategi for efterfødselsdepression 

Social talks, inspireret af TED-talks 

 

• Evt. 

 

Der stilles spørgsmål til artikel vedrørende samarbejde med Mødrehjælpen og om den drejning 

medierne fik drejet indholdet til. 

 

Mødrehjælpen i Skanderborg var gået ud og italesat deres fremragende samarbejde med 

sundhedsplejerskerne. 

 

Formanden og næstformanden har møde med Mødrehjælpen til drøftelse af deres udtalelser og 

om deres fremtidige samarbejde. 

 

Der stilles forslag om, at man ved åbningen af landskonferencen præsenterer bestyrelsen og 

orienterer om generalforsamlingen.  



 

Ønske om færre reklamer i Sundhedsplejersken. Drøftelse af hvad, der kommer i 

Sundhedsplejersken 

 

Benedicte Engstrup og Tine Lohmann: Bladet og landskonferencen finansieres af udstillere. 

  

Ordstyreren lukker konferencen med at rose det demokratiske valg og bestyrelsen for sit store 

engagement og arbejde på vegne af medlemmerne. 

 


