Beretning 2011
Beretningen omhandler det seneste års aktiviteter i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker – fra
Landskonference 2010 til 2011. Bestyrelsen vil dog takke repræsentanterne for kommentarer,
artikler og indlæg på hjemmesiden – vi lever af kontakt med medlemmerne og er altid
interesserede i en dialog.
I det forgange år har Sundhedsstyrelsen udgivet ”Vejledning for sundhedsydelser for børn og
unge” i januar 2011. Annette Poulsen, SST, har rejst landet rundt for at tale om implementering af
Sundhedsstyrelsens vejledning. Det klarer budskab fra SST er: Sundhedsplejerskerne har
tilsynspligt med børn og unges sundhed og trivsel. Et andet klart budskab var: Hjemmebesøget er
METODEN som skal anvendes i barnets første år, alt andet er supplement.
Dette betyder, at faggruppen og især sundhedsplejelederne har faglige udfordringer fremad
rettet. En anden stor udfordring i den kommende periode bliver Den nye sundhedsplejerske
uddannelse, som skal starte i januar 2012.
De tidlige udskrivelser udfordrer rigtig mange kommuner og deres sundhedsplejersker. Enkelte har
løst dette og kan dokumentere effekten heraf. I Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker arbejder vi
hårdt for kommunikation med ministeren, Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen om
de faglige argumenter for at placere opgaven hos sundhedsplejersken, og dermed at give
specifikke midler til løsning af denne.
Vi vil arbejde for, at gøre vores indflydelse gældende i forhold til disse meget aktuelle emner,
holde medlemmerne orienterede og opfordre til debat både lokalt og nationalt.

Organisering for de faglige selskaber
De faglige selskaber har haft en lang dialog med Dansk Sygeplejeråd omkring ny organisering.
Dette er udløst af indførelse af moms for foreninger som os fra januar 2010. Der har været en
række møder, hvor forskellige problemstillinger og modeller for nye konstruktioner har været
drøftet. Seneste møde er afhold 28. april i Kvæsthuset, hvor en ny udgave af samarbejdsaftalen
mellem DSR og de enkelte faglige selskaber er kraftigt revideret og blev med få rettelser godkendt.
Når en ny samarbejdsaftale for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker bliver underskrevet, vil den
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blive lagt ud på hjemmesiden. Grundlæggende ændres der ikke på, at vi er en selvstændig juridisk
enhed under DSR. Vi vil styrke det gensidige samarbejde ved at præcisere og konkretisere dette i
aftalen. Aftalen kommer til at gælde fra 1. januar 2012.
Status som selvstændig juridisk enhed giver autonomi på den ene side, og momspligt på den
anden side. Der er således opkrævet moms på kontingentet både i 2010 og 2011. Vi har også en
momsregnskab på alle andre aktiviteter, f.eks. Landskonferencen. Der er dog sendt ansøgning til
SKAT om momsfritagelse af den del af Landskonferencen, som er at betragte som undervisning
(faglige indlæg, dagsaktiviteterne). Overnatning og bespisning udenfor almindelig arbejdstid er
således en særskilt post i regnskabet, hvor der skal svares moms af. Vi har god hjælp til dette dels
af Kongreskompagniet, dels af vores professionelle bogholder, Anne Jensen.

MEDIER
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har to kommunikationsmedier, der produceres i tæt
samspil med hinanden:
‐ Fagbladet SUNDHEDSPLEJERSKEN
‐ Hjemmesiden www.sundhedsplejersken.info
Disse to kommunikationsmedier har gennem de seneste år haft et succesfyldt samspil og er linket
tæt. Bestyrelsen har drøftelser omkring serviceniveau for vores medlemmer og mulighederne for
at komme dette i møde. Vi har oprettet en Åben gruppe på Facebook, hvor godt 250
sundhedsplejersker har oprettet sig. Det er gratis, meget brugervenligt og vil være en
fremtidssikret mulighed. Dertil kommer at sundhedsplejerske Lone Kjær Hein har oprette en
Lukket gruppe for Sundhedsplejersker med interesse for Seksuel Sundhed – hvor 15
sundhedsplejersker var oprettet i løbet af 2 dage. Vi ser disse muligheder som det eneste
realistiske fremtidsscenarie.

MEDIER – Hjemmesiden
Bestyrelsen har gennem længere tid drøftet en omlægning af hjemmesiden, som er produceret i
2005. Vi har udskudt det på grund af en usikker økonomisk situation, men arbejder til stadighed
med dette. Indtil videre har vi repareret og ryddet op på det ”gamle” site, men vi har en
målsætning om at lægge den om indenfor det kommende år.
Vi har forsøgt os med en konkurrence i julemåneden. Sundhedsplejerskerne har taget godt imod
dette, og vi vil vurdere på en gentagelse heraf til næste december måned. Nyhedsbrevet bliver
sendt til 1200 medlemmer, hvis du ikke modtager det, kan du tilføje din mailadresse eller evt.
rette den.
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Vi har valgt, at der kan være reklamer på forsiden, da dette er med til at betale for de fortsatte
udviklingsmuligheder på sitet. Dertil kommer andre aktiviteter: reklame i Nyhedsbrevet – som ikke
har været en succes og derfor ændres igen, annoncering af sundhedsplejerske stillinger, som vi
fortsat udvikler på (dette er udelukkende et virtuelt tiltag, da ”job skal findes på nettet”)
(Charlotte Precht og Susanne Hede).

MEDIER – Fagbladet ”Sundhedsplejersken”
Fagbladet ”Sundhedsplejersken” har efterhånden fået mere karakter af at fungere som et
tidsskrift, der bredt dækker sundhedsfaglige temaer med lange uddybende artikler, altid med kilde
og litteraturhenvisninger. Det betyder at Bladet er blevet ”langtidsholdbart” og er særligt
efterspurgt af studerende og nyuddannede sundhedsplejersker. ”Sundhedsplejersken” er blevet et
eftertragtet blad at få publiceret artikler i, og vi kan i perioder have op til et ½ års ventetid før
artikler kan bliver trykt.
Vi har et ønske om, så vidt det er muligt, at dække tidens aktuelle emner og hvad der ellers måtte
røre sig ude i kommunerne. De egentlige nyheder ønsker vi fortsat at dække via vores hjemmeside
med de udsendte nyhedsbreve. Redaktionen hilser alle henvendelser og artikler fra medlemmerne
velkommen. Vi ønsker til enhver tid at indgå i dialog med medlemmerne, så tilsend os gerne ideer,
materialer mv. til Bladet. Ligeledes er der altid plads til debat, efterlysninger mv. på opslagstavlen.
Så lad os gerne høre fra dig.
Uden annoncer intet blad og hjemmeside. Vi kommer ikke uden om at bladets indtjente
annoncekroner har stor betydning for foreningens drift og økonomiske råderum, da selve
medlemskontingentet på denne måde kan holdes bekvemt lavt for medlemmerne. Vi ser i år en
afmatning i salget af annoncer som sandsynligvis skyldes den økonomiske krise i Danmark (og
verden omkring os). Ligeledes er porto steget betragteligt. Vi har derfor imødekommet denne
afmatning ved at skære i antal sider i bladet således det nu udkommer med 48 mod tidligere 56
sider.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og pressen
Det lange seje træk i samarbejdet med diverse journalister har endelig givet den helt aktuelle og
hotte debat om underernærede babyer og genindlæggelser et sundhedsplejerskefagligt fokus. Vi
har fået mange synspunkter med i debatten, samtidig er det altid muligt og ønskværdigt at
optimere og udvide vores indflydelse i netop denne sag.
Behold barselsplejen i Sundhedsplejen, siger regionssundhedsplejerske Ingeborg Kristensen fra
Region Midtjylland. Det giver høj faglighed og bedst økonomi, Sundhedsplejen har til forskel fra
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jordemødrene organiseringen, der kan sikre et tilbud til alle – også i de fjerneste egne af
kongeriget. Sundhedsplejersken har uddannelse, erfaring og ekstra kompetencer til at varetage
denne helt essentielle opgave i forhold til helt små babyers sundhed og trivsel. De er trænede og
erfarne i forældredannelse... argumenterne er mange.
Samtidig er det vores holdning at vi skal have et godt tværfagligt samarbejde med både
fødesteder, barselsafdelinger, jordemødre, praktiserende læger og så videre.
(Susanne Hede)

Sundhedsplejerskernes magasin om børn: ”Far mor & børn”
Royaltybetalingen

For anvendelse af det patenterede logo på forsiden af magasinet og på Far, mor & børns
hjemmeside modtager Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker en royalty på 5 % af
annonceafregningen, som Ørskov Medier Magasiner modtager fra den samarbejdspartner, der
varetager annoncesalget til magasinet. Ved annonceafregning forstås det beløb, som Ørskov
Medier Magasiner modtager efter provisionen til annoncesalgspartneren er afregnet.
Firmaet Ørskov har i 2009 indbetalt kr. 44.941,85 inkl. moms og i 2008 var beløbet ca. kr. 21.250,‐
inkl. moms. Bestyrelsen har til Generalforsamlingen 2010 modtaget et forslag om, at indkomne
beløb fra royalty indgår i en ”SPECIFIK PULJE til FORMIDLING” som kun kan søges af
sundhedsplejersker til profilering af deres fag SUNDHEDSPLEJE.
(Anne Marie Lundhus)
Forslaget blev vedtaget på Generalforsamlingen er bestyrelsen har effektueret dette – se senere.
Et forslag om en forskningsfond blev også vedtaget, og arbejdet med at realisere denne er godt i
gang. Vi samarbejde med regionssundhedsplejerske Ingeborg Kristensen om at definere indhold
(er næsten på plads) og med DSR om praktiske forhold. Vi forventer at afslutte arbejdet tidligt i
efteråret (kortvarigt udskudt pga. sygdom og længere rejser).

Samarbejde med industrien
Vi har i indeværende år haft samarbejde med R. B. Healthcare og Effector Communications.
Samarbejdet har muliggjort, at Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har kunnet sætte fokus på
et vigtigt tema i sundhedsplejerskernes daglige praksis, nemlig hygiejne i hjemmet. Samarbejdet er
udmøntet i hygiejneseminar i henholdsvis Odense, Århus og Aalborg i starten af 2011.
Tilbagemeldinger fra seminarerne har været yderst positive.
(Anette Sørensen)
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MEDLEMSAKTIVITETER
Legater
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker uddeler legater til medlemmer (i mere end 1 år) af
foreningen, der beskæftiger sig med faglig udvikling af Sundhedsplejen i Danmark. Der er heldigvis
stadig stor efterspørgsel på at søge disse legatmidler.
Legatpuljen i indeværende år har udgjort 2 x 25.000 kr., dvs. i alt 50.000 kr.
Sidste år på generalforsamlingen efterspurgtes at Royalty fra bladet ”Far, mor og børn”
konverteres tilbage til medlemmerne. Dette er nu en realitet i form af en formidlingspulje.
(Anette Sørensen)

Interessegrupper
I 2010 blev der bevilliget 10.000 kr. til to interessegrupper; gruppen for seksuel sundhed ved Lone Kjær
Hein og gruppen for sårbare familier ved Merethe Winther. Interessegruppen for skolesundhedsplejen har
modtaget støtte i en periode på to år, og der ydes ikke mere økonomisk støtte til gruppen med dette tema.
Vi ser en stigende interesse for dannelse af faglige interessegrupper, hvilket bestyrelsen er meget positiv
overfor. Vores holdning er at yde økonomisk støtte til nye grupper med fokus på forskellige faglige temaer.
Den økonomiske støtte gives i en periode på to fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er godkendt af
bestyrelsen.
I gruppen skal der udpeges en sundhedsplejerske, der er kontaktperson til bestyrelsens kontaktperson. Vi
behandler løbende ansøgninger på det førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningen er modtaget.
Vi har revideret vejledning for interessegrupper.

(Charlotte Precht og Jette Honoré)

Landskonference
Den 3. og 4. maj 2010 blev der atter afholdt Landskonference for sundhedsplejerskerne. Dette
blev afholdt på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Århus. Emnet på Landskonferencen 2010 var
kommunikation og kulturforståelse. Der var flere spændende foredragsholder både fra indland og
udland.
Dorte Bleses, lektor, ph.d. Center for Sprogforskning, Syddansk Universitet var den første der
holdte oplæg på Landskonferencen 2010 omkring en god sproglig start samt hvad kan
sundhedsplejersken bidrage med.
Iben Jensen, kultursociolog, ph.d. og lektor ved RUC var den næste foredragsholder på
landskonferencen 2010. Iben holdte et oplæg om kommunikation mellem og på tværs af kulturelle
forskelle.
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På Landskonferencens anden dag startede med panel diskussion som bestod af eksperter indenfor
sundhedsfremme og forebyggelse. Heri blandt ledende sundhedsplejersker og politikere. Der blev
ivrigt stillet spørgsmål fra salen. Dernæst afholdte DR Cheryll Adams fra UK et oplæg omkring
”Communication across cultures”. Efterfølgende var der workshop, hvor deltagerne havde
mulighed for at vælge imellem to oplæg.
Disse var
1. Mads Krøll Christensen, journalist hos DSR omkring sundhedsplejerskens synlighed i den
offentlige debat.
2. Anne Dorte Roland, ledende sundhedsplejerske, oplæg omkring hvilke udfordringer, der er
for sundhedsplejersker i dialog med de etniske familier.
(Christina Lindhardt, Kristina Møller)

Nordisk samarbejde
Det nordiske samarbejde er hovedsagligt aktivt gennem NOSB, hvor der sidste år var
samarbejdsmøde i København. Deltagere fra Norge, Sverige, Island, Grønland og Danmark var
med. En enkelt børnesygeplejerske havde forfald i sidste øjeblik og var derfor med til en del af
mødet gennem Skype. Deltagerne hilste på formand for DSR Grete Kristensen i Kvæsthuset. Der
var en vigtig faglig drøftelse af forholdene i de forskellige lande, som var inspirerende og
oplysende. Den kommende NOSB Konference til september i Oslo, Norge blev delvist planlagt.
Lisbet Nissen og Susanne Hede deltog i Helsesøsterkongres på Lofoten i Norge. 600 deltagere og et
meget imponerende program gjorde dette til en fantastisk oplevelse. Lisbet varetog det nordiske
samarbejde, Susanne holdt oplæg og det samme gjorde Hanne Sixhøj.
(Susanne Hede, Lisbet Nissen)

Internationalt samarbejde
Fagligt selskab for Sundhedsplejersker har igen det i 2010 været engageret på flere forskellige
niveauer i internationalt samarbejde.
Kommission for School Nurses International.
Der er efter konferencen i New Jersey 2009 nedsat en kommission under de internationale
skolesundhedsplejersker. Kommissionen består af 7 sundhedsplejersker fordelt på 7 lande og
næstformand Christina Louise Lindhardt sidder for en periode på 2 år i kommissionen. Denne
kommission skal dels videreudvikle konceptet omkring det tværfaglige internationale samarbejde
samt sætte fokus på skolesundhedspleje på verdensplan. Der er i kommissionen tværfagligt
samarbejde med blandt andet WHO. Den næste konference for international school nurses finder
sted i Hong Kong i juli 2011 og der har i den forbindelse været et tæt samarbejde omkring afvikling
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af konferencen mellem kommissionens medlemmer og Hong Kong Polytec University, som står for
afvikling af konferencen. Flere danske sundhedsplejersker har sendt abstrakts ind til konferencen
og der forventes, at 6‐8 sundhedsplejersker fra Danmark præsenterer posters/ holder oplæg.
(Christina Lindhardt)

Europæisk samarbejde.
Vi har i 2010 haft samarbejde med de engelske sundhedsplejersker. Dr. Cheryll Adams, som
tidligere var formand for de engelske sundhedsplejersker var gæsteforelæser på vores årlige
landskonference for sundhedsplejersker. Formand Susanne Hede og næstformand Christina Louise
Lindhardt var inviteret til den årlige landskonference for de engelske sundhedsplejersker, men
kunne desværre ikke deltage.
Der er stor fokus på sundhedsplejen som indsatsområde i England. Der er blandt andet enighed
om, at optimere sundhedsplejerskens indsats i lokal og skoleområdet på flere områder. Dette med
udsigt til ansættelse af betydeligt flere sundhedsplejersker end der er i dag. Fagligt selskab følger
udviklingen.
(Christina Lindhardt)

Høringssvar, styregrupper og arbejdsgrupper
Repræsentanter
Mad og måltider:
Samarbejdet med fødevarestyrelsen 2010.
Fødevarestyrelsen har i 2010 udarbejdet informationsmateriale omkring sukker. I den forbindelse
har fagligt selskab for sundhedsplejerske og tandlægeforeningen deltaget i arbejdsgruppen. Der er
blevet udarbejdet 2 plakater. Den ene er en dialogplakat, der inspirerer børn og forældre til at
træffe sunde valg i forbindelse med mellemmåltidet.
Den anden plakat henvender sig primært til mindre børn.
Ved begge plakater er der mulighed for at læse videre på www.sukkerspionen.dk om sukker
indholdet i maden. Plakaten kan ses og fås på landskonferencen 2011.
(Jette Honoré)
Samarbejdet med VIFFOS – Nationalt Videncenter for fødevarer og sundhed. 2010
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VIFFOS har i samarbejde med Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Fagligt Selskab for
Sundhedsplejersker gennemført en spørgeundersøgelse blandt sundhedsplejersker.
Formålet var at belyse, hvorvidt der er behov for at styrke sundhedsplejerskernes forudsætninger
for at varetage kost og ernæringsvejledning af forældre og dagtilbud og hvilke tiltag der på
baggrund heraf kan iværksættes.
I skrivende stund er spørgeskemaerne ved at blive analyseret og behandlet, og ud fra dette tages
der i arbejdsgruppen, beslutninger hvilke anbefalinger VIFFOS fremlægger.
(Jette Honoré)

Amning:
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har ikke nogen aktiv repræsentant, da Videncenter for
Amning ikke længere eksisterer. Ingrid Nielsson (uddannet IBCLC instruktør), som tidligere har været
aktiv og ansat i dette Videncenter, arbejder nu med dette emne fra sin position i Komiteen for
Sundhedsoplysning. Der vil blive afholdt en europæisk ammekonferencen i København næste år,
fortæller hun. I den forbindelse vil Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Dansk Sygeplejeråd og
Libero gå sammen med Komiteen for Sundhedsoplysning og deltage i produktion af en video om
amning. Vi ser det som et af flere initiativer for at fejre Sundhedsplejens 75 års fødselsdag.

Kriminalitetsforebyggelse:
Hanne Dam deltager i møder med KRIM og sender referater til Fagligt Selskab for
Sundhedsplejersker. Hun skriver:
Til Jeres orientering taler jeg (gerne og) med i forsamlingerne‐ specielt om den primære forebyggelse, hvor
jeg selvfølgelig mener, at sundhedsplejerskerne har en meget stor opgave kriminalpræventivt. Ved
hjemmebesøg kan vi støtte forældrene til at styrke børnenes selvværd, stimulere deres sproglige kunnen‐
så de kan klare sig i skolen. Støtte op om forældrenetværket og så selvfølgelig taler vi med alle børn i deres
skoletid om trivsel og stimulerer til fritidsinteresser.

(Hanne Dam, Frederiksberg Kommune, er repræsentant for DSR i Kriminalpræventivt Råd)

Efterfødselsdepression:
På Landskonferencen 2009 var Cherryl Adams inviteret til at fortælle om erfaringer med
fødselsdepressioner og etnicitet. Hun har udarbejdet materiale til screening af netop disse
kvinder, dette er venligst udlånt til selskabet, og har været brugt til inspiration i f.eks. Århus
Kommunes Sundhedspleje i Vest (Gellerupparken).
Der findes indsats for kvinder med efterfødselsdepression i ret mange kommuner og der er derfor
brug for erfaringsudveksling og videns deling på tværs af kommuner.

8

Merethe Vinter, Thisted Kommune, har taget initiativ til at starte en interessegruppe, for
sundhedsplejersker med interesse sårbare børn og sårbare familier. Det er et lidt bredere formål
end ”mødre med fødselsdepressioner”.

Seksuel Sundhed:
Lone Kjær Hein er aktiv på dette emne. Se tidligere vedr. interessegruppe, lukket gruppe på Facebook, og
andet. Lone er også med i bestyrelsen for et netværk for tværfaglige parter på dette emne, hun skriver:
”I øvrigt er ca. halvdelen af netværkets medlemmer sundhedsplejersker!!!”

(Lone Kjær Hein)

(Skrevet af bestyrelsen og repræsentanterne – udsendt april 2011)
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