Beretningen 2013
Beretningen handler om det seneste års aktiviteter i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker – fra
Landskonference 2012 til 2013. Bestyrelsen vil takke repræsentanterne for kommentarer, artikler
og indlæg på hjemmesiden – vi lever af kontakt med medlemmerne og er altid interesserede i en
konstruktiv dialog.
Gennem det seneste år er den første årgang nye sundhedsplejerske studerende blevet uddannet
på VIA i Aarhus og Metropol i København og i landets kommuner. De har været ansat i 2 gange 3
måneder i praktik – i alt 6 måneder. Sundhedsplejersker i de mange kommuner har haft en helt
anderledes opgave som praktikvejledere eller i samspil med de studerende. Bestyrelsen deltager i
Uddannelsesrådet ved møder 2 gange årligt. Vi har fokus på den faglige relevans i uddannelsen, at
fagets værdier og traditioner bevares i samspil med udvikling og nytænkning. Det sundhedsfaglige
bidrag i børn og unges hverdag finder væsentligt, derfor er de kommende sundhedsplejerskers
uddannelse vigtig.
April 2013 blev måneden, hvor Sundhedsminister Astrid Krag udtalte sig vedr. Svangreomsorgens
kapitel 15. Den er nu vedtaget og forventes udsendt fra Sundhedsstyrelsen omkring 1. juni. For
Sundhedsplejen betyder det, at Barselsbesøget 4. eller 5. dag bliver opstarten på tilbuddet til det
nye familiemedlem. Kommunernes Landsforening arbejder fortsat på finansiering, mens ledelsen i
landets kommuner nu må gentænke tilbuddets organisering. For familierne og deres nyfødte
babyer bliver mulighederne for sundhedsplejerskens ekspertise rykket frem, og det skulle gerne
resultere i mødre, der får bedre støtte til amningen, spædbørn, der ikke genindlægges pga.
vægttab.

Samarbejde mellem de faglige selskaber og DSR
Samarbejdet mellem de 35 faglige selskaber udmønter sig i et årligt møde, arrangeret af DSR.
Desuden inviteres formand for selskabet til Kongressen hvert andet år. På den seneste kongres i
2012 fik de faglige selskaber taleret under behandling af enkelte faglige punkter – det er et stort
fremskridt i samarbejdet, og vi har benyttet denne allerede. (Lisbet og Susanne)

MEDIER
En række faglige emner har givet anledning til indlæg i pressen: Svangreomsorgen, overvægt
blandt børn og unge, usikre forældre er eksempler på disse. Formanden samarbejder med
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journalister især fra aviserne, men også TV og Radio og magasiner som Cosmopolitan, hvor der har
været fokus på Size 0 i nr. 1 2013. (Susanne)

Hjemmesiden
Siden jeg blev medlem af bestyrelsen, har jeg fået mere og mere ansvar for hjemmesiden
www.sundhedsplejersken.nu og er webredaktør. Der arbejdes særligt på at sende en nyhedsmail
hver måned til medlemmerne. Nyhedsbrevet blev udsendt første gang i november 2012, herefter i
december, januar, februar og april. Ud fra statistik kan det ses, at der er flere og flere medlemmer,
som åbner nyhedsmailen, og flere klikker på links, som fører videre til vores hjemmeside. Det
tyder på, at vores hjemmeside bliver mere og mere anvendt af medlemmerne. Der ses dog nogle
medlemmer, som slet ikke åbner nyhedsmailen. Det kan for eksempel tyde på, at de har
registreret den forkerte mailadresse på hjemmesiden eller manglende interesse i at læse mailen.
På landskonferencen regner vi med at opstille en stand for FS10, hvor der vil være ekstra fokus på
vores hjemmeside og tilmelding til nyhedsbrevet.
Møde i DSR
Jeg deltog i et møde i DSR i oktober 2012. Det var et kursus ang. FS-sider på DSR’s hjemmeside,
hvor jeg lærte at bestyre den. Mødet tog ca. 4 timer. (Maria)
Medlemsdatabasen
Gennem et helt år har færdiggørelsen og funktionen af medlemsdatabasen været et stort
arbejdspunkt for Lisbet og Susanne. I samarbejde med vores projektleder og IT firma,
Mediegruppen, er der rettet fejl og forbedret på næsten alle funktioner. Vi har ved udsendelse af
bladet i 2013 oplevet langt færre fejl og håber på almindelig drift herefter. (Susanne)

Fagbladet Sundhedsplejersken
Samarbejdet med Karina Tønder i Mediegruppen har været særdeles godt, og sammen har vi produceret
flotte medlemsblade, som har fået rosende ord fra mange medlemmer.

Vi har bestræbt os på at lave temanumre, og det er også lykkedes i nogle af bladene, men det skal
ikke være nogen hemmelighed, at det ikke altid har været helt nemt at skaffe stof nok til at kunne
samle det i temaer. Heldigvis har vi mange medlemmer, som skriver til bladet, og det vil vi takke
mange gange for.
Vores præsentationer af kolleger er blevet vel modtaget, og vi vil gerne takke de involverede for
deres positive medvirken. I 2013 fortsætter vi med portrætter, men nu med fokus på den eller de
efter-/videreuddannelse(r), som de pågældende har erhvervet sig.
Ellers bestræber vi os på at bringe forskelligt og alsidigt stof, så vi mest muligt kan ramme bredden
indenfor faget.
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Anmeldelser af faglitteratur har fortsat en vigtig plads i bladet. Formålet er at orientere om aktuel
litteratur af interesse for sundhedsplejersker. Anette Sørensen er ansvarlig herfor, og hun
modtager meget gerne henvendelser fra interesserede medlemmer, som vil anmelde litteratur.
Hanne Sixhøj, ansvarshavende redaktør (Hanne Lindhardt i redaktionsgruppen)

Sundhedsplejerskernes magasin om børn: ”Far mor & børn”
I 2012 har bestyrelsen holdt møde med direktøren og den daglige leder ang. bladets fremtid. De
ønskede omlægning af deres hjemmeside, så den blev moderne og interaktiv med forældrene.
Selskabet har på den baggrund bidraget med sidste års royalty – ca. 20.000 kr.
Det er derfor noget overraskende for os, at vi har modtaget nedennævnte besked fra Ørskov i
februar måned. Vi er opmærksomme på, at mange sundhedsplejersker har bidraget med artikler
og at redaktør Helle Andersen og brevkasseredaktør Anne Marie Lundhus har haft et godt
samarbejde omkring bladets produktion.
”Efter længere tids kamp for overlevelse, må vi nu konstatere, at vi ikke længere har et økonomisk
grundlag for at fortsætte udgivelsen af magasinet Far, mor & børn” mail fra Jesper Skyttegaard,
direktør for Ørskov Gruppen.

MEDLEMSSERVICE
Gennem længere tid har vi arbejdet på, at medlemmerne kan betjene sig selv på hjemmesiden, og
at de fleste ting automatiseres. Vi bruger i bestyrelsen fortsat meget tid på medlemsservice.
Betalinger af kontingent, problemer med udsendelse af bladet via adresselister er emner, hvor vi
ofte bruger tid. Kommunikationen foregår for det meste via mail, men det er da også hyggeligt at
tale i telefon med medlemmerne. (Susanne)

Interessegrupper og Legater
Aktuelt samarbejder FS10 med fire interessegrupper (IG):
IG Præmature – Brit Hedegaard
IG Sårbare familier – Merethe Vinther
IG Sex og Sundhed – Lone Vinter
IG Skolesundhedspleje
Der har i 2012 været ansøgt og brugt 4097,44 kr. af den budgetterede pulje på 20.000 kr. Resten
af puljen for 2012 er således overgået til budget /regnskab for Landskonferencen 2012.
Ved generalforsamlingen i maj 2012 blev det besluttet, at FS10 i en forsøgsperiode tilbyder
interessegrupperne hjælp med afvikling et årligt møde i maj, dette bliver således vores
økonomiske støtte pr. år til grupperne.
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Aftalen er, at Interesse grupperne og FS10 afholder max. fire workshops i umiddelbar forbindelse
med vores Landskonference. Der vil være fri adgang for alle medlemmer af FS 10, man sørger selv
for dækning af udgifter til befordringen. FS10 vil sørge for bestilling af lokaler, forplejning og
modtagelse af tilmeldinger. Ligeså vil FS10 annoncere for workshops i Blad og Nyhedsbrev, så
viden om disse grupper når ud i hele landet. Interessegruppens tovholdere planlægger indholdet,
er mødeledere og afvikler selve mødet. Hvis man i IG ønsker at bruge FS10´s workshops som en
platform i gruppens arbejde skal man tilmelde sig hos FS10 Benedicte Engstrup, ved flere end 4
ansøgere er det først til mølle… Ønsker IG at have en betalt oplægsholder ved workshoppen, kan
det lade sig gøre, men man må ansøge FS10 om dette i god tid; ½ år før konferencen i maj pga.
budgetlægningen og planlægningen af selve Landskonferencen.
I 2012 er der uddelt 20.620 kr. i legat. Alle ansøgere har fået tildelt legat i 2012. 2012 var et år med
relativt få internationale konferencer at søge. Puljen er 40.000 kr. De resterende knap 20.000 er
overgået til årets 75 års jubilæumskonference i Odense / Landskonferencen 2012. (Lisbet)

KONFERENCER
Landskonference
Sundhedsplejen i Danmark kunne i 2012 fejre deres 75 års jubilæum. Dette blev fejret i forbindelse
med Landskonferencen for Sundhedsplejersker på Hotel Raddisson i Odense. Landskonferencen
løb af staben som vanligt med spændende foredragsholdere. Selve jubilæet blev fejret med en fest
aften med middag, festtaler af formand for DSR Grethe Kristensen og Kredsformand i Region
Syddanmark John Kristensen, underholdning og udnævnelse af Årets Sundhedsplejerske. Både
programmet på selve konferencen og program ved jubilæumsfesten var omkostningsfulde. Vi har
valgt at bruge et mindre beløb af formuen – 75.000 kr. – for at fejre foreningens fødselsdag.
Deltagende sundhedsplejersker har udtrykt stor tilfredshed med indholdet af begge. (Christina og
Benedicte)

Nordisk samarbejde
Nordisk repræsentant Lisbet Nissen og Formand Susanne Hede deltog i samarbejdsmødet i
Reykjavik, to dage i september 2012. I Reykjavik blev vi klar over at vi har en sproglig udfordring,
da unge Islandske syge- og sundhedsplejersker mestrer engelsk, men ikke taler og forstår det
Nordiske sprog særlig godt. Dette søger vi løsninger på. Vi har i FS10 et ønske om at samarbejdet i
NoSB fortsætter og fortsat udbygges således at også hensynet til sprog og kultur varetages. Det er
netop de fælles Nordiske værdier, kulturbaggrund og demografiske sammensætning der er vores
fælles afsæt i vores faglige arbejde med Børn og unge.
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Færøerne har været trådt ud af gruppen i fem år, ligeså har de svenske Skolesundhedsplejersker
også været trådt ud af gruppen i en fireårig periode. I år har vi den glæde at kunne meddele at
begge foreninger er trådt ind i NoSB samarbejdet igen! Velkommen til vores kollegaer!
Den Færøernes gruppe af syge- og sundhedsplejersker havde i 2012 et stort ønske om at deltage i
NoSB samarbejdet og tog derfor kontakten til FS10. FS10 har derfor inviteret dem ind i vores
NoSB-samarbejde som vore repræsentanter fra Færøerne således, at vi i et økonomisk fællesskab
afholder NoSB møder, når det er vores tur til at have værtsskab i NoSB. Dette er den samme
model som vi samarbejder med de Grønlandske Sundhedsplejersker på og har gjort i tre år. Vi har
en del medlemmer både fra Grønland og Færøerne i vores selskab.
Vi er meget glade for nu at have både Grønlandsk og Færøsk repræsentation i vores Nordiske
samarbejde i FS10. Denne faglige bredde er vi glade for at kunne give vore medlemmer og vi håber
det bl.a. vil kunne ses i vore medier www.sundhedsplejersken.nu , Fagbladet Sundhedsplejersken
og på vores Landskonference. (Lisbet og Susanne)

Internationalt og europæisk samarbejde
School Nurses international har ingen aktiviteter haft i 2012, idet konferencerne afholdes hvert
andet år. Næste gang i Slovenien juli 2013, hvor Maria Madsen og Charlotte Zeeberg vil deltage.
Samarbejde med Health Visitors Internationalt. Der har i 2012 ikke været aktiviteter i dette
samarbejde, da konferencerne afholdes hvert andet år. I 2013 vil konferensen blive afviklet i
Galway i Irland i august, hvor Christina Louise Lindhardt deltager.
Europæisk samarbejde
De engelske sundhedsplejersker kunne i 2012 fejre deres 150 års jubilæum. Unite/CPHVA deres
årlige konference i Brighton, England 5. – 7. november 2012. Christina Louise Lindhardt var
inviteret som gæst og key note speaker. De seneste år har vi fået en tradition, hvor vi gensidigt
inviterer hinanden til den årlige landskonference. Dette samarbejde har udviklet sig de seneste par
år, og i løbet af året er der gensidig vidensdeling på tværs af landene. (Christina)

Høringssvar, styregrupper og arbejdsgrupper
Allerede sidste sommer (juni 2012) har vi sendt høringssvar for Svangreomsorgens kap. 15. Som
nævnt i indledningen udkommer den endelige udgave ca. 1. juni. Høringssvar vedr.
Forebyggelsespakkerne har vi også sendt i takt med at disse har været i høring. Høringssvar vedr.
Kliniske Retningslinjer for forebyggelse af overvægt blandt skolebørn har vi sendt medio 2010.
Denne udgivelse har været savnet siden, men det forlyder endnu en gang, at den vil udkomme her
i foråret 2013.
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Bestyrelsen har haft en repræsentant med i arbejdsgruppen, som har revision af bogen
”Skolesundhedsarbejdet”. Charlotte Zeeberg har deltaget i 1 møde, og arbejdet er derefter
færdiggjort af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med børn- og ungelæger. Bestyrelsen har også
deltaget med en repræsentant i udarbejdelse af materiale vedr. handicappede børn. Christina
Lindhardt har været til flere møder. Endeligt er vi repræsenteret med en sundhedsplejerske i
revision af ”Mad til spæd- og småbørn, og det arbejde vil foregå i den kommende periode.
(Susanne)

Repræsentanter
Mad og måltider:
Jeg har ikke deltaget i noget der er foregået i Sundhedsstyrelsen eller Fødevarestyrelsen i år.
Der har været mailkommunikation med Kirstine Bøving Andersen fra Kompas kommunikation hos
Arla, som jeg ligesom du har svaret på. De ville lave en undersøgelse blandt danske kvinder, der
har været/er mødre til små børn (0-5 år) siden 1960erne og frem til nu og sammenligne, hvor
meget danske mødre ønsker at amme i forhold til tidligere generationer. Mødrenes grunde til at
amme eller give flaske, barselslængde samt faderens rolle, når det gælder pleje af babyen det
første leveår var i fokus. Vi har forholdt os til en spørgeramme, de har lavet.
I marts 2013 har jeg deltaget i en Konference i Bergen i NFSU (Nordisk forening for
spædbørnsudvikling). Foreningen har svenske, norske og danske medlemmer, for tiden dog kun 20
danske, og vi kan i den grad opfordre danske sundhedsplejersker til at deltage og at være
medlemmer. I 2014 skal konferencen være i Danmark – formentlig København. Emnerne til
konferencen koncentrerede sig i år om traumatiserende barndom, bl.a. hvordan støtter man
forandringen i forældre/barn forholdet, arbejde med præmature børn mm. (Benedicte Engstrup)
Amning:
I år har jeg (Susanne Geertsen) deltaget i temadag i DACLC (Danish Association of Certified
Lactation Consultants – se: www.daclc.dk/) om amning. Emnet var tidlige udskrivelser og
ambulante fødsler.
Hvem tager sig af barselsplejen?
•
•
•
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Der var indlæg fra jordmødre der fortalte hvordan de gjorde En kombination af
hjemmebesøg og amme ambulatorium.
Der var barselssygeplejersker, der fortalte, hvad de gjorde. En forlængelse af kontakten til
fødested. Der var også forsøg med noget telemedicin.
Sundhedsplejersker, der fortalte, hvordan de gjorde. Her var det tidlige barsels besøg og
derefter kontakt til egen sundhedsplejerske.

Meget interessante indlæg, synes jeg. Alle syntes selvfølgelig, at deres fag gruppe var det bedste
bud på barselspleje. Det bliver nok en arbejdsopgave, vi i de kommende år skal strides lidt om. Det
vigtigste er dog, at det bliver en ordning, hvor nye familier kan få den bedste omsorg og vejledning
i de sårbare døgn efter en fødsel. Så er der selvfølgelig det økonomiske og politiske. Hvem skal
have pengene?
(VH Susanne Geertsen, Sundhedsplejerske Frederiksberg)
Kriminalitetsforebyggelse:
Deltager i Den kriminalpræventive dag. Hanne sender os gode referater fra sin deltagelse i dette
arbejde. (Hanne Dam, sundhedsplejerske på Frederiksberg)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
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