Beretning 2009
Beretningen handler om aktiviteter i perioden fra sidste Landskonference i starten af september
2008 og til denne – altså godt ½ år. Det betyder, at denne udgave vil være kortere end sædvanligt.
Bestyrelsen vil dog takke medlemmer for kommentarer, artikler og indlæg på hjemmesiden – vi
lever af kontakt med medlemmerne og er altid interesserede i en dialog.

Nye tider
Denne periode har betydet arbejde med teknikken bag medlemsregisteret og hjemmesiden,
hvilket bestyrelsen har brugt en del tid på. Målet for indsatsen er at udnytte moderne teknologi på
en måde, så medlemmerne bliver betjent hurtigt og godt, samtidig aflaste den manuelle indsats
for bestyrelsen omkring registrering af nye medlemmer, udskrivelse af girokort, tjekke og
opdatere medlemslister. I vil derfor opleve, at for nogle (som er tilmeldt PBS betaling) fortsætter
medlemskabet som hidtil – og indtil I selv synes det skal ophøre, mens for andre vil I skulle
tilmelde jer og betale direkte på hjemmesiden eller via en bankoverførsel. Girokortet findes stadig,
men vil kun blive brugt i meget begrænset omfang.

MEDIER
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har to kommunikationsmedier der er i tæt samspil:
- Fagbladet SUNDHEDSPLEJERSKEN
- Hjemmesiden www.sundhedsplejersken.info
Disse to kommunikationsmedier har gennem de sidste to år haft et succesfyldt samspil og er linket
tæt. En særlig udgivelse i 2008 var jubilæumsbogen ”Sundhedsplejersken – 70 års sundhedspleje i
Danmark”, som nu findes på en lang række biblioteker og i en del sundhedsplejerskers hjem.

MEDIER – Hjemmesiden
Forbedrede brugermuligheder på www.sundhedsplejersken.info betyder altså, at du nu kan melde
dig ind i FS10 direkte på hjemmesiden og betale med betalingskort. Er du flyttet, har du ændret
mailadresse eller ønsker du at ændre din adgangskode, er det nu også muligt at gøre dette direkte
på sitet.
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Derudover arbejder vi til stadighed med at opdatere og fylde nyt materiale på web sitet. Målet er
at gøre siden brugbar for sundhedsplejersker. Send derfor endelig en mail, hvad enten du ønsker
at debattere vores fag eller dele interessante nyheder eller materialer med dine kolleger landet
over. Har du spørgsmål, ris eller ros, så tøv ikke med at kontakte webredaktionen (Anette
Sørensen og Susanne Hede).

MEDIER – Fagbladet ”Sundhedsplejersken”
Fagbladet ”Sundhedsplejersken” har mere og mere fået stil som et tidsskrift, der bredt dækker
sundhedsfaglige temaer med lange uddybende artikler, altid med kilde og litteraturhenvisninger.
Redaktionen har fået meget positive tilbagemeldinger og meget anerkendelse for denne nye stil.
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 hotte emner, som flaskebørn,
hjemmebesøg, screening af fødselsdepressioner, og hvad der måtte røre sig ude i kommunerne.
De egentlige nyheder ønsker vi fortsat at dække via vores hjemmeside med de udsendte
nyhedsbreve.
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. År 2008 var
rekordår i salg af annoncekroner, dog ser vi her i 1. kvartal 2009 allerede en lille afmatning i salget
af annoncer som sandsynligvis skyldes den økonomiske krise i Danmark (og verden omkring os)
lige nu. Vi må imødese at det bekvemme overskud vi har haft, nok vil blive en anelse mindre i
2009, men da FS budgetterer fornuftigt er der råderum til den alm. drift.
Vi hilser alle henvendelser og artikler fra medlemmerne velkommen. Der er altid plads til debat i
bladet, så har du noget på hjertet eller efterlyser du en særlig viden på et område, er du
velkommen til at kontakte vores redaktør – Hanne Lindhardt. (Lisbet Nissen)

MEDIER – Jubilæumsbogen
I maj 2008 udkom en særudgivelse af ”Sundhedsplejersken” i anledning af Sundhedsplejens 70 års
jubilæum. Særudgaven blev til en Jubilæumsbog på knap 250 sider med artikler om
sundhedspleje, skrevet af sundhedsplejersker. Jubilæumsbogen er til vores store glæde blevet
godt modtaget med flotte anmeldelser i f.eks. Sygeplejersken, nr. x 2009.
Hele bestyrelsen er bevidst om vore mediers betydning som medlemmernes talerør, og blandt
andet under strejken i foråret 2008 havde vi mange besøg på hjemmesiden. (Lisbet Nissen)
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Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og pressen
I årets løb er der ofte bud efter en faglig mening, når et emne kommer til debat. Fagligt Selskab for
Sundhedsplejersker håndterer kontakten med pressen primært ved at kommentere på de emner,
som er aktuelle, men har også taget initiativer til læserbreve og pressemeddelelser.
Ved udgivelsen af rapporten fra Statens Institut for Folkesundhed: ”Danske børns sundhed og
sygelighed” blev der debat omkring medicin til børn. Kommentarer fra forsker Pernille Due blev
yderlig kommenteret af formanden for FS10. Næsten samtidig offentliggjorde Mama en
undersøgelse om forældres efterspørgsel af sundhedsplejerskens hjemmebesøg – her kunne
bestyrelsesmedlem Hanne Lindhardt være med til at sætte fokus på dette i God Morgen Danmark
på TV2. Månedsmagasinet ”Cosmopolitan” skrev i marts 2009 om Unge pigers stræben efter Size 0
(str. 32) – her kunne selskabet bidrage med tal på pigers mål i 10 års alderen, som understreger
det bizarre i at ønske sig disse mål. I det seneste nummer af Sygeplejersken (april 2009) har vi
bidraget med en hel del baggrundsstof og en case om sundhedsplejerskens oplevelse i en familie,
hvor mor og far er fætter-kusine. Efterspørgsel fra journalister på kommentarer vedr.
sundhedsplejersken nye opgaver i skolearbejdet har været på banen længe – det er ofte DSR
presseafdeling som henviser journalisten til bestyrelsesmedlemmer for at kommentere på dette.
Dette er forskellige eksempler på opgaver relateret til pressen. Det kan være noget tidskrævende,
at stå til rådighed på denne måde også selvom udbyttet i nogle tilfælde er magert omkring de
faglige budskaber og sundhedsplejerskens synlighed. Vi forsøger dog at gøre en indsats i denne
sammenhæng. (Susanne Hede)

Sundhedsplejerskernes magasin om børn: ”Far mor & børn”
Samarbejdsaftalen med firmaet ØRSKOV A/S om udgivelsen af bladet er blevet genforhandlet flere
gange, siden den blev indgået 2002 – senest pr. 1. juli 2008. I samarbejdsaftalen står der om
formålet:
”Formålet med at udgive magasinet ”Far mor & børn” er at formidle viden og erfaring fra sundhedsplejerskerne om børn og deres udvikling samt at inspirere familierne i dagligdagen med deres
småbørn.”
Det er desuden et mål, at sundhedsplejerskerne kan bruge magasinet som et led i deres arbejde,
samt at sundhedsplejerskernes viden bliver profileret. Derudover er det et mål at videreudvikle
magasinet til også at omfatte andre fagområder, der kan relateres til børns sundhed og velvære.
Det er aftalt, at en evt. udvidelse af fagområderne skal godkendes af ”Far mor & børn”s redaktion.
Bladet er under stadig udvikling og bliver mere og mere kendt, den udkommer i øjeblikket i 40.000
eksemplarer. Til bladet hører også hjemmesiden www.farmorogborn.dk, hvor alle tidligere numre
af bladene kan gennemses. Forældede artikler med vejledning, der går direkte imod nuværende
viden, bliver fjernet.
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Hjemmesiden er særdeles velbesøgt og mange journalister har været inde på siden for at søge
oplysninger. De skrevne artikler har meget stor gennemslagskraft. Årsopgørelser viser, at der i 2004
var 13.071 besøgende, og i 2008 var der 163.240 besøgende på siden.
Det nye i samarbejdsaftalen af 1. juli 2008 er Royalty-aftalen, som i kontrakten lyder således:
”Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker tillader brugen af deres patenterede logo på forsiden af
magasinet Far, mor & børn samt på Far, mor & børns hjemmeside.
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.”
Royaltybetalingen på 5 % af annonceafregningen er baseret på et minimumsoplag til kommunerne
på 13.000 stk. magasiner pr. udgave, og såfremt kommunernes oplag kommer under dette antal,
skal parterne diskutere royaltyens størrelse.
Indkomne beløb fra royalty indgår i en fond, som kun kan søges af sundhedsplejersker til profilering
af deres fag sundhedspleje. Indkomne beløb fra tre udgivelser er 30.516,73 kr.
Formalia omkring fonden er under udarbejdelse, og fonden er således ikke trådt i kraft endnu.
(Anne Marie Lundhus)

Legater
Vi kan i bestyrelsen se tilbage på endnu et år med rigtig mange legatansøgninger fra
sundhedsplejersker, der ønsker at udvikle sig inden for faget. Vi har, i indeværende år strammet
lidt op på betingelserne således, at det tildelte legat skal anvendes inden næste
legatuddelingspulje finder sted. Formålet hermed er at tilgodese flest mulige ansøgere og undgå at
overføre midler. Vi har samtidig tydeliggjort betingelserne for legatansøgninger, læs mere på
www.sundhedsplejersken.info .
Bestyrelsen har i år (2009) haft mulighed for at øge denne post fra de budgetterede 30.000 kr.
således der faktisk uddeles i alt 40.000 kr. og dette forventer vi at fortsætte med i kommende år.
Det hænger især sammen med indtægter fra royalty fra ”Far, mor & Barn Bladet”.
(Anette Sørensen)

Interessegrupper
I 2008 blev en interessegruppe støttet med 20.000 kr. Denne gruppe var etableret i Region
Sydjylland, og havde til formål at udvikle telefonvagtordningen, som oprindeligt var bosiddende i
Vejle Kommune, men nu omfatter alle kommuner i regionen.
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I 2009 bliver en interessegruppe støttet med 20.000 kr. Denne gruppe er oprindelig lanceret på
Landskonferencen 2008, hvor der var 19 sundhedsplejersker landet over, som tilkendegav
interesse for at arbejde med skoletilbuddet til indskolingsbørnene. Gruppen holdt første
etablerende møde januar 2009, hvor 9 sundhedsplejersker deltog – flere har dog tilkendegivet, at
de ønsker at deltage senere.
Grupperne vil på sigt vidensdele med sundhedsplejersker i hele landet – det kan være i
”Sundhedsplejersken” eller på hjemmesiden.

Landskonference
Den 4-5. maj 2009 er der atter Landskonference på Munkebjerg i Vejle – i år med temaet ”På
tværs”. Titlen er valgt, da sundhedsplejersker de seneste år har oplevet store skift på flere måder –
ikke blot arbejdspladser og kommune sammenlægningerne, men også nye arbejdsopgaver, som
varetagelse af screenings undersøgelser i indskoling og udskoling er blevet en del af
sundhedsplejerskens job. Der er fokus på ”grupper” som arbejdsmetode i sundhedsplejen i dag og
den større bevågenhed der har været omkring børn, der vokser op i hjem med psykisk syge
forældre.
Landskonferencen 2009 har et sammensat program, hvor der sættes fokus på sundhedsfremme og
forebyggelse anno 2009. Arbejdsmiljø, hvordan styrkes den enkelte sundhedsplejerske alene og i
grupper med nye arbejdskollegaer.
Der vil være fokus på den nyeste forskning indenfor førskolebarnets hjerne og motoriske udvikling.
Som en fast del af landskonferencen udnævnes ”Årets Sundhedsplejerske 2009”. Der er lagt op til
en konference med fagligt højt input samt tid til samvær med kollegaer fra hele landet.
(Christina Lindhardt)

IT gruppen
Vi (IT gruppen) har siden FS10’s generalforsamling i september 2008 haft to møder. Vi har
beskæftiget os med ESDH i kommunerne, monitorering af sundhedsordningerne (KL og
Sundhedsstyrelsens arbejde), vi har revideret den køreplan om implementering af IT i
kommunerne, vi udarbejdede for et par år siden, og vi har drøftet IT-udvalgets fremtidige
kommissorium.
I forbindelse med det sidste punkt har vi besluttet at gruppen i sine næsten 10 års arbejde nu må
sige, at tiderne og dermed også opgaverne har ændret sig i takt med IT-udviklingen.
Det er nu hovedparten af kommunerne (mere end 85 %) der har elektroniske journaler, og meget
har ændret sig. Sundhedsplejerskegruppens holdning generelt er også en helt anden, end den var
dengang IT-udvalget blev oprettet. Der er nu også adskillige fora, hvor IT i sundhedsplejen drøftes.
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Bestyrelsen fra FS10 er ikke fremkommet med ønsker til gruppens arbejde, ligesom der ikke er
annonceret (bestyrelsen: fundet …) efter nye medlemmer til udvalget. På den baggrund indstiller
udvalget selv, at gruppen nedlægges.
Vi vil understrege at det efter vores opfattelse ikke betyder, at der er opgaver man kunne tage sig
af fx samarbejde i forbindelse med de nye ting, der sker – www.sundhed.dk - www.borger.dk samt i KL, som arbejder med barnets bog (i forbindelse med www.sundhed.dk).
(Anni Kirk på vegne af IT udvalget)

Repræsentanter
Mad og måltider:
Jeg (Benedicte Engstrup) har i 2008/09 på FS10’s vegne deltaget i to sammenhænge:
Temamøde med Mejeriforeningen og Netværksmøde i Fødevarestyrelsen
Temamøde i Mejeriforeningen:
Sammen med tre andre sundhedsplejersker Else Guldager, Bente Skov Hviid og Marianne Sloth
har jeg været med til at komme med forslag til indhold samt kommentere og tilrette
Mejeriforeningens nye pjece ” Barnemad”, således at den er i overensstemmelse med
sundhedsmyndighedernes anbefalinger for sund mad til spædbørn og småbørn.
Desuden har Christina Brot fra Sundhedsstyrelsen stået for Sundhedsstyrelsens kommentarer, og
den er set af Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet.
Pjecen blev til, for at imødegå et behov fra forældre der er i tvivl om, hvad der er faktuel viden om
kosten. Den er tænkt som en starthjælp, når man skal starte på skemad. Det er en madguide, der
dækker alderen 0-1 år, og derudover en mælkeguide frem til 3 år. Den fortæller dels hvad barnet
kan spise i de forskellige alderstrin, men også hvilken kost man skal undgå (her er der tænkt på
”Kærnesund familie”’s anbefalinger eller mangel på samme om mælk som den betydeligste
allergifremkaldende faktor i forhold til astma, allergi, maveproblemer (p. 23 i bogen)).
Jeg synes det er blevet en sober pjece, og jeg er glad for at sundhedsplejen har været med til at
skrive den.
Sussanne Lorenzen fra Mejeriforeningen har været ansvarshavende, og Kirsten Mikkelsen Ravnbøl
var ekstern ernæringskonsulent i forløbet. De har stået for oplægget, og sundhedsplejerskerne
kom ved første møde med forslag til, hvad pjecen skulle indeholde. Senere har vi kommenteret og
rettet i teksten.
Netværksmøde i Fødevarestyrelsen (populært kaldet Sukkernetværket):
Flere interesseorganisationer deltog, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Kartoffelråd, Dansk
Lærerforening, Hjemkundskab Foreningen, Dansk Erhverv, Danske Slagterier, Kartoffelkompaniet
m.fl.

6

Historisk rids: Netværket blev dannet i 2006. Formålet var, at netværket skulle gøre det nemmere
at formidle budskaberne ud til forbrugerne.
Der blev fra fødevarestyrelsens side orienteret om, hvordan det går med de forskellige tiltag (de 8
kostråd, alt om kost, rejseholdet i bevægelse, leg dig sund). ”Man kan se, at Netværket har
betydet, at kostrådene er kommet ud til befolkningen” (Citat, Trine Grønlund Fødevarestyrelsen)
De 8 kostråd har været synlige i diverse blade, fagblade og aviser.
Der blev særligt orienteret om Fødevarestyrelsens sidste initiativ NØGLEHULLET. Hvad det handler
om og hvordan Fødevarestyrelsen har tænkt, at det skulle bruges?
Jeg kan se, at det er væsentligt, at vi er repræsenteret, hvor informationen foregår.


•
•
•

NØGLEHULLET skal gøre det lettere og hurtigere for forbrugerne at vælge sundere
madvarer i butikken uafhængig af sprog og viden om ernæring. Produkterne vil være de
bedste valg inden for deres varegruppe. Fordelen ved mærket er, at man hurtigt kan blive
guidet til sunde alternativer, selv om man ikke normalt læser næringsdeklarationer. Det
skal bidrage til udvikling af flere sundere produkter og til sundere madvaner i befolkningen
Det er myndighedernes ernæringsmærke på madvarer Og skal være en fælles
skandinavisk, frivillig mærkeordning i Norge, Danmark og Sverige. Åben aftale.
Færdigpakkede madvarer + fisk, frugt, grøntsager og kartofler uden emballering
Mærket kan bruges på madvarer, der bidrager til en sund kost

(Benedicte Engstrup)

Amning:
Videncenter for Amning lukkede i efteråret – deres hjemmeside er der endnu.
I den forbindelse har jeg (Susanne Geertsen, repræsentant) sammen med læge Jens Kruse haft lidt
brev veksling med vores sundhedsminister Jacob Nielsen for at søge en bevilling til en fortsættelse
af Videncenter for Amning. Vi har også søgt fonde med henblik på at få etableret en kampagne,
der skulle handle om kvinders ret til amning i det offentlige rum f.eks. cafeer. Vi har dog ikke haft
held med nogle af delene.
Min anbefaling til sundhedsplejerskeordningerne rundt i landet er:
- Få nogle flere til at tage den nye amme rådgiver uddannelse IBCLC. Disse kan så bruges
som konsulenter ved amme problemer der er så komplicerede at sundhedsplejersken
trænger til hjælp.
Jeg kan oplyse at sygeplejerske Ingrid Nielson, der står for uddannelsen, har en udmærket
hjemmeside www.ammespecialisten.dk Den kan anbefales til sundhedsplejersker, men også til
forældre.
Der er også udkommet den meget gode og helt nyskrevne ammebog fra Sundhedsstyrelsen:
”Amning - en håndbog for sundhedspersonale”
Efter en gennem læsning er den rigtig god at have som opslag bog.
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Rapporten fra RH (Rigshospitalet), er fra et Videncenter på RH, der tager sig meget af rådgivning i
forbindelse med amning af børn hvor der er særlig forhold/sygdom.
(Susanne Geertsen)
Bestyrelsen kan tilføje, at den omtalte rapport er modtaget med posten, den er udlånt til en lokal
sundhedsplejerske, som læser den med særlig stor interesse.

Kriminalitetsforebyggelse:
I Det Kriminal forebyggende Råd sidder jeg (Hanne Dam) i en gruppe, der arbejder med "Børn og
Unge". Dette udvalg er meget lydhøre for sundhedsplejerskens mulighed for at tale med alle
forældre, lige fra det nyfødte barn til skolealderens slutning. Hvordan forældre kan styrke barnets
selvværd, og hvordan forældre kan sætte grænser for sig selv? Hvad vil de være med til, og hvad
vil de ikke være med til?
Sundhedsplejerskens rolle, mulighed for samarbejde med forældre, lærere, pædagoger og
sagsbehandlere, sådan at alle børn kan få mulighed for meningsfulde fritidsaktiviteter,
kammeratskaber m.m.
Referat fra Det kriminalpræventive Råds Årsmøde 25 marts 2009:
Temaet for dagen var: ”Unge menneskers færden i nattelivet”.
Justitsminister Brian Mikkelsen redegjorde for regeringens bandepakke:
- Fødekæden til bandekriminalitet skal stoppes. Der skal satses på kriminal forebyggende
aktiviteter. Der skal satses på velfungerende integration og de sociale områder.
- Han refererede fra et besøg i Manchester, hvor den sociale indsats virker, hvis der sættes ind før
8 års alderen. Der handles hvis et barn kommer for sent i skole eller render rundt sent om aftenen.
- Herefter uddelte han Den Kriminalpræventive pris”
- Unge 4 (fore)Unge i Aarhus vest, Gjellerup parken fik prisen (Prisen går til et projekt med en
særlig eller ekstraordinær tværfaglig indsats.) Ressourcestærke unge går rundt i nattelivet og
skaber tryghed, deltager i fester, udflugter, busser -trækker de andre unge den rigtige vej.
Der var en præsentation af undersøgelsen:
”Unge, vold og utryghed i nattelivet” ved sociolog Louise Rønnov fra Rådgivende Sociologer Aps.
1218 unge i alderen 14-26 år har svaret på spørgsmål, om hvor trygge de er i nattelivet, og om de
har oplevet vold i nattelivet (et repræsentativt udsnit i DK).
197 af de adspurgte går aldrig til fester eller er i byen.
89 % ad de unge, er aldrig eller sjældent bange for at blive udsat for vold i nattelivet.
Formand for Det kriminalpræventive Råd, Eva Smith afsluttede dagen. Hun sagde bl.a. at vi skal
arbejde for bedre integration, børn af indvandrere og deres efterkommere er børn af vores
samfund, det er vores børn. Vi skal gøre en indsats, med støtte til forældrene allerede i
førskolealderen.
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Vi skal satse på det trygge natteliv, hvor de unge går ud for at beruse sig, forelske sig og prøve
grænser af. Huske på, at vi DK har fredelige festivals, så måske skulle der åbnes flere kulturelle ting
om natten.
(Hanne Dam er primært udnævnt som repræsentant for DSR, men også for os)

Efterfødselsdepression:
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har etableret et nyt samarbejde med en repræsentant
indenfor dette emne. Merete Winter har leveret en del materiale til ”Sundhedsplejersken” nr. 1
2009.
Der vil derfor ikke være yderlig information her…

Seksuel Sundhed:
Repræsentanten er også i denne sammenhæng udnævnt via DSR, og hedder for tiden Christina
Lindhardt. Hun bliver inviteret og deltager i Sex og Samfunds Årsmøder. Der har ikke været møder
siden Christina er tiltrådt.

Nordisk samarbejde
Fra den 4 – 6. september 2008 blev der afholdt samarbejdsmøde i Reykjavik, arrangeret af Island.
Arrangerende selskaber:
- Fagdeild Barnahjúkrunarfræðinga – The Chapter of Pediatric Nurses
- Fagdeild Heilsugæsluhjúkrunarfræðinga – The Chapter of Community-Health Nurses
Sædvanen tro orienterer og inspirerer vi hinanden ved at fremlægge hvilke faglige aktiviteter,
der er aktuelle i de respektive lande i løbet af det år, der er gået siden sidste møde.
Den eksisterende samarbejdsaftale omkring det Nordiske Samarbejde, blev gennemgået og
revideret ved dette møde og endelig godkendt af alle samarbejdspartnere.
Se Nordisk Samarbejdsaftale på www.sundhedsplejersken.info
Hovedessensen i dette samarbejdsmøde, var at bakke op om den kommende konference i
Stockholm 2009. Da mange af foreningerne er pressede i tid og økonomi blev det drøftet, hvordan
vi kunne sikre det nordiske samarbejde i fremtiden. En af de kommende års tiltag vil være at
udbygge henvisninger og links til foreningernes hjemmesider, særlig med henblik på udveksling /
vidensdeling omkring ny forskning. En fælles ”Vidensbank” har ofte været på tale, men problemet
er vedligeholdelsen af en fælles hjemmeside som jo skal være opdateret.
Samarbejdsmøde afholdes hvert år, og konference hvert andet år. De samarbejdende lande skiftes
til at være værter. Medlemsblade fra de forskellige foreninger udveksles.
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I skrivende stund kan det desværre konstateres, at Sverige har valgt, at aflyse Nordisk konference i
Stockholm, som skulle afholdes den 24-25. september 2009 (pga. økonomi). Det er nu den anden
Nordiske konference som er aflyst, idet Færøerne aflyste deres konference 2007.
Det kan således også konstateres at Danmark var vært ved den sidste gennemførte Nordiske
konference i DGI-Byen 2005. Konferencen blev afholdt med et overskud på 60.000 kr. Men det er
jo helt andre tider økonomisk her i 2009, vore Svenske kollegaer har i hvert fald set sig nødsaget til
at aflyse.
(Anne Marie Lundhus)

Internationalt samarbejde
På Landskonferencen 2008 havde vi en gæst fra England. Det var Dr. Cheryll Adams, som er
sundhedsplejerske og arbejder for CPVA i England med strategi og udvikling af
sundhedsplejerskernes arbejde i England.
I forbindelse med Dr. Adams deltagelse i Landskonferencen 2008 er der opnået enighed i, at
videreudvikle samarbejdet mellem sundhedsplejerskerne i Danmark og England.
Fagligt Selskab har været inviteret til Sundhedsfaglig Kongres i England i november 2008, hvilket vi
desværre ikke kunne deltage i.
Omkring School Nurses International har vi (Ina Borup og Susanne Hede) arbejdet på løsninger for
tilknytning til en etableret organisation – senest er mulighederne i forhold til WHO undersøgt ved
et besøg hos Bente Sivertsen, der er ansat i WHO’s europæiske kontor i København. Resultatet
skal fremlægges for SNI på den kommende konference i New Jersey, juli 2009.

Høringssvar, styregrupper og arbejdsgrupper
Bestyrelsesmedlemmerne har deltaget i en række aktiviteter i forhold til Sundhedsstyrelsen:
Deltagelse i tværfaglig høring omkring oprettelsen af hjemmesiden: ”Astma og allergi i skolen”
(Hanne Lindhardt)
Sundhedsplejerskeuddannelsen: Bestyrelsen har afgivet høringssvar.
Revision af Svangreomsorgen: Bestyrelsen har afgivet høringssvar
Revision af ”Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge – anbefalinger”: Formanden
sidder i både styregruppen, og en arbejdsgruppe, Christina Lindhardt er suppleant.
En række andre udgivelser fra Sundhedsstyrelsen: Bestyrelsen har afgivet høringssvar.
Kommunernes Landsforening:
Deltagelse i arbejdsgruppe omkring Borger.dk, oprettelse af Vandre/Svangre/ Fødselsjournal og
Barnets Bog under Borger.dk (Christina Lindhardt og Hanne Lindhardt)
Besvaret rigtig mange mails vedr. ovennævnte arbejdsgrupper…
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