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Beretningen 2013 

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

fra Landskonference 2013 til 2014. 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. 

Klara skriver: Jeg har været med ved samtlige møder i bestyrelsen såvel de fysiske som dem over 

Skype i årets løb. Det har været rigtig spændende. 

En del af de mange henvendelser og spørgsmål, som bestyrelsen modtager, bearbejdes i et 

fællesskab på møderne. Her fordeles også nogle af de opgaver, der kommer fx repræsentation ved 

udvalg, møder o. lign. Der bliver altid arbejdet med bladet, med web avisen og økonomi punktet er 

også obligatorisk. 

 

Samarbejde mellem de faglige selskaber og DSR   

Vi deltager i samarbejdet mellem de faglige selskaber, og har også været med til at arrangere 

en temadag 1. november 2013 om den nye del af barselsomsorgen i Vejle. Dette var på 

initiativ fra Regionskontoret i Nordjylland og DSR’s hovedbestyrelse. 

 

MEDIER 

Der har været mange henvendelser fra journalister (radio, landsdækkende aviser, 

forældremagasiner). Der har været fokus på ammelængde og overvægt hos børn og specielt 

piger, men også en del andre emner. 

 

Hjemmesiden  

Hjemmesiden har i 2013/2014 har gennemgået ganske få ændringer, da der har været mere 

fokus på nyhedsbreve.  

Nyhedsbreve bliver udsendt i begyndelsen af hver måned med undtagelse af juli måned, hvor 

der holdes sommerferie her fra. Webredaktør Maria Madsen og Formand Susanne Hede sørger 

for at udsende nyhedsbreve hver måned til medlemmerne af Fagligt Selskab og andre 

interessenter. Nyhederne stammer fra forskellige offentlige instanser, som f.eks. 

Sundhedsstyrelsen.  



 2 

Oftest omskrives nyhederne i teksten på hjemmesiden, hvor der altid skrives et link til den 

oprindelige hjemmeside med de nøjagtige informationer. Der gøres opmærksom på, at 

overskrifter til nyhederne skrives for at være præcise og iøjnefaldende, og det anbefales altid 

at læse nyheden og eventuelt også gå til den oprindelige nyhedsside, hvortil der altid linkes til.  

I løbet af 2013 er webredaktør også begyndt at skrive hvem, der har skrevet pågældende 

nyhed med dato på for at undgå diverse misforståelser.  

Der er en del annoncører, som er interesseret i at få deres reklame på hjemmesiden og på 

nyhedsbreve, hvilket vi har samarbejdspartneren Hanne Kjærgaard ansat til at håndtere. 

 

Medlemsdatabasen  

Der har været meget arbejde med rettelser af medlemsdatabasen, og det ser ud til, at dette er 

et fortløbende problem. Vi har samarbejde med Mediegruppen omkring databasen, som er 

meget vigtig for styring af adresselister. Vi beder medlemmerne om at henvende sig ved 

problemer, og en del har gjort dette. 

 

Fagbladet Sundhedsplejersken   

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.  

 

Temaer – hele vejen rundt 

Indholdsmæssigt forsøger redaktionsgruppen at dække sundhedsfaglige temaer, af relevans 

for vores faggruppe. Målet er at dække vores fagområde hele vejen rundt, således at der både 

er artikler, der rettes mod småbørns- og skolesundhedsplejersker. Også det tværfaglige 

område, herunder vores samarbejde med andre faggrupper er belyst. I indeværende år har vi 

valgt i hver udgivelse at portrættere sundhedsplejersker, der på hver sin måde udmærker sig 

indenfor sundhedsområdet.  Vi bestræber os på at hvert nummer indeholder et tema, der 

belyses fra forskellige vinkler. I 2013 har vi været meget privilegerede og modtaget meget 

materiale. Det har gjort det til en fornøjelse ift. At sammensætte temanumre og betyder at vi 

oplever kvaliteten har været høj. 

 

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. 

 

Grafisk layout 

Det grafiske layout står mediegruppen med grafikeren Joan Jørgensen i spidsen for. Vi har 

været meget tilfredse med samarbejdet og glæder os til fortsat samarbejde i 2014. 

Reklamedelen varetages af Hanne Kjærgaard fra Mediapartners for. Hanne Kjærgaard har 

løftet en udfordrende opgave i 2013 således at vi er kommet i mål i forhold til forventninger. 

En stadig udfordring omkring udgivelser er økonomi. Dels er portoudgifter øget og tidligere 

støtte til fagskrifter er forsvundet. Som det fremgår på general forsamlingen har vi valgt at 
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imødekomme nogle af disse udfordringer ved at øge abonnementsprisen for institutioner, 

firmaer og biblioteker. 

 

Som ansvarende redaktør i indeværende år, vil jeg gerne benytte muligheden for at takke 

Hanne Lindhardt, der har fungeret som ekstern redaktionsmedlem. Det har været et 

inspirerende og konstruktivt samarbejde, tak for det.  

 

 

Sundhedsplejerskernes magasin om børn: ”Far mor & børn”  

Ørskov Gruppen har besluttet at bladet ikke længere skal udgives. Trods et stort økonomisk 

tilskud fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er bladet lukket. Far mor & barn bladet har 

eksisteret i perioden 2004 til 2012. 

 

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) 

Legater 

Fagligt Selskab deler legater ud 2 gange årligt. Der har i 2013 været ansøgt og brugt 31.000 

kr. af den budgetterede pulje på 50.000 kr. Vejledning i forhold til Legatansøgninger kan læses 

på www.sundhedsplejersken.nu 

 

KONFERENCER 

Landskonference  

I kursusgruppen har det været særligt sjovt at være med til at forme den kommende 

landskonference først med dens indhold og derefter dens rammer. Resiliensbegrebet set i forhold 

til børn fandt vi frem til skulle opfylde dagenes program med relevante og spændende vinkler. 

Hvor er det resiliens har betydning for vores børn, og hvad bliver der udforsket?                   

Succesen med workshops fra sidste års konference med aktuelle emner for dette år fx den nye 

sundhedsplejerskeuddannelse blev vi hurtigt enige om skulle gentages. Fortløbende har vi skullet 

imødekomme omfattende rammemæssige udfordringer i tilrettelæggelsen af konferencedagene, 

som skulle finder sted på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Her har vi aldrig været før. 

 

Nordisk samarbejde  

Det årlige samarbejdsmøde blev i år holdt i Torshavn. De Færøske børnesyge- og 

sundhedsplejersker var vores værter og FS7 og FS10 fra Danmark var medansvarlige for 

mødeledelsen i Torshavn denne gang.  

http://www.sundhedsplejersken.nu/
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En del af samarbejdsmødet handlede om planlægning og afholdelse af Nordisk kongres 2014 i 

Stockholm. Det bliver en meget spændende konference med titlen: ”Lyt til børnene!” Vi ønsker 

børneperspektivet skal være omdrejningspunktet i hele konferencen og der er sammensat et 

godt program. Den Nordiske kongres afholdes d. 4. og 5. september 2014. I Stockholm 

Hensigten er at vore Nordiske kollegaer kan dele viden og erfaringer samt få udvidet det 

faglige netværk. På Facebook NoSB finder man finde nyttige links til de respektive foreninger i 

Norden. 

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

unge har nu eksisteret i 20 år. Sverige tog initiativet dengang og oprettede bestyrelsen NoSB. 

NoSB holder samarbejdsmøde hvert år og arrangerer tillige den Nordiske kongres hver tredje 

år. NoSB består aktuelt af repræsentanter fra Norge, Sverige, Island, Grønland, Færøerne og 

Danmark. Til vore årlige samarbejdsmøder har hver forening forberedt en skriftligt beretning 

med begivenheder og aktiviteter der er aktuelle dette år. Ved mødet gives mulighed for 

spørgsmål og uddybning. Der udover drøftes et fagligt Tema der går på tværs af vore fag. I år 

var Temaet: Forandring og overgange mellem sektorer. God inspiration tages med hjem I 

foreningerne og bruges der – f.eks. til artikler i fagbladet Sundhedsplejersken. 

 

I det nordiske samarbejde NoSB har vi holdt møde i Thorshavn i september 2013. Færøerne er 

nylig trådt ind i det snart 20-årige samarbejde og de sagde ja til at være vært for et dejligt nordisk 

møde. Her fik vi smagt på den færørske gæstfrihed og kultur, Færøerne har 30 

sundhedsplejersker. I det nordiske samarbejde deltager børnesygeplejesker og sundhedsplejersker 

fra Sverige, Norge, Island, Danmark, Grønland og Færøerne. 

Mødets diskussioner gik på ændrede arbejdsforhold og procedurer bla. barselsbesøg, uddannelse, 

kvalitet/overgange/forandringer. Så blev der arbejdet på NoSB’s konference i Stockholm til 

september 2014: ’Listening to the Children’, og hertil kan man stadig tilmelde sig. Endelig blev 

samarbejdsaftalen opdateret. NoSB har en åben gruppe i Facebook, og der blev oprettet en lukket 

gruppe for samarbejdsgruppen. 

 

Internationalt og europæisk samarbejde  

School Nurses international  

Bestyrelsesmedlem Maria Madsen og tidligere bestyrelsesmedlem Charlotte Zeeberg deltog 22. 

– 26. juli 2013 i konferencen for School Nurse International i Ljubljana i Slovenien. 

Konferencen foregår hvert andet år. Stedet og landet for konferencen ændres hver gang og 

aftales til et møde mellem deltagende landes repræsentanter – ”The Steering Committee” – til 

hver konference.  

Konferencens formål er, at skolesundhedsplejersker i hele verden har mulighed for at deltage 

og dele erfaringer, oplevelser, viden og forskning om sundhedstilstande og forskellige 

sundhedstiltag i de forskellige lande. Der er ligeledes mulighed for selv at medbringe diverse 

forskning eller undersøgelser om relevante sundhedstiltag. Næste konference i 2015 foregår 

nær London i England, hvor bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af Fagligt Selskab for 
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sundhedsplejersker deltager på vegne af bestyrelsen. ”School Nurses International” har 

ligeledes en Facebook-gruppe af samme navn.  

 

Samarbejde med Health Visitors Internationalt.  

Den 25-27. august 2013 deltog Christina i Den tredje internationale Public Health Conference i 

Galway I Irland. Konferencens titel var “Making the difference”. Der var 350 deltagere 

repræsenteret fra 24 forskellige lande i verden. 

Der var et bredt spektre af foredragsholdere og oplæg og mangfoldigheden indenfor 

sundhedspleje arbejdet eller Public Health Nursing blev tydelig. Et lille udpluk af programmet: 

Session Chair: Ms Patricia O'Dwyer 

 Transforming health visiting services across England using early implementer 

mobilisation methodology - Sally Batley (UK) 

 Making a Difference through Nursing Associations: A Comparative Case Study of Factors 

Influencing Engaged Community Environmental Health Advocacy - Jo-Anne MacDonald 

(CAN) 

 Men’s Health Policy: moving beyond implicit understandings - Murray J. Fisher (AUS) 

 Enabling effective healthcare delivery using a model of restorative clinical supervision – 

Sonya Wallbank (UK) 

 

Konferencen gav mulighed for at få indblik i, hvilken forskning der var i gang i de respektive 

lande indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. I forhold til foredragene var der ikke så 

meget nyt, men den interessante del af konferencen var mødet med kollegaerne fra andre 

lande, som gav et mere nuanceret billede af forholdene for sundhedsplejersker verden over. 

Set i bakspejlet er konferencen set med danske sundhedsplejerskers øjne henvendt til enten 

sundhedsplejersker, som underviser eller er forsknings-/projekt orienterede.  

Der er nedsat en kommission, som skal være ledende i forhold til den videre planlæggelse af 

Public Health Nurses konferencer på international plan. Det er hensigten, at man vil støtte op 

om de lande, som ikke har ressourcer eller midler til at deltage eller afholde konferencer om 

sundhedsfremme og forebyggelse. Det er endnu ikke besluttet, hvilken land der skal være 

vært om 3 år for den næste konference. 

Vi var I efteråret inviteret til de engelske sundhedsplejerskers landskonference, men kunne 

desværre ikke deltage. Vi har inviteret formanden for de engelske sundhedsplejersker til vores 

landskonference i maj 2014. 

 

Høringssvar, styregrupper og arbejdsgrupper 

Vi har sendt en række høringssvar – både til Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og 

Socialministeriet.  

Vi kan f.eks. nævne høringssvar omkring ”Anbefalinger om overvægtige børn i skolealderen”, 

som var i høring november 2013 og høringssvar til Forebyggelsespakken om Stoffer. 

Der har været flere høringssvar i forbindelse med lovændringer i nogle bestemmelse i Barnets 

Reform, som har handlet om anbragte børn. 
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Anmodning om et høringssvar sendes direkte til os fra ovennævnte parter, og vi forsøger at 

besvare dem alle. 

 

Repræsentanter 

Mad og måltider 

Susanne Hede og Benedicte Engstrup har været til lancering af de nye kostråd i efteråret 

2013. Et storslået arrangement med live TV dækning og ministerbesøg. Kostrådene er 

moderniseret og der er søgt forskningsbaseret viden som belæg. FVST har ønsket at 

kostrådene skulle være mere simple, så alle kan forstå dem – også lægfolk og borgere! 

Benedicte har deltaget i revisionen af Sundhedsstyrelsens udgivelse om Ernæring til spæd- og 

småbørn, som endnu ikke er udkommet. Udgivelsen er planlagt til 2014.  

 

Amning 

Vores repræsentant gennem en del år – Susanne Geertsen fra Frederiksberg Kommune – har 

valgt at trække sig fra posten. Susanne har deltaget i en del arrangementer på vores vegne. Vi 

har eftersøgt en ny repræsentant, og der er flere, som kunne være interesserede. Vi ønsker at 

samarbejde med en IBCLC certificeret sundhedsplejersker omkring Amning.   

 

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. 


