
 
 

 

Beretningen 2020 

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

Landskonference 2019 til 2020. Bestyrelsen vil takke repræsentanterne for kommentarer, artikler til 

Sundhedsplejersken og indlæg på hjemmesiden – vi lever af kontakt med medlemmerne og er altid 

interesserede i en konstruktiv dialog. 

2019 blev året med risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilket påvirkede 

sundhedstjenesterne rundt om i hele landet. 

I marts 2020 ramte en krise Danmark, ja faktisk hele verden – Corona. Derfor blev vi nødsaget til at 

udsætte Landskonferencen 2020 fra maj til august. Mange aktiviteter er gået i stå, da ikke alle 

møder kan foregå virtuelt. Ex. Folkemødet 2020, konferencer i nabolandene samt Nordisk 

samarbejdsmøde bliver aflyst.  

 

Samarbejde mellem de faglige selskaber og DSR                          

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har som altid deltaget i samarbejdet mellem de faglige 

selskaber, og deltaget i FS-konferencen i Odense Odin Havnepark med én 

bestyrelsesrepræsentanter. FS-konferencen var skabt i et samarbejde mellem DSR og 5 faglige 

selskaber, der satte fokus på ”Borgere med multisygdom – hvad er sygeplejerskers rolle?” 

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har også i 2019 være repræsenteret og synlige med Rolls up, 

banner fagblade og diverse til uddeling på samtlige generalforsamlinger i Dansk Sygepleje Råd. 

 

Medier            

Der har været henvendelser fra journalister (radio, landsdækkende aviser, forældremagasiner). Der 

har været fokus på bl.a. sårbare børn ved deres undersøgelse af børn i indskolingen, trends der 

påvirker børnefamilien, mobiltelefonens indvirken på relations dannelse, ulighed i serviceniveau 

mellem kommunerne. SundhedsTV har bedt bestyrelsen om at være faglig sparring, når de har 

indhold omhandlende børn, unge og familier. 

 

Hjemmesiden 2020 

Kirsten Birk, webredaktør 

Det er en stor glæde at se at hjemmesiden bliver brugt og at antallet af brugere stadig er stigende. 

Det har enkelte kommuner også fået øje på og vi har nu mulighed for at opslå stillingsannoncer. 

Hvilket er indtægtsgivende for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. 

Vi har ligeledes fagrelevante reklame banner.  



Nyhedsbrevet får også flere og flere abonnenter – men der er plads til flere        

Der en åbnings procent på ca. 73 % - Hvilket er virkelig flot.  

 

Fagbladet Sundhedsplejersken   

Tine Lohmann er stoppet som redaktør og lavede sidste blad i juni måned 2019.  

Fra august er Anja Kreutzmann blevet ansvarshavende redaktør og Anja udgav første blad i oktober 

2019.  

Redaktionsgruppen består fremadrettet af: Anja Kreutzmann, Dorte Fischer og Kirsten Birk. 

 

Fagbladet ”Sundhedsplejersken” har fortsat profil som et tidsskrift, hvor målgruppen er 

Sundhedsplejersker. Vi oplever en stigende interesse for vores tidsskrift fra andre interessenter, 

herunder biblioteker, institutioner og firmaer.  

 

Indholdsmæssigt forsøger redaktionsgruppen at dække sundhedsfaglige temaer af relevans for vores 

faggruppe. Målet er at dække sundhedsplejerskernes brede fagfelt, således at der både er artikler, 

der rettes mod småbørns - og skole sundhedsplejersker. Også det tværfaglige område,  

herunder vores samarbejde med andre faggrupper er belyst.  

 

Vi har bestræbt os på at hvert nummer har indeholdt et tema, der har belyst sundhedsplejen fra 

forskellige vinkler. I 2019 har vi været privilegeret og modtaget rigtig mange gode artikler. 

Udfordringen, har været at have nok artikler, der passer til temaet. Derfor har vi besluttet, at vi kun 

laver temanumre, når vi har tilstrækkeligt mange artikler om samme emne i 2020. Vi er stolte over 

bladet og den kvalitet som artiklerne har. 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. Vi gør 

opmærksom på, at vi ikke betaler for artikler og anmeldelser. 

 

Grafisk layout  

Det grafiske layout står Mediegruppen for med grafikeren Joan Ravn Høyerby i spidsen. Vi har 

været tilfredse med samarbejdet i den indeværende periode. I forhold til Landskonferencen har vi 

haft Rikke Stegler til at lave indstik til bladet. 

Fra og med 2020 er korrekturlæsningen af hvert blad overgået til mediegruppen, hvilket har frigivet 

nogle kræfter til redaktørposten. 

 

Reklamer 

Reklamedelen varetages af Hanne Kjærgaard fra Media Partners. Hanne Kjærgaard har løftet en 

udfordrende opgave i 2019, således at vi er kommet i mål i forhold til forventninger.  

Som sidste år har vi valgt igen at prioritere tegninger til forsiden. 

 

Som ansvarshavende redaktører vil både Tine og Anja takke alle, der har bidraget med artikler samt 

anmeldelser af bøger til bladet. 

 

 

Medlemsdatabasen:  

Lene Petersen er kasserer og medlemsansvarlig.                        



Kassereren oplever et positivt samarbejde med medlemmerne via mail, telefon og SMS.  

Medlemstallet er forholdsvis stabilt og ligger omkring 1300 medlemmer.  

For at modtage vores tidsskrift - Sundhedsplejersken - er det vigtigt, at man opdaterer sin profil med 

korrekt navn og adresse. Desuden skal der være betalt for medlemskabet. Medlemskab betaler man 

primo januar, eller når man melder sig ind via vores hjemmeside www.sundhedsplejersken.nu.  

Vi vil fra bestyrelsen kraftigt anbefale, at man tilmelder sin betaling til betalingsservice, da vi 

desværre oplever, at der er mange, der glemmer at betale til fristen og derved ryger ud af vores 

system.  

Bestyrelsen opfordrer fortsat medlemmerne til at: 

1. bruge deres Login (DSR nummer og Password) på www.sundhedsplejersken.nu 

2. bruge menupunkterne: 

- Min profil – se/rediger 

- Legatansøgning 

- Medlemsblade 

- Tilmelding til PBS 

- Mine betalinger 

- Stop medlemskab 

- Medlemmer 

- Log ud 

-  

Medlemsservice:  

Bestyrelsen vil gerne give alle medlemmer af Faglig Selskab for Sundhedsplejersker en optimal 

medlemsservice og vi arbejder kontinuerligt med at gøre vores hjemmeside let og overskuelig 

således, at flest muligt kan betjene sig selv. Vi modtager gennemsnitlig 20 mails pr. måned, der 

handler om login og medlemskab. De besvares løbende. 

Økonomi: 

FS10 har en positiv økonomi og medlemstallet er stabilt.  

Vi sender bladet til 1374 medlemmer 

Vi har øget vores pulje til legater i 2021 til 80.000 kr. 

Årsregnskab 2019 viser et positivt resultat på 220.778 kr. 

Vores landskonference i 2019 gav overskud på 222.167 kr. 

 

Konferencer:  

Benedicte Engstrup og Jeanne Vetterstein, Kursus og konferencegruppe. 

Årets titel på landskonferencen 6. & 7. maj 2019 var: De evige tre – Hjerte, Hjerne og Tarm” Dette 

tema var inspireret af den nyeste forskning omkring mave/tarm bakterier og deres betydning for 

kroppen. 

Oplæggene var derfor præget af emner som ”Den sårbare hjerne” der bl.a. har fokus på, hvordan 

hjernen er modtagelig for påvirkninger udefra, ”Fordøjelsen – din 3. hjerne”, sammenhæng mellem 

betydningen af kommunikationen mellem tarmfloraen og vores hjerner og ”Børn og unges psyke og 

problemer” hvor det centrale emne omhandler inddragelse og forandringsprocesser samt generelle 

http://www.sundhedsplejersken.nu/
http://www.sundhedsplejersken.nu/


tendenser i ungdomslivet. Tillige var der d. 6. maj generalforsamling med valg til bestyrelsen og 

senere samme aften prisoverrækkelse til Årets Sundhedsplejerske, Gitte Christina Sørensen. 

 

Det Nordiske Samarbejde 

Dorte Fischer og Susanne Rank Lücke 

Det Nordiske Samarbejde (NoSB) Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er repræsenteret i NoSB 

styregruppen (Nordisk samarbejde for sygeplejersker og sundhedsplejersker, der arbejder med børn, 

ungdom og deres familier)  

Formålet med NoSB er at give kundskaber og øge kvalifikationsniveauet for sundhedsplejersker og 

sygeplejersker, der arbejder inden for forebyggelse, sundhedsfremme og behandling af børn og 

unge og deres familier. Samarbejdet er et forum for faglig diskussion på det sundhedsfremmende og 

forebyggende område.  

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

har nu eksisteret siden august 1995. Sverige tog initiativet dengang og oprettede bestyrelsen NoSB. 

Der afholdes samarbejdsmøde hvert år, gerne i forbindelse med en planlagt konference i 

værtslandet. NoSB består aktuelt af repræsentanter fra Norge, Sverige, Island, Færøerne, Finland og 

Danmark.  

Til de årlige samarbejdsmøder har hver forening forberedt en skriftlig beretning med begivenheder 

og aktiviteter der er aktuelle dette år. Ved mødet gives mulighed for spørgsmål og uddybning. 

Derudover drøftes et/flere fagligt tema, der går på tværs af vores fag.  

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker deltog med en repræsentant i samarbejdsmødet i Torshavn, 

Færøerne. Her var emnerne bl.a. diabetes, cancer blandt børn og efterfødselsdepression. Desuden 

kunne Island informere om, at de starter at vaccinere mod skoldkopper i 2020 og alle islandske 

skoleelever undervises i førstehjælp af skolesundhedsplejersken. I Sverige ser 

distriktssygeplejerskerne et stort problem med kvindelige omskæringer. I Norge arbejdes der fortsat 

med vold og misbrug overfor børn – her bruger de filmen ”I trygge hender”. Sundhedsplejerskernes 

bestyrelse i Færøerne har haft store udfordringer og er i år ikke med på samarbejdsmødet i NoSB. 

God inspiration tages med hjem til det Faglige Selskab og kan bruges der – f.eks. til artikler i fagbladet 

Sundhedsplejersken eller på hjemmesiden. Følg de Nordiske landes arbejde og efterspørg viden, find 

nyttige links – på Facebookgruppen ”NoSB – Nordic coorperation for nurses working with children”. 

Ved konferencen ”Skolsköterskor 2019” var emnerne var søvn, teenagerne – hvor er manualen? 

Hjerne, hormoner og humør samt at samtale med børn. Høj aktuelt – også i Danmark.  

Helsesøster Konference i Bodø, med titlen ”Det var en gang en barndom….Tål og lytte, Tør og se, 

Våg å handle”. Her var der fokus på at se, hvordan barndommen sætter spor i resten af livet – også 

når man bliver forældre selv.  

Det vigtige med sådanne konferencer er at skabe kontakter med vores nordiske naboer og få 

inspiration til kommende konferencer i Danmark. 

 

Internationalt samarbejde - School Nurses international og andet  

Christina Lindhardt og Jeanne Vetterstein 

Faglig Selskab har deltaget i forberedelserne på den Internationale Conference af Public Health 

Nurse i Nairobi fra den 15-17 maj 2019.  

Nordisk Marcé er en underorganisation af ”The Marcè Society for Perinatal Mental Health”. The 

International Marcé Society for Perinatal Mental Health blev dannet I 1980. 



Organisationens hovedformål er at øge fokus på forskning på de alle perspektiver der er forbundet 

til kvinder, deres partnere og børns mentale sundhed i barselsperioden. 

Organisationen er sammensat af  professionelle fra mange forskellige fag, eksempelvis: psykiatere, 

pædiatere, obstetrikere, psykologer, jordemødre, syge og sundhedsplejersker og mange andre der 

beskæftiger sig med den nye families mentale sundhed. 

Udover at formidle forskningen indenfor området afholder de regionale grupper jævnligt møder og 

konferencer. I Nordisk Marcè afholdes konferencer hvert andet år, sidst i oktober 2019 hvor titlen 

var ”Working together”. 

På konferencerne præsenteres den nyeste forskning som strækker sig fra resultaterne fra 

basisforskning til sundheds tilbud, best practise og forebyggelses initiativer samt oplæg fra 

selvhjælps grupper. 

Global Network of Public Health Nursing er en forholdsvis ny sammenslutning af sygeplejersker 

der arbejder med forebyggelse. 

Målet for det globale netværk er at støtte public health nurses i at udvikle deres praksis i den 

kontekst de arbejder rundt omkring i verden. 

Netværk og vidensdeling på tværs af landene har siden 2009 været drivkraften, som har resulteret i 

konferencer i Oslo, Minnesota, Irland, Danmark og Kenya. 

Der har fra opstarten af det globale netværk været et ønske om, at videns dele på tværs af landene 

udover konferencerne. 

I den forbindelse blev der i 2011 i Galway i Irland nedsat en gruppe (komite) der i fællesskab skulle 

hjælpe med opstart af netværket, planlægning af konferencer og støtte til mindre bemidlede lande.  

Ved konferencen i Nairobi, Kenya i 2019 blev der ved generalforsamlingen besluttet at dele det 

globale netværk op i chapters, så man arbejde målrettet lokalt.  

Danmark er i Chapter med Norge, Sverige, England, Skotland, Wales og Irland, men arbejder 

samtidigt på at få flere europæiske lande inkluderet. 

Chapteret holder skypemøder ca.4 gange om året. I forbindelse med afholdelse af konferencer 

støtter komiteen op omkring det land der afholder konferencen med vejledning og erfaringer fra 

andre konferencer. 

Det globale netværk har ikke midler til at hjælpe med afholdelse af konferencer. De ca. 2000 kr. det 

koster for Fagligt Selskab at være medlem årligt gå til drift af hjemmesiden, som for øjeblikket 

styres fra engelsk side. 

Den næste global health international konference afholdes af Japan fra den 7-9 januar 2021. 

IHV – Institue of Health Visiting. 

Er en Engelsk organisation der blev dannet i 2012 for at fremme sundhedsplejerskernes arbejde. 

IHV er en organisation, hvis vision det er at udvikle sundhedsplejen anvendelse af evidensbaseret 

viden i anbefalinger såvel som i praksis.  

IHV publicerer nyeste viden indenfor sundhedsplejerskens arbejde og bestræber sig på at den viden 

der publiseres er nemme at gå til og (baseret på ”best practice”) ud fra videnskabelige artikler. IHV 

formidler den nyeste forskningsbaseret viden både nationalt i England og til internationale partnere 

bl.a. på deres hjemmeside og ved deres årlige konferencer. IHV bliver som Fagligt Selskab for 



Sundhedsplejersker inviteret ind i forskellige officielle fora hvor de er medvirkende til at påvirke og 

udvikle sundhedspleje. 

Formålet med at være medlem af IHV og deltage på IHV’s konferencer, er at vi som organisation 

og sundhedsplejersker får adgang til en organisation og viden, der udvikler vores fag. 

Besøg hjemmesiden: https://ihv.org.uk og få mere at vide. 

 

Repræsentant fra FS- Sundhedsplejersker deltog i Konference i Kenya.  

Repræsentant fra FS- Sundhedsplejersker deltog i Konference Harrogate England. 

Repræsentant fra FS-Sundhedsplejersker deltog i Marce-konferencen i Stockholm. 

 

SNI-School Nurses international 

Kirsten og Benedicte har i juli 2019 repræsenteret Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker i 

Danmark på SNI School Nurses international – vi havde en poster med ang. tidlig indsat i 

forbindelse med de danske forløbsprogrammer herunder tidlig opsporing og hjælp ang.  ADHD. 

  

Repræsentation  

Sundhedsstyrelsen:  

Arbejdsgruppe, hvor det var revision af anbefalinger for svangreomsorgen, der var i fokus. Dette 

blev en større revision end umiddelbart påtænkt og som i januar 2020 har været i høring. 

Deltaget i en arbejdsgruppe omkring ”Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud” 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-

2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F 

Haandbog om 

hygiejne 2019.pdf
 

Deltager i en arbejdsgruppe i SST der resulterer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for 

livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt.  

Deltager i netværket for informationsindsatsen om HPV-vaccination. Støtte til HPV-

vaccinationskampagnen, som foregår i medier – både i aviser og på de sociale medier.  

Deltaget i workshop i Sundhedsstyrelsen / Kræftensbekæmpelse om Gravide og tobak. 

 

Referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med 

spiseforstyrrelse. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed: 

Deltagelse i workshop målrettet udvikling af tilsyn målrettet sundhedsfaglig behandling inden for e-

sundhed 

Repræsenteret Faglig Selskab for Sundhedsplejersker i en arbejdsgruppe i Styrelsen for 

patientsikkerhed – hvor der blev udarbejdet målpunkter for tilsyn på asylcentre. 

Arbejdsgruppemøde vedrørende målepunkter for 2019 på området for Sundhedsplejen. 

https://ihv.org.uk/
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F


Arbejdsgruppe i SynoptikFonden, hvor man kigger på barnets syn inden skolestart. Hvordan kan 

disse børn opspores – og derfor udvikles materiale til børnehaver og indskolingen. 

Vi har i enkelte tilfælde skulle udpege en sagkyndig i tilsynssager. 

Diverse: 

Fagligt Selskab har været medafsendere på et inspirationskatalog om indsatser til at forebygge 

antibiotikaresistens i daginstitutioner i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. 

 

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersner har en plads i følgegruppen til Mette Vævers projekt ”Forstå 

din baby – En indsats der styrker førstegangsforældres ressourcer til at møde spædbarnets 

følelsesmæssige behov”, som er finansieret af Nordea Fonden. 

 

Fagligt Selskab har støttet ansøgningen, som Anti Doping Danmark i et samarbejde med 

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) har lavet. De er gået sammen om at 

udvikle en forebyggende indsats målrettet elever i landets 6. klasser med fokus på kropsidentitet, 

idealer og trivsel gennem undervisning og workshops i klasserne.  

Invitation til rundbordsmøde om nationalalliance mod social ulighed i sundhed fra Regioner og 

Kræftens Bekæmpelse. 

Vi har støttet kampagnen ”Se rødt når du ser gult” som sætter fokus på vigtigheden af at reagere på 

et barn med forlænget gulsot efter de første 2 uger. 

Deltaget i et dialogmøde i Undervisnings Ministeriet ang. Sundheds-seksualundervisning og 

familiekundskab.  

Folkemødet 2019, hvor Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker var repræsenteret i 2 paneldebatter.  

Invitation fra Mette Væver til debat om Kaffe og tidlig indsats – Hvordan fremmer vi forældres 

trivsel?  

Ulighed i sundhed blev drøftet i Regionernes telt, hvor vi er med som den stemme i debatten, som 

kan bidrage med sine erfaringer fra det virkelige liv, samt sætte fingeren på ømme steder, hvor ting 

kunne gøres bedre, fx fra sundhedsvæsnet i regionerne eller kommunerne. 

Ud over dette var rundt i teltene og deltog i debatterne omkring børn, familier og forebyggelse.  

Folkemødet 2020 – aflyst.  

 

Komiteen for Sundhedsoplysninger i arbejdsgruppen for nye retningslinjer i forhold til stramt 

tungebånd, som vi håber vil komme med nye vejledninger i 2020.  

Høringsudkastet  

 

NKR om 

undersoegelse og behandling af boern med stramt tungebaand_hoeringsversion.pdf
 

  

Afvikling af den ”Nordiske ammekonference” i Danmark 3. & 4. oktober 2019.  

 

I forbindelse med Copenhagen Pride havde vi et oplæg i DSR omkring Rugemødre 

 

Deltaget i film vedr. tidligere opsporing af synsproblemer ved børn på SundhedsTV 

 



Repræsenteret i Specialrådet for Sundhedsplejerskeuddannelsen. 

 

Er deltagende i ”Det nationale samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud” 

 

Bestyrelsen havde en stand ved konferencen ”Barnets første 1000 dage” arrangeret af Zornig. 

 

Skypemøde med Novo Nordisk Fonden vedr. ideer til fremtidige projekter vedr. børn og familier. 

 

Deltaget i skype-konference om ”Nordisk ligestilling” fra Christiansborg. 

 

Skrevet et kapitel i ”Bogen til Far” omkring sundhedsplejerskernes arbejde og udfordringer 

omkring det at få far med på banen. 

 

Oplæg på konferencen ”Forebyggelse gennem vaccination” på Christiansborg vedr. 

sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører, hvor vi holdt fokus på, hvad vi gør i dag og at 

sundhedsplejersker er ambassadører i hverdagen allerede. 

 

Vi har støttet op omkring et skriv til Folketingets Sundheds- og ældreudvalg. ”Lige adgang til 

sundheds for alle børn og gravide i Danmark”. Argumenteret for at der bliver lige adgang for alle -

også børn og gravide uden opholdstilladelse. Sundhedssystemets tilbud til børn og gravide bør altid 

tage udgangspunkt i sundhedsfaglige behov uafhængigt af juridisk status. 

 

Høringssvar på følgende områder er givet: 

Høring publikation ”Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud” 

Høring "Klinisk retningslinje for anvendelse af suttebrik under ammeetablering" 

Høring ”udkast til bekendtgørelse om plejefamilier” 

Høring ”Målepunkter for Sundhedsplejeområdet” 

Høring ”Ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet” 

Høring ”Målepunktssæt for digitale sundhedsfaglige behandlingssteder” 

Høring ”Livsstilsintervention ved svær overvægt. Anbefalinger for kommunale tilbud til børn og 

voksne” 

Høring ”Stramt tungebånd” 

Høring ”Omskæring af drenge” 

Høring ” Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen” 

 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. 


