
 

Beretningen 2022  

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

Landskonference 2021 til 2022. Bestyrelsen vil takke repræsentanterne for henvendelser, kommentarer, 

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

altid interesserede i en konstruktiv dialog. Siden sidste generalforsamling har vores arbejde i bestyrelsen 

været præget af covid-19 som resten af samfundet.  

Samarbejde mellem de faglige selskaber og DSR                      

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har som altid været i dialog med DSR og andre faglige selskaber 

omkring aktuelle emner og/eller problematikker. Siden sidste generalforsamling har der blandt andet været 

fokus på manglen på sundhedsplejersker i Danmark. En god start på livet, med tre forslag til bedre 

sundhedspleje for alle familier (løs manglen på sundhedsplejersker ved at uddanne flere, Graviditetsbesøg 

til alle, Ensartet kvalitet i sundhedsplejen for alle familier. Desuden har DSR og bestyrelsen haft fokus på 

svangreomsorgen og den første tidlige tid hjemme med en nyfødt. Der har været møder med 

sundhedsordførere og høringer. Samt med Mødrehjælpen for at afdække samarbejdsflader og 

kommunikation.  

Medier 

Der har været henvendelser fra journalister (radio, landsdækkende aviser). Der har været fokus på bl.a. 

Ulighed i tilbud til kommende forældre, forældre, børn og elever. Børn og sygdom under corona. Elevernes 

mentale sundhed ift at undervises hjemmefra og undvære normale aktiviteter. Øremærket barsel til mænd. 

Vaccinationer- Skolesundhedsplejen – veje eller ikke veje. Omskæring. Mangel på sundhedsplejersker.  

Hjemmesiden og nyhedsbrev  

Kirsten Birk, webredaktør  

Der er omkring 1000 der får nyhedsbrevet som udkommer den sidste søndag i hver måned. 11 gange årligt.  

Der er stor åbnings procent og mange klik.  

Hjemmesiden bliver bruget mere og mere. Ifølge Analytic er der en stigning på 44,2 % i brugere og 39,9% i 

sessioner, set inden for det sidste kalenderår.   

Hvis I opdager sider som trænger til opdatering så skriv venteligst til kirstenbirk@fs10.dk    

Fagbladet Sundhedsplejersken    

I 2021 har redaktionsgruppen været igennem følgende aktiviteter:  

Redaktør, Anja Kreutzmann, har fået uddelegeret opgaver som hun hidtil tog sig af, til to nye i 

redaktionsgruppen (se under Lise Madsen og Gitte K. Jørgensen)  

Endvidere er der i December måned 2021 opstartet et nyt samarbejde med mediegruppen som i det 

kommende år tager sig af procesdelene ift. produktion af brugbare artikler til de 5 planlagte medlemsblade. 

Dette evalueres igen ultimo 2022 og vurderes om dette skal fortsætte. Disse procesdele har de forrige år 

været redaktørens opgaver. Redaktøren forsætter med at være medlæser af artiklerne og garant for det 

endelige blads indhold.  
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Derudover har redaktøren forsat det primære samarbejde med forsidetegneren, Niels Poulsen, 

annoncesælger & Hanne K. Rasmussen fra Mediapartners samt mediegruppen: Mia Winther, Kristine Buske 

samt layouter Joan Høyerby.  

Lise Madsen: Har overtaget kommunikationen med de medlemmer der anmelder bøger samt sørger for at 

disse anmeldelser bliver endelig klar til publicering i bladet (kreditering, foto i rette opløsning m.m.)  

Gitte K. Jørgensen: Er fast medlæser af artiklerne ift. om der skal justeres på noget for at artiklerne har 

faglig kvalitet og relevans. Har endvidere kvalificeret eksisterende skriv så som ”Vejledning i 

artikelskrivning” m.m.  

Dorte Fischer: Er tovholder på de skriv der fast publiceres i medlemsbladet under ”kort fortalt”. Tager 

endvidere løbende kontakter til mulige artikelskrivere så som telefonrådgivningen ”tryg mor”, 

børnelægernes børnetips m.m.  

Kassererens beretning  

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 1400 medlemmer pr. 2021   

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.    

Bestyrelsen vil anbefale, at man tilmelder sin betaling til betalingsservice hvilket kan gøres via vores 

hjemmeside bag log in.  

Bestyrelsen opfordrer fortsat medlemmerne til at:   

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

bruge menupunkterne bag login:   

• Min profil – se/rediger   

• Legatansøgning   

• Medlemsblade   

• Tilmelding til PBS   

• Mine betalinger   

• Stop medlemskab   

 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 fortsat en positiv økonomi og medlemstallet er stabilt.    

Vi sender Sundhedsplejersken til 1431medlemmer pr. 1 februar 2021.  

Vi har øget vores pulje til legater til 80.000 kr.   

Årsregnskab 2021 viser et positivt resultat på 275.969 kr.   

Vores landskonference i 2021 gav overskud på 35.217 kr.  

 

  

 



Konferencer 

Jeanne Vetterstein, Tine Lohmann. Kursus og konferencegruppe.  

På grund af Covid 19 blev konferencen 2021 flyttet til august måned, vi turde ikke satse på, at vi kunne 

være så mange mennesker samlet i maj måned. Det var en god beslutning. Konferencen havde ca. 200 

deltagende sundhedsplejersker på Munkebjerg Hotel i Vejle. Det var dejligt med en konference som ligner 

det vi kender.  

Overskriften på konferencen var “Foranderlige familier”.   

Der var rigtig mange spændende oplægsholdere, der virkelig brændte igennem. Vi blev klogere på de nye 

familietyper der er her nu og som kommer i fremtiden.  

Ida Skytte Jacobsen fortalte om resiliens, hvad er det og hvordan kan vi arbejde med begrebet. Rikke 

Pristed fortalte om transkønnede børn og unge og hvordan vi i sundhedsplejen kan forholde os til dette.  

Marianne Levinsens oplæg havde fokus på fremtidens familier og sundhedspleje, hvordan tilpasser vi vores 

ydelser til deres behov. Og Janne Østergaard Hagelquist afsluttede konferencen med at fortæller om 

mentalisering.  

Indimellem var der forskellige spændende faglige sessioner og Annette Poulsen, sundhedsplejerske, MSP 

fra sundhedsstyrelsen fortalte om nyt fra SST.   

Det var en konference, som vi lagde rigtig meget arbejde i fordi, vi måtte ombooke alle foredragsholdere, 

hotel og udstillere o.l. Vi var stolte af resultatet og evalueringerne har været overvældende gode. Vi vil også 

gerne takke vores bureau Kongreskompagniet for planlægningen og Hanne Kjærgaard fra Media partneres 

for hjælpen med udstillerne. 

 

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. Vi kan med glæde 

meddele, at Finland for 1. gang i mange år var repræsenteret i mødet sept. 2018.  

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.   

NoSB har i 2020 og 2021 valgt ikke at afholde et fysisk møde. Vi har været i kontakt via FB-gruppe for 

bestyrelsen og forsøger at opdatere hinanden på, hvad der sker rundt om i Norden. Det er besluttet, at der 

i efteråret 2022 skal afholdes et møde i Finland.  

Der blev i 2021 afholdt NFSU-konference i København, hvor repræsentanter fra bestyrelsen var til stede. 

Her var emnet: “Med blikket på barnet” Læs kort op denne konference i Sundhedsplejersken nr.1/2022  

 

  



Internationalt samarbejde   

Kirsten Birk, Jeanne Vetterstein og Gitte Jørgensen  

I 2021 skulle der have været konference i Japan for skolesundhedsplejersker - dette er udsat til 2023 pga. 

Corona  - følg evt. med på School Nurses International - Home  

Der er et godt netværk i det internationale arbejde omkring skolesundhedsplejersker.   

F.eks har Kazuko Menzawa, SNI president in Tokyo, Japan udsendt et spørgeskema til sine internationale 

kontakter . Kirsten har således i febuar 2021 svaret på, hvordan vi i Danmark taklede nedlukninger på 

skoleområdet og givet sin vurdering på, hvordan trivslen var blandt de dasnke skoleelever – men der er 

løbet meget vand i åen siden …...  

 

Sundhedsstyrelsen 

• Arbejdsgruppen for generisk forløbsprogram for sjældne sygdomme.  

• Kommissorium for panel til udviklingsstrategi for forældre med fødselsdepression  

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

spiseforstyrrelse  

• Arbejdsgruppe vedr. revision af “Vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge”.   

• Arbejdsgruppe for mental sundhed og sundhedsfremme  

 

Bestyrelsens repræsentationer  

• Deltagelse i åben høring om fremtidens fødselsområdet med fokus på løsninger på, hvordan vi 

kommer videre fra hvor området er i dag.  

• Undersøgelse vedr. Y-tallerkenen og andre kostmodeller (grafiske virkemidler) blandt sundheds- og 

ernæringsprofessionelle - via Facebook-gruppen.  

• Partner i Alliancen mod social ulighed i sundhed. Kræftens Bekæmpelse  

• Special Uddannelsesrådet for Sundhedsplejerske uddannelsen.  

• DCUM Dagtilbud netværk med fokus på udvikling og undersøgelser på området.  

• Alliance “Børnevægt i balance”   

• Overgrebs netværk  

• Arbejdsgruppe omk Borgerforslag om hjælp i forbindelse med barnedød.  

• Arbejdsgruppen i Socialstyrelsen for forløbsbeskrivelse om udsatte gravide kvinder med et skadeligt 

rusmiddelforbrug og de børn der bliver født med følger heraf  

• Arbejdsgruppe i Dansk Pædiatrisk Selskab i forhold til retningslinje for ´Tvangsfjernelse fra fødslen´  

• Forespørgsel fra sundhedsplejerskestuderende om materiale og Fagligt Selskabs holdning til emner 

og input til opgaver.  

• Følgegruppe “Nationalt center for Overvægts advisory board.  

• Følgegruppe “Amning - en god start sammen”  

• Følgegruppe “Er du for sød?”  

• Følgegruppe “Forstår din baby”  

• Følgegruppe “Fif til fødsel og forældreskab!  

• Følgegruppe “Er jeg god nok?”  

• Følgegruppe “Lev uden vold”  

• Følgegruppe “Minding the baby”  

• Følgegruppe vedr. projekt En styrket indsats i PPR  



• Følgegruppe vedr. Sammen om trivsel – bedre trivsel og mestring blandt børn i udskolingen - 

Komiteen for sundhedsoplysning   

• Samarbejde om forskningsprojekt: En ungdom med bedre mental sundhed – hvordan kommer vi 

dertil?  

• Netværket “En god start”  

 

Høringssvar på følgende områder er givet 

• Øremærket orlov  

• Høring af lovforslag om ændring af barselsorloven  

• Anbefalinger vedr. Tværsektorielle forløb til mennesker med spiseforstyrrelser  

• Udkast til bekendtgørelse om virksomhedsområde til sygeplejersker og sundhedsplejersker ansat i 

kommunerne  

• Høring af ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet  

 

   

 

Med venlig hilsen   

Bestyrelsen for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.  

 

  

 

 


