
Foreningen i tal
Pr 1. oktober 2019 har vi 943 medlemmer - 147 indmeldte medlemmer
og udmeldt 176 i løbet af året. Mange af udmeldelserne skyldes af
manglende betaling på trods af rykkere.

Bestyrelsen
Ved sidste generalforsamling var 5 ud af 8 bestyrelsesmedlemmer på
valg. De senere år har der i et ud af tre år ikke være
bestyrelsesmedlemmer på valg. Derfor havde to bestyrelsesmedlemmer
(Bo Jørgensen og Merete Hartun Jensen) frivilligt valgt at opstille for 2 år,
således at der fremover vil være bestyrelsesmedlemmer på valg hver år.
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling med:
- Jonas Hedegaard Andersen, Hillerød Hospital, næstformand
- Annette Høeg, Regionshospitalet Viborg, kasserer
- Bo Jørgensen, Bispebjerg Hospital, ansvarshavende redaktør af Bladet
Sår
- Maria Plaschke, Master studerende, journalistisk medarbejder ved
Bladet Sår
- Else Sværke Henriksen, Guldborgsund Kommune, også medlem af
uddannelsesudvalget
- Merete Hartun Jensen, Bispebjerg Hospital, sekretær
- Mitra Sepehri, Herlev Hospital, bestyrelsesmedlem
- Susan Bermark, Bispebjerg Hospital, formand og medlem af
uddannelsesudvalget.

Vi måtte tage afsked med Bente som desværre ikke fik stemmer nok til
en bestyrelsespost. Du skal have en kæmpestor tak for dine i bestyrelsen
og du er meget velkommen hvis du får lyst til igen at stille op til
bestyrelsen.

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 3 ordinære
bestyrelsesmøder samt et telefonmøde.

Bestyrelsen har håndteret forretninger og møder og har også i år været
repræsenteret ved Diabetessygeplejerskernes Årsmøde samt ved DASYS’
repræsentantskabsmøde. Vi har ligeledes som tidligere deltaget ved
EWMA’s Cooperating Organisation og været repræsenteret ved NIFS
årsmøde.

Vi har i løbet af foråret forhandlet med International Lymphoedema
Framework om evt.  at holde vores årsmøde i 2020 sammen med deres
internationale konference som næste år skal holdes i København. Vi har
her i oktober, underskrevet en kontrakt på denne aftale og derfor vil
næste års møde blive afhold 1-3 oktober 2020 i Hangaren som er et nyt
hotel og konferencecenter ved Københavns lufthavnen.

Vores økonomi er efter det lille dyk forrige år igen fin. Bladet SÅR vil blive
udsendt med 3 numre af bladet i år. Der er skiftet trykkeri og også kigget
på muligheder for at reducere udgifterne til forsendelse. Der har været
nogle udfordringer med det nye firma omkring forsendelsen, men selve
trykningen af bladet er i samme gode kvalitet som tidligere.

Udvalg
Foreningen har fortsat to ordinære udvalg Informationsudvalget og
uddannelsesudvalget.

Informationsudvalg
Dette udvalg udgiver foreningens blad SÅR og er hovedarbejdskraften
bag vores aktiviteter på hjemmeside med tilhørende publikationer.
Vores redaktionsgruppe gør et meget stort arbejde og både Bo og Maria
lægger frivilligt mange timer i arbejdet med bladet.
Derfor skal der igen i år lyde en stor tak til hele redaktionsudvalget i form
af Bo og Maria som i samarbejde med Sara vores dygtige grafiker og
journalist Jens Fonnesbech sørger for et fint indhold og høj standard i
layout. Der har været gode indlæg fra medlemmer og tusinde tak for det,
men vi vil fortsat gerne opfordre alle medlemmer til at skrive både små
og store indlæg til bladet.

Interessen for annoncering er tilfredsstillende og der skal også lyde en
tak til annoncørerne for deres støtte, uden hvilken bladets kvalitet ikke
kunne holdes på samme høje stade.

SÅR er et medlemsblad for såvel DSFS som norske NIFS.
Else Sværke Henriksen, sørger for at administrer vores Facebook side og
kommer jævnligt med diverse nye opslag med informationer på siden.
Disse informationer bliver set af mange af vores medlemmer og andre
interesserede, så tak for det til Else.

Uddannelsesudvalg
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Uddannelsesudvalget består af Dorthe Mogensen (formand)
Hygiejnesygeplejerske Herlev Gentofte Hospital, Åse Fremmelev Holm,
Sårsygeplejerske OUH, Rikke Trangbæk, Sårsygeplejerske
Regionshospitalet Viborg, Finn Gottrup, Professor dr.med. Bispebjerg
hospital, overlæge Eskild Henneberg Holstebro hospital, Else Sværke
Henriksen, Sårsygeplejerske Guldborgsund kommune og Susan Bermark
(hjælpeformand), klinisk sygeplejespecialist, Bispebjerg Hospital.
Tak for jeres kæmpe arbejde med at arrangere vores årsmøde og
temadag, det er svært at blive ved med at finde emner, men i gør det
rigtig godt.

Der har været afholdt i alt 3 ordinære møder siden sidste
generalforsamling med at planlægge vores temadag og årsmødet for
2019.

1: Temadagen i marts 2019 blev afholdt i Musikhuset i Esbjerg med det
overordnede emnet
    ”Immunulogiske sår”.
    Det var en godt besøgt temadag med mange rigtig gode indlæg. Der
var mange roser for
    præsentation af patientcase. Det var virkelig brugbart.

2: Årsmødet i år afholdes på Odeon i Odense og har emnet ”Diabetiske
fodsår”. Det er et emne
    der interesserer rigtig mange, så vi håber at vi kommer op på 300
deltagere.

Finn Gottrup har meddelt at han stopper i uddannelsesudvalget efter
årsmødet i år. Der skal lyde en stor tak til Finn, dejligt at du efter du
valgte at træde ud af bestyrelsen fortsat havde  lyst til at arbejde for
foreningen.

Ann Brockdorff vores gode forretningsfører, har valgt at stoppe fra 1.
januar. Jobbet som forretningsfører var en kæmpestor opgave at gå i
gang med. Det er den vigtigste post i foreningen og den har du klaret helt
fantastisk så stor tak for dine år på denne vigtige post.

Strategimøde:
Bestyrelsen inklusive suppleanter samt uddannelsesudvalget, holdt
traditionen tro et strategimøde i januar måned, hvor nuværende og
fremtidig planlægning blev diskuteret.
Vi havde gode diskussioner med nye impulser til fortsat at sikre at vi har
et selskab med en sund økonomi og med gode temadage og årsmøder.

Relationer – nationale og internationale
DSFS har gennem det fælles sårblad SÅR fortsat gode forbindelser til
Norsk Interessefaggruppe For Sårheling (NIFS).

Foreningen har endvidere tilknytning til:
LVS (Lægevidenskabelige Selskaber)
DASYS (Dansk Sygepleje Selskab). Else Sværke Henriksen
repræsenterede foreningen ved DASYS’s repræsentantskabsmøde. Læs
om DASYS på deres hjemmeside.

Fremtiden
Vi har planlagt at næste årsmøde skal være et fælles møde med
International Lymphoedema Framework samt det danske Framework.
Mødet bliver holdt på Hangaren, et hotel der næsten er færdigbygget ved
Kastrup Lufthavn.

Selv om jeg har skrevet dette i flere år, så har DSFS fortsat en stor rolle
som hovedleverandør af viden og uddannelse på sårområdet – og som
det samlende organ for sårfolket i Danmark. Vi ser det også vigtigt at
fastholde et gode samarbejde med andre nordiske sårforeninger og
Europæiske sårsammenslutninger.

Til slut en stor tak til både bestyrelsen og uddannelsesudvalget for godt
samarbejde og nogle gode og inspirerende møder.

Susan Bermark
Formand

Tak til ANN og velkommen til Helle.
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