
Foreningen i tal
Det sidste år har der været en lille medlemsfremgang, så vi nu har 987 medlemmer, heraf 13
fra Færøerne, Grønland, Island og Sverige.
Tallet dækker over 53 udmeldelser, men opvejes rigeligt at 97 nye medlemmer.

Bestyrelsen
Siden sidste generalforsamling har der været af afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder og 1
ekstraordinært.
Bestyrelsessammensætningen og de enkelte poster i bestyrelsen har været uændrede i den
sidste periode.
Bestyrelsen og uddannelsesudvalget holdt vanen tro i januar måned strategimøde, som optakt
til sæsonens arbejde med god diskussion og mulige emner til kommende møder og strategi for
foreningen.

Udvalg
To ordinære udvalg:

1. Informationsudvalget – som udgiver foreningsbladet SÅR. Bladet har det sidste år som
sædvanlig leveret flotte opsætninger og gode informative artikler, og er stadigvæk en meget
vigtig del af foreningens ansigt både indadtil og udadtil. Det afspejles også i, at der fortsat er
god tilslutning fra annoncørerne i bladet. Redaktionen har altid brug for nyt stof og artikler til
bladet, så jeg skal opfordre medlemmerne til at bidrage hertil – mulighederne er mange –
publicering af videnskabelige artikler, referater fra interessante møder, beskrivelse af lokalt
initiativ på sårområdet og meget mere.

2. Uddannelsesudvalget. Der har været afholdt i alt 5 ordinære møder i udvalget – det
primære arbejde har været med planlægning af temadag og årsmøde samt med
forberedelserne til EWMA-mødet i København i maj 2013. Temamødet i marts i 2012 i Roskilde
om sårinfektioner efter kirurgiske operationer var meget velbesøgt, og ud fra
evalueringsskemaerne var der stor tilfredshed med mødets forløb og indhold. Temaet ved
Årsmødet i år er jo tryksår, hvilket er helt på linje med de europæiske initiativer på netop
dette område med en international tryksårsdag, som også er markeret med flere gode
initiativer i Danmark. Det helt store arbejdsområde har imidlertid været den del af EWMA-
mødet 2013, som Danske Selskab for Sårheling skal afholde som vort Årsmøde dette år. Vi er
langt fremme med planlægningen af programmet, og glæder os til at integrere det i et stort
internationalt møde. Vi håber selvfølgelig at rigtig mange medlemmer af Dansk Selskab for
Sårheling vil være kongresdeltagere på EWMA-kongressen, og komme både til vort selskabs
årsmøde og også deltage i den spændende meget store europæiske kongres, hvor der jo
ventes omkring 2500 deltagere. For at stimulere interessen for deltagelse på EWMA-mødet for
vore medlemmer, har Dansk Selskab for Sårheling vedtaget, at man vil betale kongresafgiften
for medlemmer, som har fået optaget et videnskabeligt foredrag eller et posterindlæg ved
EWMA-kongressen. Kongresafgiften betales til foredragsholderen eller den som er første
forfatter på en poster.

Andre aktiviteter
Selskabet har jo 20 års jubilæum i år, men i kraft af de meget omfattende arrangementer med
EWMA-mødet, har vi valgt ikke at sætte noget særligt ind på dette jubilæum, men gemme
kræfterne til vort 25 års jubilæum, som jo så også er nært forestående. Vi har dog valgt at
markere 20 års jubilæet i år med et særlig festligt socialt arrangement i forbindelse med
middagen ved Årsmødet i år. Indholdet heraf er en lille hemmelighed, men vi tror, det bliver
spændende!

Fremtiden
DSFS ser fortsat sin rolle som hovedleverandør af viden og uddannelse på sårområdet i
Danmark, og som det samlede organ for sårfolket her.
I støbeskeen er den praktiske implementering af telemedicin på sårområdet – noget som jo
netop har fået de bevilgende myndigheders gunst.
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