
Foreningen i tal
Der er p.t. 1050 medlemmer – med en tilgang på 63 nye medlemmer i løbet af året og 59 der
meldte sig ud.

Bestyrelsen
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, et møde
med industrien samt et telefonmøde.

Der har i det forløbne år ikke været ændringer i Bestyrelsens og Uddannelsesudvalgets
sammensætning.

Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling med Susan Bermark som
næstformand, Jens Lykke Sørensen som kasserer, Maria Plaschke som sekretær og
journalistisk medarbejder ved Bladet SÅR, Bo Jørgensen som ansvarshavende redaktør af
Bladet SÅR, Else Sværke Henriksen også som medlem af uddannelsesudvalget, og Annette
Norden og Rolf Jelnes og med Eskild W. Henneberg som formand + medlem af
uddannelsesudvalget.

Bestyrelsen har håndteret løbende forretninger og bl. a. arbejdet med en kortfattet,
overskuelig oversigt til hjemmesiden om generelle principper for sårbehandling, revideret
Såralgoritmen, har været repræsenteret ved Diabetessygeplejerskernes Årsmøde og ved Nordic
Task force Diabetic Foot og været med i den videnskabelige komité ved EWMA 2014 i Madrid,
ved EPUAP i Stockholm og været repræsenteret ved NIFS årsmødet.

I næste periode vil der ske en del ændringer i bestyrelsen, idet Jens Lykke Sørensen og Rolf
Jelnes begge har meddelt, at de i forbindelse med årets generalforsamling, ønsker at trække
sig fra bestyrelsen – Jens 1 år før valgperiodens udløb, Rolf 2 år.
Dette medfører – i henhold til vedtægterne – at vore to nuværende suppleanter, Anne Marie
Rasmussen og Aksel Bomberg træder ind i bestyrelsen indtil næste valg (i 2015), hvor de så
evt. kan vælges til en ordinær periode.
Bestyrelsen udtrykker en stor tak til Jens og Rolf for det store arbejde de begge har ydet i
bestyrelsen og for sårsagen – og ønsker begge ”god vind” i pensioneringstilværelsen og
retræteperioden.

Og så har vi fejret 80-års fødselsdag for vores forretningsfører Niels Müller – begivenheden
dækket af bladet SÅR – og brugt året til at trappe Niels ud af funktionen og indføre vores
kommende forretningsfører, Ann Brockdorff, i forretningsførerhvervets indhold og små
hemmeligheder.
Niels har tjent DSFS som forretningsfører i nu næsten 20 år – og gennem den periode ydet en
fantastisk indsats med at holde sammen på det hele, været selskabets kontaktperson og ansigt
udadtil, sørget for at papirer og dokumentation var i orden, betalt regninger, sendt
opkrævninger, siddet ved registreringsbordet ved møderne, slæbt vingaver til
foredragsholdere, vejledt og været hukommelse for skiftende bestyrelser og udvalg, og altid
været en loyal, punktlig og behagelig samarbejdspartner.
Stor tak til Niels for en fantastisk indsats for DSFS – og alt mulig lykke til ham og Rita i et
velfortjent otium!

Udvalg
Foreningen har to ordinære udvalg.
1. Informationsudvalg
Dette udvalg udgiver foreningens blad SÅR og er uændret fra sidste år.
Bladets standard har været uændret tilfredsstillende mht. indhold og layout. Som altid skal der
lyde en opfordring til medlemmerne i foreningen om at deltage i bladets drift i form af artikler,
kommentarer og andre indlæg.
Interessen for annoncering er tilfredsstillende. Der skal lyde en tak til annoncørerne for deres
støtte, uden hvilken bladets kvalitet ikke kunne holdes på nuværende høje stade.
SÅR er primært et medlemsblad for såvel DSFS som norske NIFS.
Bladet producers professionelt med tilknyttet journalist og grafiker. Begge disse funktioner
betyder en økonomisk udgift for foreningen – men vi skønner, at det er pengene værd. Alt
andet arbejde med bladet foregår uden honorar, og derfor skal der igen i år lyde en tak til alle
implicerede, specielt vor redaktør Bo Jørgensen og Maria Plaschke.

2. Uddannelsesudvalg
Der har været afholdt i alt 3 ordinære møder i dette udvalg siden sidste generalforsamling. Det
primære arbejde det forløbne år har været at organisere foreningens møder:

1: Temadagen i Svendborg med hovedtemaet EVIDENS - og med belysning af, i hvor høj grad
evidens lægges til grund for vores adfærd i dagligdagen, ved udvælgelsen af produkter i
regionerne, valg af fugtig sårbehandling, valg af K-strømper og mere overordnet om evidens
ved allokering af ressourcer i sundhedsvæsnet v. professor Kjeld Møller Petersen.
Velbesøgt møde, som fik meget positive tilbagemeldinger i deltagernes evalueringer.

2: Årsmødet 2014 – med emnet Status på behandling af Diabetes Fodsår og Lymfødem.
Diabetiske fodsår fylder rigtig meget både i den praktiske hverdag i alle sårbehandlende
afdelinger og nu heldigvis også i den offentlige debat og i de sundhedspolitiske tiltag – senest
med Sundhedsstyrelsens introduktion af ”Nationale Kliniske retningslinjer for undersøgelse og
behandling af diabetiske fodsår” med tilhørende visitationsretningslinjer – et arbejde som DSFS
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har været medengageret i, og som ser ud til at få sygehusejerne (Regionerne) og
Kommunernes Landsforening til - uden at stille spørgsmål til om det skal finde sted – at indføre
de organisatoriske ændringer og faglige opgraderinger, der anbefales (læs: kræves)
retningslinjerne.
Og en sejr for sårområdet, at den multidisciplinaritet, vi har snakket om og advokeret for de
sidste 10-15 år, nu er en officiel realitet.
Årsmødet 2014 var overtegnet for tilmelding allerede 3 uger før afholdelsen – så interessen for
emnet blandt vore medlemmer er stor – vi håber på at de kommer til at opleve et godt
årsmøde.

Strategimøde
Bestyrelsen og uddannelsesudvalget, inklusiv suppleanter holdt som sædvanligt et
”strategimøde” i januar måned, hvor nuværende og fremtidig planlægning blev diskuteret.
Frugtbar diskussion med nye impulser til nye indsatsområder, emner til tema-dage og
årsmøder og fremtidig strategi for DSFS.

Relationer – nationale og internationale
DSFS har gennem det fælles sårblad SÅR fortsat gode forbindelser til Norsk Interessefaggruppe
For Sårheling (NIFS).
Udover tilknytning til LVS (Lægevidenskabelige Selskaber – tidl. Medicinsk Selskab) har
foreningen tilknytning til DaSyS (Dansk Sygepleje Selskab).

Andre aktiviteter
DSFS har ved formanden været repræsenteret i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe i
udarbejdelsen af den første Nationale Kliniske Retningslinje – om ”Diagnostik og behandling af
diabetiske fodsår”, som udkom sidste år.
Desuden har der været ydet en stor indsats på mange fronter med national implementering af
telemedicin på sårområdet – hvor vi har været fint repræsenteret i den MedCom-styrede
Nationale Klinikergruppe, som fik fastsat nogle operationelle standarder og målsætninger for
især det faglige indhold i det telemedicinske sårarbejde.
Arbejdet med implementeringen af telemedicinsk kommunikation har senest været præget af
en kæmpeindsats med at undervise især primær kommunale sygeplejersker og
konsultationssygeplejersker på sårområdet, så de er rustede til på mere kvalificeret vis at yde
en indsats for sårpatienter – og udnytte den telemedicinske samarbejdsmulighed med
specialambulatorierne i sårfunktionerne på hospitalerne.
Medlemmer af DSFS har været nøglepersoner i denne indsats – en stor ros og tak for det !

Fremtiden
DSFS ser fortsat sin rolle som hovedleverandør af viden og uddannelse på sårområdet – og
som det samlende organ for sårfolket i Danmark.
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