
Foreningen i tal
Der er p.t. 1037 medlemmer  - med en tilgang på 118 nye medlemmer  i løbet af året og 53
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 sammensætning.

Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling med Susan Bermark som
næstformand, Anne Marie Rasmussen 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 Aksel Jes Bomberg og med  Eskild W. Henneberg som formand + medlem af
uddannelsesudvalget.

Bestyrelsen har håndteret løbende forretninger og møder og bl. a. været repræsenteret
 ved Diabetessygeplejerskernes Årsmåde , har haft en gæstesession ved ETRS (European
Tissue Repair Society) årsmøde i København og  været repræsenteret ved NIFS årsmøde.

Ved afslutningen af af indeværende periode, forlader Annette Norden, Anne Marie
Rasmussen og Aksel Jes Bomberg bestyrelsen.

Annette har fået nyt, tidskrævende arbejde med opbygning og organisering af sårarbejdet
på Hvidovre Hospital – så hun må fravælge ”fritidsarbejdet” i DSFS. Men tak til Annette for
en stor indsat i både bestyrelse og Uddannelsesudvalg gennem årene – og held og lykke
med det nye!

Anne Marie og Aksel er begge stabile kæmper, som flere gange er trådt til og hjulpet når
rekrutteringen til diverse poste har svigtet – senest da de begge gav et ekstra nap med ved
at træde ind i bestyrelsen fra deres suppleantposter, hvor Anne Marie genindtog
kassererposten!

Men nu nærmer en pensionering sig – så de har begge besluttet at andre må tage over.

Stor tak til Anne Marie og Aksel for mange års trofast indsats for DSFS.

Vores forretningsfører Ann Brockdorff har haft en travl tid, med at komme ind i de mange
forretningsgange omkring det at håndtere en forening med en bestyrelse og ca 1000
medlemmer med tilhørende økonomi og korrespondance –  men det er gået rigtig fint – og
takket være Ann´s store arbejdsindsats - og en vis tiltrængt modernisering - er det hele nu
på rette spor !

Udvalg
Foreningen har to ordinære udvalg.

Informationsudvalg
Dette udvalg udgiver foreningens blad SÅR og er hovedarbejdskraften bag vore elektroniske
aktiviteter på hjemmeside med tilhørende publikationer.

I april 2015 døde – efter længere tids sygdom – vores mangeårige grafiker,
multikunstneriske og designer - og journalistiske medarbejder ved bladet Saar – Birgitte
Clematide.

Birgitte har på sin stille måde og med sin originale genialitet præget Bladet Sår's og
hjemmesidens design og layout – og produceret mange mindeværdige logoer og streger til
DSFS, EWMA m.fl.

Æret være Birgittes minde.

En vanskelig  videreførelse af Bladet efter Birgittes bortgang, er klaret af Bo Jørgensen og
Maria Plaschke i samarbejde med Jens Fonnesbech og nye gode mennesker – og er
lykkedes flot som set i de seneste udgivelser – fortsat høj standard i lay out og fint indhold.

Interessen for annoncering er tilfredsstillende. Der skal lyde en tak til annoncørerne for
deres støtte, uden hvilken bladets kvalitet ikke kunne holdes på samme høje stade.
SÅR er primært et medlemsblad for såvel DSFS som norske NIFS.

Og så er vi jo også kommet på FaceBook!

Vi ser det mest som et hurtigt, billigt og tidssvarende kommunikationsredskab at være på
de sociale medier – og det har da også vist sig, at post´ningen har fået en del followers -J.

Mediets muligheder for Selskabet kan ganske givet videreudvikles – det afhænger helt af i
hvor høj grad vi – altså DSFS og medlemmene – ta´r det til sig og bruger det.

I Bestyrelsen er vi meget bevidste om, at vores FaceBook side IKKE skal benyttes til
konkret faglig sårrådgivning og diskussion – dels kan evt. dårlig rådgivning være potentielt
ansvarspådragende,  og så skal siden heller ikke fyldes med ”væmmelige sår”.

Årsmøde 26. - 27. november 2015 i Billund

Formandsberetning ved generalforsamlingen 2015



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 marts 2015 blev afholdt på Nordsjællands Konferencecenter i Allerød med
emnet ”Rundt om Cancer”.

Fine, forskellige indlæg til et fuld-tegnet  godt møde, som fik positiv evaluering af
deltagerne.

2: Årsmødet i Billund – med hovedoverskrifterne ”Status på Telemedicin” og
Kompressionsbehandling.

Årsmødet er  - igen-  med tilmelding af det maksimalt mulige antal deltagere, som
kursusstedet kan rumme, og med venteliste ved evt afbud.

Det er selvfølgelig meget tilfredsstillende for Foreningen, at så mange medlemmer bakker
op om og kommer til vore møder – og vi beklager meget, at en del medlemmer har meldt
sig til forgæves – noget vi selvfølgelig vil forsøge at tage højde for ved planlægningen af
kommende arrangementer, hvor vi dog også må have den økonomiske risiko, der vil være
ved at booke og betale forstørre kursussteder, som så ikke ”fyldes ud”, med i
overvejelserne.

Uddannelsesudvalgets har i slutningen af indeværende periode skiftet lidt ud på posterne,
idet vores mangeårige formand for udvalget, hygiejnesygeplejerske Susanne Aagaard ifm
sin pensionering har valgt at stoppe med organisationsarbejde.

Susanne har i sin lange funktionsperiode, med stor dygtighed, akkuratesse og rettidig
omhu,  sikkert styret planlægningen og gennemførelsen af DSFS´s årsmøder og temadage
– med årets udgave i Billund som sidste handling  - så en kæmpetak til Susanne for det
store arbejde!

Uddannelsesudvalget har med bestyrelsens billigelse valgt Susannes efterfølger på
formandsposten – nemlig det hidtidige medlem af Uddannelsesudvalget sårsygeplejerske
Else Godsk Vestergaard (fra Sårcentret, Regionshospitalet Viborg) til formand for udvalget.
Velkommen til at løfte arven, Else !

Og så forlader sygeplejerske Bente Ramskover, Odense også Uddannelsesudvalget. Bente
har i mange år været et inspirerende og dygtigt  og flittigt medlem af udvalget, men da hun
arbejdsmæssigt har  forladt sårverdenen, føler hun ikke, at hun på sigt kan yde det hun
gerne vil i DSFS og Uddannelsesudvalget, og har derfor valgt at trække sig.

Stor tak til Bente for alt arbejdet – og tak for at du ”gør rent bord” ved at hjælpe med til at
færdiggøre Shared Care projektet fra EWMA-mødet i København for 2 år siden.

Nye medlemmer til at erstatte de der forlader Udvalget arbejdes der på at finde. 

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
Der har i årets løb fortsat været ydet en stor indsats på mange fronter med national
implementering af telemedicin på sårområdet – hvor arbejdet i den MedCom-styrede
Nationale Klinikergruppe nu er ved at være afsluttet

Arbejdet med at implementeringen af telemedicinsk kommunikation har også i 2015 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.

Eskild W. Henneberg


