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Selv om mange af os ved foreningsårets begyndelse tænkte, at nu ville situationen med Covid 
snart blive bedre, så er det først sket her i september 2021, hvor rigtig mange er vaccineret. 
Efter at have aflyst vores temadag i marts 2020, måtte vi desværre også aflyse årsmødet i no-
vember 2020. Vi var meget optimistiske vedrørende temadagen i marts 2021, men den måtte 
desværre også aflyses en måneds tid inden afholdelsen.  

Vi fik dog holdt vores årlige generalforsamling virtuelt i november 2020, også selv om vi på det 
tidspunkt absolut ikke var eksperter i det. Det lykkedes endda at have undertegnede, som var 
ramt af Covid, med online. Så vi synes faktisk, at generalforsamlingen trods alt forløb fint.  

 

Bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen i 2020, hvor de to bestyrelsesmedlemmer, der var på valg (Merete 
Hartun Jensen og Bo Jørgensen) og som begge blev genvalgt uden modkandidater, fortsatte 
bestyrelsen uændret med 

• Jonas Hedegaard Andersen, afdelingslæge Hillerød Hospital, næstformand 
• Annette Høgh, overlæge Regionshospitalet Viborg, kasserer 
• Bo Jørgensen, overlæge Bispebjerg Hospital, ansvarshavende redaktør af Bladet Sår 
• Maria Plaschke, sårsygeplejerske MPH, journalistisk medarbejder ved Bladet Sår 
• Else Sværke Henriksen, sårsygeplejerske, Guldborgsund Kommune, også medlem af ud-

dannelsesudvalget 
• Merete Hartun Jensen, afdelingssygeplejerske, Bispebjerg Hospital, sekretær 
• Mitra Sepehri, 1. reservelæge, Ph.d., Rigshospitalet, bestyrelsesmedlem 
• Susan Bermark, klinisk sygeplejespecialist, Bispebjerg Hospital, formand og medlem af ud-

dannelsesudvalget. 

 
Vores forretningsfører Helle Madsen har i løbet af det sidste år fået vores dejlige forening helt 
opdateret elektronisk. Hun har gennemført kampagner for at vi har de fleste medlemmers 
mailadresser, så vi hurtigt kan kommunikere med alle, at GDPR-reglerne overholdes og sidst, 
at vi har fået endnu flere til at betale kontingent via Betalingsservice.  

Pr 1. august 2021 var vi 847 medlemmer - 84 indmeldte og 93 udmeldte i løbet af regnskabs-
året 2020/21.      

Arbejdet i bestyrelsen 
I 2021 har der været afholdt tre online-bestyrelsesmøder og et fysisk møde i forbindelse med 
strategimødet i september i år. 

Der har været nedsat en Scientific komite, som sammen med ILF skulle få sammensat det 
samlede program for den 10. internationale lymfødemkonference. Heldigvis blev vores eget to-
dages program hurtigt klaret af vores effektive uddannelsesudvalg.  

Der har været holdt mange online møder om konferencen, men nu synes vi også, at vi har 
planlagt en flot konference. Desværre er der et par lande, hvor vi ved, at de ikke får rejsetilla-
delse fra (bl.a. Japan og Australien), så der vil blive mulighed for online deltagelse ved de 
store lymfødem sessioner. 

Vi var så heldige at få tilbudt et antal gratis pladser i EPUAP’s onlinemøde i maj 2021, og igen 
gratis til EWMA’s onlinekonference i oktober 2021. Interessen blandt medlemmerne har været 
stor, og vi har derfor afholdt lodtrækning om pladserne til begge arrangementer. Lodtræknin-
gerne er foretaget af Helle Madsen, Bo Jørgensen og Susan Bermark, og der er selvfølgelig fo-
todokumentation bragt i medlemsbladet.   



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. 

Det sidste år er gået med at få udskiftet hjemmesiden, som ikke længere kunne opdateres. 
Jeg håber, at I er tilfredse med det nye design, selv om indholdet svarer meget til den tidligere 
hjemmeside. Det er Maria Plaschke og vores webmaster Henrik Friis, der efter at have været 
på kursus, selv har klaret det hele – stor tak til dem. 

Redaktionsgruppen har arbejdet ihærdigt, for - når vi nu ikke kunne mødes – at få medlems-
bladet ud til jer alle en gang i kvartalet. Bo Jørgensen og Maria Plaschke lægger frivilligt 
mange timer i arbejdet med bladet. Så igen i år skal der lyde en kæmpestor tak til hele redak-
tionsudvalget der ud over Bo og Maria består af journalist Jens Fonnesbech. 

Der har igen i år været gode indlæg fra medlemmerne. Tusinde tak for det. Jeg vil fortsat op-
fordre alle medlemmer til at skrive både små og store indlæg til bladet. 

Vores forretningsfører har overtaget ansvaret for annoncering. Interessen for annoncering er 
tilfredsstillende, så der skal også lyde en tak til annoncørerne for deres støtte. Uden den kunne 
bladets kvalitet ikke holdes på samme høje standard. 
SÅR er et medlemsblad for såvel DSFS som for vores norske søsterorganisation NIFS. 

Else Sværke Henriksen sørger for at administrere DSFS’ Facebookside, og har været rigtig god 
til at sørge for, at vi også er fint præsenteret på den platform. Facebooksiderne bliver set af 
mange af medlemmer og andre interesserede, så tak for det til Else. 

Uddannelsesudvalg 
Uddannelsesudvalget består af Dorthe Mogensen (formand), hygiejnesygeplejerske Herlev 
Gentofte Hospital, Åse Fremmelevholm, sårsygeplejerske OUH, Rikke Trangbæk, sårsygeple-
jerske Regionshospitalet Viborg, Ewa Burian, læge Ph.d. Stud, Bispebjerg, Martin Södermann, 
læge Plastik- og brystkirurgi, OUH, Else Sværke Henriksen, sårsygeplejerske Guldborgsund 
kommune og Susan Bermark, klinisk sygeplejespecialist, Bispebjerg Hospital. 

Martin Södermann har en del at se til på jobbet, og han har derfor svært ved at finde tid til ar-
bejdet i udvalget. Derfor er han trådt ud i årets løb for at give plads til Maj Raundrup Kornø, 
som er afdelingslæge på Ortopædkirurgisk afd. Nykøbing Falster Sygehus. En stor tak skal lyde 
til Martin.   

Selv om uddannelsesudvalget ikke har mødtes så mange gange det sidste år, så skal der lyde 
en tak for jeres kæmpe arbejde med at tilrettelægge programmet for årsmødet. Vi har også et 
program liggende klar til temadagen marts 2022, men da den er planlagt for snart et par år 
siden, skal det nok lige justeres.   

 
Strategimøde 
Bestyrelsen inklusive suppleanter samt uddannelsesudvalget, holdt traditionen tro et strategi-
møde i 2021, men det blev dog først i september måned og ikke i januar, som vi plejer. 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 Interessefag-
gruppe For Sårheling (NIFS). Foreningen har desuden 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 
Jeg håber, at DSFS fortsat kan have en stor rolle som hovedleverandør af viden og uddannelse 
på sårområdet – og som det samlende organ for sårfolket i Danmark. Det er også vigtigt at 
fastholde det gode samarbejde med andre nordiske sårforeninger og europæiske sårsammen-
slutninger.  

Til slut en stor tak til både bestyrelsen og uddannelsesudvalget for godt samarbejde. 

Birkerød, den 11. oktober 2021 

 

Susan Bermark 
Formand 

 


