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Formandens beretning 2021/2022 

 

Kære medlemmer, 

Tak for jeres engagement i DSFS. Det er fantastisk at være blevet formand for en gruppe 

mennesker, der har hovedfokus på sår og sårbehandling. Tak fordi I som medlemmer hjælper 

med at formidle og udveksle erfaringer og deltager i uddannelse og læring.  

Vores forretningsfører Helle Madsen har fået opdateret vores medlemskartotek, hvilket gør 

kommunikationen mellem forening og medlemmer langt mere smidig og aktuel. Helle er desu-

den en uvurderlig hjælp med mange praktiske ting relateret til DSFS’ opgaver og forpligtigel-

ser. Helle, tak for at give os styringsredskaber og struktur. 

Foreningen i tal 

Ved begyndelsen af regnskabsåret 2021/2022, dvs. den 1. august 2021 var vi 847 personlige 

medlemmer. Der er i løbet af regnskabsåret 2021/22 indmeldt 124 og udmeldt 123 personlige 

medlemmer. Vi var dermed ved regnskabsårets afslutning den 31. juli 2022 848 personlige 

medlemmer. Fra 1. august 2022 og frem til beretningsdagen er indmeldt 38 og udmeldt 12 

medlemmer, så vi pr. 26. oktober 2022 er 874 personlige medlemmer. Desuden har vi nu 32 

virksomhedsmedlemmer.  

DSFS’ bestyrelse 

Ved sidste valg til DSFS’ bestyrelse i november 2021 genopstillede Susan Bermark ikke, hvil-

ket faldt sammen hendes beslutning om at gå på pension i løbet af 2022. Susan har været en 

del af DSFS’ DNA igennem det meste af foreningens historie, med 15 år i DSFS’ bestyrelse og 

uddannelsesudvalg, nogle år som næstformand og igennem de sidste 5 år som formand. Su-

san har i høj grad været med til at skabe den forening vi har i dag og ledet DSFS med flittig-

hed og intelligens. Som en gestus for at værdsætte hendes store arbejde for og i foreningen 

har bestyrelsen besluttet, at Susan Bermark udnævnes til DSFS’ 7. æresmedlem.  

Yderligere var Mitra Sepehri og Annette Høgh på valg – begge blev genvalgt. Den tomme plads 

efter Susan Bermark blev besat af Klaus Kirketerp-Møller. Mikkel Svenstrup blev genvalgt som 

suppleant, mens Camilla Bak Nielsen, Århus Universitetshospital ikke ønskede genvalg som 

suppleant. Kære Camilla, tak for din hjælp med arbejdet i DSFS. Suppleantposten blev efter 

valg besat med Jane Hampton. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende. Konstitueringen 

skal nu finde sted årligt efter en ændring af DSFS’ vedtægt vedtaget på samme generalfor-

samling: 

 

Formand Annette Høgh, Regionshospitalet Viborg 

Næstformand  Merete Hartun Jensen, Bispebjerg Hospital 

Kasserer Klaus Kirketerp-Møller, Bispebjerg Hospital 

Redaktør af SÅR  Bo Jørgensen, Bispebjerg Hospital  

Medredaktør af SÅR Jonas Askø Andersen, Nordsjællands Hospital Hillerød  

Medredaktør af SÅR Maria Plaschke 

Medlem af uddannelsesudvalget Else Sværke Henriksen, Nykøbing F. Sygehus 

Sekretær  Mitra Sepehri, Rigshospitalet 

Suppleant Mikkel Sundstrup, Nordsjællands Hospital Hillerød 

Suppleant Jane Hampton, Århus Kommune 
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Bestyrelsens vanlige årshjul har været påvirket af efterdønninger fra COVID. Således var vores 

strategimøde udsat til juni 2022, og det blev afviklet samtidigt med foreningens møde med vo-

res virksomhedsmedlemmer. Heldigvis kunne vi afholde temadag som planlagt i marts 2022, 

temaet var ”Rundt om smerter og sår”. Arrangementet var rigtigt godt besøgt (272 deltagere).  

Som en del af årshjulet er DSFS’ bestyrelse repræsenteret ved Diabetessygeplejerskernes års-

møde samt ved DASYS’ repræsentantskabsmøde. Vi er ligeledes repræsenteret ved NIFS’ års-

møde (februar måned), EWMA’s Cooperating Organisations møde, UEMS-MJC Wound Healing 

(European union of medicinal specialists; http://www.euma.eu) og i LVS’ repræsentantskab 

(Lægevidenskabelige selskaber). 

 

DSFS’ udvalg (informations- og uddannelsesudvalgene)  

Informationsudvalget er hovedarbejdskraften bag medlemsbladet SÅR og DSFS’ hjemmeside.  

Hjemmesiden er igennem det sidst år blevet optimeret. Maria Plaschke er hovedansvarlig for 

arbejdet, der ligger bag.  

Jonas Askø Andersen er trådt ind i redaktionsgruppen for SÅR. Vi udgiver fortsat fire flotte 

publikationer om året. Alt arbejde fra udvalgets side er frivilligt, så jeg vil gerne benytte lejlig-

heden til at takke alle, der ligger blod sved og tårer i af få SÅR ud til NIFS’ og DSFS’ medlem-

mer.  

Jeg vil også gerne takke Else Sværke Henriksen for hendes omhu med opdatering og admini-

streringen af DSFS’ Facebookside. Bladet SÅR og vores hjemmeside binder os sammen, og er i 

min optik med til at gøre vores forening levende, aktuel og vedkommende. Kære medlemmer, 

dejligt at I bidrager til indholdet i bladet – bliv ved med det! Indlæg er altid velkomne. 

Uddannelsesudvalget arbejder med udbredelse af viden om sårområdets mange aspekter og 

står bag planlægning og afvikling af DSFS’ temadage og årsmøder. Udvalgets primære opgave 

er at holde sig orienteret om DSFS’ medlemmers ønsker og forventninger til aktuelle temaer 

på vores møder. Jeg tolker det store fremmøde til vores arrangementer som om denne opgave 

bliver løst på fornemmeste vis. Holdet er aktuelt sat med: 

 

Formand  Dorthe Mogensen, Herlev Gentofte Hospital 

Medlem  Ewa Burian, Bispebjerg Hospital  

Medlem  Åse Fremmelevholm, Odense Universitetshospital 

Medlem   Rikke Trangbæk, Regionshospitalet Viborg 

Medlem  Mai Kornø  

Bestyrelsesrepræsentant Else Sværke Henriksen, Nykøbing F. Sygehus  

DSFS’ formand Annette Høgh, Regionshospitalet Viborg 

 

Strategimøde 2022 med bestyrelse og uddannelsesudvalg 

Årets tema var optimering og udvikling af DSFS’ legater. Fra efteråret 2022 har DSFS indført 

to nye legater som adderes til vores eksisterende udviklingslegat (midler til igangsættelse af 

projekter, studiebesøg i ind- og udland, forskning osv.).  

Formålet med legaterne er fortsat at støtte initiativer der fremmer forståelsen af sårheling og 

sårbehandling. Parallelt hermed fortsætter de eksisterende legater fra vores virksomhedsmed-

lemmer: New Feet Medical Footwear A/S’ udviklingslegat og Medi Denmark ApS’ kompressi-

onslegat. 

http://www.euma.eu/
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Det ene af de nye legater er et ”deltagelseslegat” som dækker tilskud til deltagelse i kurser og 

kongresser, mens det andet ”Legat til deltagelse i Norsk Interessegruppe For Sårhelings års-

møde” giver mulighed for at to personer kan deltage i det norske årsmøde, som afholdes i fe-

bruar måned hvert år. Tanken bag NIFS-legatet er at understøtte samarbejdet mellem NIFS og 

DSFS og dele interessen for sår og sårbehandling på tværs af fag, sektor og nationale græn-

ser. 

Kære medlemmer, velmødt til DSFS’ arrangementer i 2022/23. 

Viborg, den 26. oktober 2022 

 

Annette Høgh 

formand 


