Formandens beretning 2019/2020
Foreningen i tal
Pr 1. oktober 2020 har vi 848 medlemmer - 81 indmeldte medlemmer og 122 udmeldte i løbet
af året.
Vi har sagt farvel til Finn Gottrup som var stifter og formand for foreningen i mange år og de
sidste år medlem at vores uddannelsesudvalg. Vi sagde også farvel til Eskild Henneberg, som
ligeledes har været formand for foreningen og efterfølgende medlem af uddannelsesudvalget.
Der skal lyde en stor tak til jer begge for jeres store indsats for foreningen.
Vores forretningsfører Ann Brockdorff valgte også at trække sig tilbage, og vi takker dig for
alle dine mange år i bestyrelsen og de seneste år som forretningsfører.
Bestyrelsen
Ved sidste generalforsamling var der to bestyrelsesmedlemmer på valg (Maria Plaschke og Else
Sværke Henriksen) som begge blev genvalgt, hvorfor bestyrelsen fortsatte uændret efter generalforsamlingen med:
-

Jonas Hedegaard Andersen, Hillerød Hospital, næstformand
Annette Høgh, Regionshospitalet Viborg, kasserer
Bo Jørgensen, Bispebjerg Hospital, ansvarshavende redaktør af Bladet Sår
Maria Plaschke, Master studerende, journalistisk medarbejder ved Bladet Sår
Else Sværke Henriksen, Guldborgsund Kommune, også medlem af uddannelsesudvalget
Merete Hartun Jensen, Bispebjerg Hospital, sekretær
Mitra Sepehri, Herlev Hospital, bestyrelsesmedlem
Susan Bermark, Bispebjerg Hospital, formand og medlem af uddannelsesudvalget.

Som ny forretningsfører var vi så heldige at Helle Madsen, som til dagligt er lægesekretær i Videncenter for Sårheling, havde mod på opgaven. Fra 1. januar 2020 har Helle arbejdet energisk for at komme ind i alt det administrative i foreningen. Helle har arbejdet meget for at få
styr på vores medlemskartotek, så vi har mailadresser på næste alle vores medlemmer. Så er
der arbejdet med at få ordnet vores oplysninger om medlemmerne så vi overholder de gældende GDPR-regler.
Dette år har været meget usædvanligt grundet Covid-pandemien. Men vi startede året næsten
intetanende om hvad der skulle ramme os.
Bestyrelsen holdt sit årlige strategimøde med samtidigt bestyrelsesmøde i januar måned. Vi
forventede stadig i januar, at vi skulle holde vores temadag i marts, hvor vi havde sammensat
et spændende program med titlen ”Rundt om smerter og sår”. Men som meget andet i hele
verden måtte vi indse, at temadagen måtte aflyses grundet pandemien.
Vi arbejdede fortsat sammen med International Lymfoedema Framework om konference og
årsmøde i starten af oktober 2020. Dette har vi nu også måtte udsætte til maj 2021. I skrivende stund er vi meget i tvivl om det overhovedet er muligt at holde konferencen til maj
2021, men det skal besluttes inden november 2020.
Vi tør ikke planlægge en temadag til foråret 2021 grundet Covid, men håber at- hvis ikke fælleskonferencen med ILF kan holdes i maj 2021 - den så kan holdes senere på året. Men meget
er stadig usikkert. Kan internationale deltagere og oplægsholdere overhovedet komme til Danmark og hvor mange danskere får lov at deltage i en konference? Vi må afvente og se.
Bestyrelsen har, når vi nu ikke kan mødes fysisk, afholdt tre virtuelle møder. Bestyrelsen har
håndteret forretninger og møder. Vi har også i år inden pandemien brød ud været repræsenteret ved Diabetessygeplejerskernes Årsmøde samt ved DASYS’ repræsentantskabsmøde. Vi har

ligeledes som tidligere været repræsenteret ved NIFS årsmøde (februar måned) og forventer
at deltage ved EWMA’s Cooperating Organisations virtuelle møde i november 2020.
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.
Vores redaktionsgruppe gør et meget stort arbejde, og både Bo og Maria lægger frivilligt
mange timer i arbejdet med bladet. De arbejder på igen at komme op på fire numre om året.
Vi er meget glade for, at vi har vores medlemsblad SÅR. Det håber vi også at vores medlemmer er i denne tid hvor vi ikke kan mødes.
Så igen i år skal der lyde en kæmpestor tak til hele redaktionsudvalget. Bo og Maria sørger i
samarbejde med vores dygtige grafiker Sara og journalist Jens Fonnesbech for et fint indhold
og høj standard i layout. Der har været gode indlæg fra medlemmer - tusinde tak for det. Vi vil
fortsat gerne opfordre alle medlemmer til at skrive både små og store indlæg til bladet.
Interessen for annoncering er tilfredsstillende, så der skal også lyde en tak til annoncørerne for
deres støtte, uden hvilken bladets kvalitet ikke kunne holdes på samme høje stade.
SÅR er et medlemsblad for såvel DSFS som norske NIFS.
Else Sværke Henriksen, sørger for at administrere vores Facebook side og kommer jævnligt
med diverse nye opslag med informationer på siden. Disse informationer bliver set af mange af
vores medlemmer og andre interesserede, så tak for det til Else.
Uddannelsesudvalg
Udvalget har budt velkommen til to nye medlemmer: Ewa Burian, læge PhD studerende, Videncenter for Sårheling og Martin Södermann, Læge Plastik- og brystkirurgi, OUH
Uddannelsesudvalget består af Dorthe Mogensen (formand) Hygiejnesygeplejerske Herlev
Gentofte Hospital, Åse Fremmelevholm, Sårsygeplejerske OUH, Rikke Trangbæk, Sårsygeplejerske Regionshospitalet Viborg, Ewa Burian, læge PhD stud, Bispebjerg, Martin Södermann,
Læge Plastik- og brystkirurgi, OUH, Else Sværke Henriksen, Sårsygeplejerske Guldborgsund
kommune og Susan Bermark, klinisk sygeplejespecialist, Bispebjerg Hospital.
Tak for jeres kæmpe arbejde med at arrangere vores årsmøde og temadag, det er svært at
blive ved med at finde emner, men I gør det rigtig godt. *Nu har vi jo et program til en temadag liggende som vi håber at kunne holde engang i fremtiden.
Der har været afholdt et møde i forbindelse med strategimødet i februar og et virtuelt møde
siden sidste generalforsamling. Programmet til det årsmøde, der skal holdes sammen med ILF,
er meget spændende, så vi håber det kan holdes i 2021.
Møder med ILF om fælleskonferencen
I forbindelse med forberedelserne til denne konference har vi haft to repræsentanter i både
Scientific Komite og i organisationskomiteen. Der har i begge udvalg været holdt et par fysiske
møder og et par virtuelle møder.
Strategimøde
Bestyrelsen inklusive suppleanter samt uddannelsesudvalget, holdt traditionen tro et strategimøde i januar 2020, hvor nuværende og fremtidig planlægning blev drøftet.
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 Interessefaggruppe 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.

Æresmedlemmer
Bestyrelsen har udnævnt Finn Gottrup til æresmedlem. Finn er initiativtager til foreningen og
har arbejdet ihærdigt for DSFS siden 1992 både i ind og udland. Eskild Henneberg også mangeårigt medlem af forening og formand i en årrække har ligeledes arbejdet både i ind- og udland for foreningen, samt Ann Brockdorff også bestyrelsesmedlem siden 1992 og forretningsfører i en årrække. Ann har i mange år sørget for fantastiske referater for vores temadage og
årsmøder.
Fremtiden
Fremtiden er meget usikker i forhold til hvad vi kan holde af møder.
Vi har overvejet om vi skulle afholde webinar. Generelt er der ikke mange, der deltager i disse
møder i forhold til det store arbejde det er, at få dem arrangeret. Det har vi derfor afstået fra.
De store internationale konferencer gennemføres virtuelt, og vi håber at vores medlemmer vil
deltage der.
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 sårsammenslutninger.
Til slut en stor tak til både bestyrelsen og uddannelsesudvalget for godt samarbejde og nogle
gode og inspirerende møder.
København, den 13. oktober 2020
Susan Bermark
Formand

