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Årsberetning 2012

Kære medlemmer.

Året 2012 har været præget af ”Sygeplejens År”, som Dansk Sygeplejeråd har kaldt perioden fra 
12. maj 2011 - 12. maj 2012 (for at markere 100-året for Florence Nightingales død). 

Projekt Åndelig Omsorg

I den forbindelse har Dansk Kristelig Sygeplejeforening gennemført en vifte af initiativer under 
overskriften, ”Projekt åndelig omsorg”:

 Lancering af hjemmeside om åndelig omsorg, www.aandeligomsorg.dk
 Tre workshops om åndelig omsorg
 Støtte til tre sygeplejestuderendes deltagelse i international konference i Amsterdam om

åndelig omsorg
 Temadag om åndelig omsorg 30. marts på University College, Aarhus,
 Pilgrimsvandring ”I Florence Nightingales fodspor”, Sønderjylland,
 Planlægning af temadag i forbindelse med landsmødet den 28.-29. september.

Medieomtale

Desuden har DKS været i medierne ved flere lejligheder i årets løb:

 Om kald og professionalisme, læserbrev i ”Sygeplejersken” nr. 5 2012 ved Grete Schärfe.
 Om aktiv dødshjælp  - underskriftsindsamling og medieomtale (sammen med Kristelig 

Lægeforening og Krisos)

 Brug for samarbejde, ældres religiøse behov er et fælles ansvar ikke alene præsters. 
Læserbrev i Kristeligt Dagblad 1. august 2012 ved Grete Schärfe og Annette Langdahl
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Derudover har vi udsendt pressemeddelelser i forbindelse med arrangementer og har her fået 
omtale i bl. a. Udfordringen, Dansk Sygeplejeråds hjemmeside, Kristeligt Dagblad og lokale 
medier.

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejdet har bl.a. bestået i virkeliggørelsen og koordineringen af de nævnte 
aktiviteter og udarbejdelsen af nye visioner, ny pjece og strategiplan (Se strategiplanen 
nedenfor). 

DKS’ strategi for 2012-2013
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Visioner/ mål Strategi og indsatsområder Fokusområder 2012-2013

1. At fremme 

kristne 

værdier i 

sygeplejen

 Opdatere www.DKS-forum.dk løbende med 
aktuelle artikler, boganmeldelser m.m. med 
relation til kristne værdier i sygeplejen

 Opmuntre til at skrive artikler og 
debatindlæg om kristne værdier i sygeplejen 
i sygeplejetidsskrifter og den offentlige 
presse

 Holde landsmøder om kristne værdier i 
sygeplejen

 Henvise til artikler og arrangementer med 
relation til kristne værdier i sygeplejen f.eks. 
via sociale medier, DKS’s nyhedsbreve, 
årsskrifter og  hjemmesider

 Inspirere til afspejling af kristne værdier i 
praksis

 Pilgrimsvandring 21. april 
2012

 Landsmøde 28-29. 
september 2012 samt i 
2013

 Årsskrift inden landsmødet 
2012 + 2013

 Annoncere aktiviteter om 
kristne værdier i sygeplejen 
gennem medierne

 Oprettelse af PR-gruppe
 Tilbyde at afholde 

pilgrimsvandringer andre 
steder i landet

2.  At medvirke til 

udvikling af

åndelig 

omsorg for 

patienter 

og borgere

 Opdatere www.aandeligomsorg.dk løbende 
med aktuelle projektbeskrivelser, artikler 
m.m. med relation til åndelig omsorg

 Opmuntre til at skrive artikler og 
debatindlæg om åndelig omsorg i 
sygeplejetidsskrifter 

 Holde temadage og workshops om åndelig 
omsorg

 Henvise til artikler og arrangementer med 
relation til åndelig omsorg f.eks. via  sociale 
medier, DKS’s nyhedsbreve, årsskrifter og  
hjemmesider

 Løbende opdatering af 
www.aandeligomsorg.dk

 Workshop Aalborg 28. 
marts 2012

 Temadag Århus 30. marts 
2012

 Workshop Aalborg 1. 
november 2012

 Tilbyde workshop om 
åndelig omsorg i Region 
Midt Vest efteråret 2012 
eller foråret 2013

3. At formidle den 

kristne tro 

som en 

relevant 

ressource i 

plejeperson

alets 

hverdag

 Ved DKS-arrangementer, på hjemmesiderne, 
i nyhedsbreve og årsskrift  bringe

o eksempler på, hvordan forholdet til 
Gud, bøn, bibel og kristent 
fællesskab kan være brugbare 
ressourcer i plejepersonalets 
hverdag

o refleksioner til personlig overvejelse
af, hvordan den kristne tro kan være
til inspiration og glæde for 
plejepersonale.

 Danne fag-tro-netværk for forskellige 
faggrupper

 Opmuntre til deltagelse i NCFI-konferencer.

 Opstart af dialog-gruppe 
Region Midt-Vest? 2013, 
hvis ønsket

 Opstart af fag-tro-netværk 
for sygeplejestuderende 
2012/2013

 Opstart af fag-tro-netværk 
for sosu-elever 2013

 Henvise til ”Dagens Ord” på
DKS’ hjemmeside

 Udgive 4 nyhedsbreve med 
fag og tro refleksioner

 Fag-tro-refleksioner ud på 
hjemmesiden
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Gældende for alle 

tre punkter

 At der bliver bedt om Guds vejledning og 
hjælp i arbejdet

 At medlemmer hverves og plejes
 At søge fonde til økonomien
 At bestyrelse og sygeplejefaglig medarbejder 

bliver inspireret gennem faglige 
ressourcepersoner og kontakt med NCFI

 Udsendelse af mails til 
medlemmer med aktuelle 
bedeemner i forbindelse 
med hvert bestyrelsesmøde
og/eller ved akutte behov

 Indsendelse af aktuelle 
bedeemner til NCFI-Europa 
i forbindelse med hvert 
bestyrelsesmøde og/eller 
ved akutte behov

 Hvervekampagner? 
Rundringning til potentielle 
medlemmer?

 Dannelse af fundraising-
gruppe 

 Invitation af faglige 
ressourcepersoner én gang 
årligt 

Aktivitetsniveauet taget i betragtning er det svært at fatte, at generalforsamlingen i 2010 
overvejede, om foreningen kunne overleve og fandt det nødvendigt at reducere vores 
sygeplejefaglige medarbejders arbejdstid til syv timer pr. uge. 

Vi er taknemlig til alle, som støtter arbejdet økonomisk, beder for – og arbejder med på sagen 
på forskellig vis. Og taknemlig til Gud, som lader det hele lykkes. Vi håber, I fortsat vil bakke op 
om arbejdet, så vi i det kommende år kan nå endnu længere ud med vores specifikke bidrag til, 
at landets plejepersonale finder ressourcer og overskud til at yde en værdig pleje til vore 
medborgere.

Mange hilsener

Annette Langdahl
Sygeplejefaglig medarbejder

Grete Schärfe
Formand
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