Dansk Kristelig Sygeplejeforenings årsberetning 2013
Denne årsberetning overlapper beretningen fra september 2012-september 2013.
Fra 2014 vil årsberetningerne følge kalenderåret. Samtidig flytter landsmødet fra efterår til forår.

Bestyrelsesarbejdet
Indtil landsmødet september 2013 bestod bestyrelsen af
 Marit Wengel, Haderslev
 Mette Damgaard Nielsen, Esbjerg
 Gerda Wad, Aarhus
 Vibeke Gotfredsen, Aarhus
 Eydritt Marseille, Nakskov
 Maja Søndergaard Nielsen, Aalborg og
 Grete Schärfe, Hjørring.
Med vores sygeplejefaglige konsulent, Annette Langdahl bosiddende i Hoptrup, er den store geografiske
spredning en udfordring for et tæt bestyrelsesarbejde. Derfor har det været en – både økonomisk og
tidsmæssig – lettelse, da vi i 2013 begyndte at mødes via Skype.
Vi har i 2013 haft
 Ét bestyrelsesmøde face to face
 To bestyrelsesmøder hvor nogle var fysisk tilstede, mens andre var på Skype
 Fire møder via Skype.
Ved landsmødet september 2013 trådte Marit Wengel og Vibeke Godtfredsen efter eget ønske ud af
bestyrelsen. De er indtil videre ikke blevet erstattet af andre.

Nyhedsformidling
Foruden årsskriftet er der i årets løb blevet udsendt tre nyhedsbreve samt et par medlemsbreve. Vores
internationale ressourceperson, Ingrid Lang Pedersen, har sendt nyheder fra Nurses Christian Fellowship
i Norge, USA og Zambia til de af vore medlemmer, der ønsker internationalt nyt. Desuden er der blevet
udsendt seks mails med takke- og bønneemner til dem, der ønsker at bede for arbejdet.
Begge vore hjemmesider www.dks-forum.dk og www.aandeligomsorg.dk er løbende blevet opdateret. Vi
oplever ikke megen aktivitet/ debat på selve siderne, men vi får jævnligt tilsendt mails direkte fra nogen,
der har været inde på hjemmesiderne og beder om materiale eller stiller spørgsmål.
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Foruden facebook-gruppen ”Forum for værdig pleje”, som vi har haft nogle år, har vi i årets løb oprettet
en side, der hedder ”Dansk Kristelig Sygeplejeforening” hvorfra vi på en hurtig måde kan bringe nyheder
videre til medlemmer og andre.

Aktiviteter
Danske Kirkedage
DKS medvirkede for første gang i år ved Danske Kirkedage, hvor vores sygeplejefaglige konsulent,
Annette Langdahl, holdt en workshop om etiske dilemmaer og værdier: ”Menneske – hvad er mon det
rigtige?”
Dialogmøder om sygepleje og tro
 DKS-gruppen i Aarhus har holdt møde ca. en gang om måneden.
 I Aalborg har der – i lighed med de senere år – været holdt et møde om efteråret og et om
foråret.
Landsmøde
Det årlige landsmøde blev holdt i september og ligesom sidste år på Diakonhøjskolen i Aarhus. Vi har
besluttet fremover at holde årsmøderne om foråret af hensyn til tidspunktet for indberetning af
årsregnskab og aflæggelse af årsberetning til søgning af ”driftstilskud fra Puljen til landsdækkende
almennyttige organisationer under Kulturstyrelsen” (Tidligere Tips & Lotto-midler).
Projekt-dating
For andet år i træk har DKS været inviteret til ”Projekt-dating” på University College Nord i Aalborg to
gange årligt. Det er et arrangement, hvor studerende, der skal i gang med deres bachelor-projekter får
anledning til at møde færdiguddannede, der kommer med praksisnære ideer til emner, der med fordel
kan undersøges. DKS har jo ikke en afdeling, hvor de studerende kan lave feltstudier. Men vi har spurgt
nogle af vore medlemmer om ideer til emner af etisk/eksistentiel/religiøs art. Det blev til 25 projektideer, som vi kunne præsentere for de studerende.

Medlemspleje
I maj måned havde vi 196 medlemmer. Siden er der kommet ca. 10 mere til, dvs. 206 medlemmer ved
årets slutning.
Medlemskontakt og besvarelse af henvendelser
Både konsulenten og formanden har løbende hele året brugt en del tid på besvarelse af henvendelser
vedrørende fag og tro-spørgsmål, vejledning i forbindelse med bachelor- og andre opgaver (f. eks. ph.d.
projekter), samt besvarelser af praktiske spørgsmål.
Medlemsundersøgelse
Der er blevet udarbejdet et spørgeskema via en gratis hjemmeside (Monkey) til medlemmerne.
Spørgeskemaet kunne besvares direkte via nettet og undersøgelsen bliver leveret som færdige grafer og
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kommentarbokse. Link til undersøgelsen er udsendt pr. mail og via. alm. brev. Der har været en
svarprocent på 25% og resultatet blev præsenteret på landsmødet september 2013.

Udlandet
I oktober måned medvirkede formanden ved en international konference for unge, der læste til læge,
sygeplejerske mv. i Ukraine. Hendes andel af projektet blev sponsoreret af Ole Kirks Fond.
I november måned deltog den sygeplejefaglige medarbejder, formanden og syv sygeplejestuderende i en
international konference om åndelig omsorg i Lissabon, Portugal. Hovedparten af udgifterne hertil blev
dækket af øremærkede gaver fra medlemmerne. Forud for selve konferencen blev der holdt et kursus i
at undervise i åndelig omsorg, ”The Art & Science of Spiritual Care”. Her deltog fra Danmark en
sygeplejestuderende og en lektor foruden DKS’ sygeplejefaglige konsulent og formand. Kurset gav
anledning til mange drøftelser om, hvilke forskningsmetoder, der er brugbare, og hvilke, der ikke er
egnede, når det gælder åndelig omsorg.

DKS i medierne
I maj måned bragte Kristeligt Dagblad en artikel om, at der i Odder Kommune var blevet ansat en
”hjemmeplejepræst”. I den forbindelse udtalte distriktslederen: ”Sosu-assistenter og sygeplejersker er
heller ikke ansat til at føre eksistentielle samtaler, og de hverken kan eller skal begynde at spørge om,
hvad brugerne tænker om livet og døden, eller hvordan de har det dybest inde. ” En sådan udtalelse
kunne vi ikke lade være upåtalt, så det medførte et debatoplæg i Kristeligt Dagblad den 11. maj 2013
med titlen: ”Væk med berøringsangsten: Åndelig omsorg er en sygeplejeopgave”.
I Sygeplejersken nr. 10 2013 blev der bragt et debatindlæg af Grete Schärfe om et metastudie, som Tove
Giske har lavet. Indlægget hed ”Åndelig omsorg kan læres”. Sygeplejersken nr. 11 2013 bragte et indlæg
(”Hvor blev den eksistentielle samtale af? ”) som Annette og Grete havde indsendt som kommentar til et
tidligere beskrevet etisk dilemma.
Desuden blev vores landsmøde og andre af vore aktiviteter omtalt i Kristeligt Dagblad, Udfordringen og
andre medier.

7. marts 2014
Annette Cecilie Langdahl
Sygeplejefaglig konsulent

Grete Schärfe
formand
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