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Landsmødet 2015
Det er blevet en tradition, at vi holder 
landsmøderne på Diakonhøjskolen i Aarhus. 
Således også denne gang. Regner Birkelund 
holdt oplæg om emnet: Til patientens bedste – 
om etik og evidensideologi. I løbet af 
landsmødet kom der desuden oplæg fra Noomi 
Mortensen, Annette Langdahl, Helene 
Sejergaard, Grete Schärfe, Grete Storbjerg og 
Solveig Rosenkvist. Et gennemgående tema var 
det stigende pres, plejepersonalet oplever i 
dagens sundhedsvæsen, og hvordan vi forholder
os til det. Det syntes at engagere de 
tilstedeværende stærkt og skinnede også 
igennem ved generalforsamlingen, hvor der blev
opfordret til, at DKS går ind i arbejdet for at 
komme vore stresstruede og stressramte 
kolleger til hjælp. Landsmødegaven gik til dette 
formål.

2015 var året, hvor DKS’s Omsorgspris blev 
uddelt for første gang. Den gik til sygeplejerske 
Inger Marie Svinth. 

Kun to studerende var mødt op til Next 
Generation arrangementet fredag eftermiddag. 
Men de fik selskab af lederen af Next 
Generation International, Hege Johanne 
Pedersen fra Norge via Skype.

Andre arrangementer
DKS-gruppen i Aarhus mødes stadig i private 
hjem. Det er blevet til ni møder i årets løb.
I Nordjylland blev der i lighed med tidligere år 
holdt dialogmøder forår og efterår, begge gange 
på KamillianerGaardens Hospice i Aalborg. 
Desuden medvirkede DKS ved bachelor-projekt-
dating én gang på University College i Aalborg.
I Sønderjylland blev der 24. november holdt en 
velbesøgt temadag i Hoptrup om ”Pausens 
betydning i hverdagen.” Arrangementet blev 
delvist finansieret af landsmødegaven. 

Stressprojektet
Vores sygeplejefaglige konsulent og formand 
brugte i foråret en del tid på at søge Trygfonden 

for midler til et treårs projekt for stresstruede 
og stressramte kolleger. Det omfattede en 
hotline, gratis samtaler med en 
ressourceperson, samtalegrupper, retræter og 
pilgrimsvandringer. Desværre blev ansøgningen 
ikke imødekommet. Planen er at søge andre 
fonde.

Nyhedsformidling
Foruden årsskriftet er der i årets løb blevet 
udsendt fem nyhedsbreve og medlemsmails. 
Desuden har 35 medlemmer efter eget ønske 
modtaget seks bedemails, så de kunne bede for 
aktuelle takke- og bedeemner.

Desuden er vore hjemmesider www.dks-
forum.dk og www.aandeligomsorg.dk og 
facebook-sider ”Forum for værdig pleje” og 
www.facebook.com/DanskKristeligSygeplejefore
ning jævnligt blevet besøgt. Vi arbejder stadig 
på at få hjemmesiderne fornyet. Det er mere 
aktuelt end nogensinde, da det både fremmer 
muligheden for at blive prioriteret højere i 
søgemaskiner samt gør siderne mere mobil og 
iPad/tablet venlige.
 

Udlandet
I september måned deltog 19 danskere i en 
international konference i Oslo for 
sygeplejestuderende om åndelig omsorg. De 
fire af de studerende havde søgt – og fået – 
tilskud fra DKS. Maja Nielsen og Grete Schärfe 
fra bestyrelsen var også blandt de danske 
deltagere. Umiddelbart før konferencen for de 
studerende blev der holdt en pre-konference for
forskere og undervisere i åndelig omsorg. Begge
konferencer var yderst veltilrettelagte, på højt, 
fagligt niveau og meget inspirerende. På 
konferencens sidste dag blev det annonceret, at 
den næste af den slags konferencer vil blive 
holdt i København! 

Arkivering af historisk materiale
Dansk Sygeplejehistorisk Museum har siden 
1990’erne opmagasineret en del DKS-materiale 
fra foreningens begyndelse. Men meget har 
ligget på formandens og konsulentens private 
adresser – samtidig med, at der løbende er 
kommet nyt til. Så en dag i september fyldte vi 
bilen op med fem flyttekasser med ringbind, 
DKS-forum-blade og andre forældede 
publikationer og kørte dem til det 
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sygeplejehistoriske museum i Kolding, hvor det 
meste vil blive digitaliseret og gjort tilgængeligt 
elektronisk.

Medlemsstatus
Medlemstallet ligger i lighed med sidste år omkring 
250. 

Lønnede medarbejdere
De syv ugentlige timer, Annette Langdahl lønnes 
for, har ikke slået til. Vi er taknemlige for al den tid, 
hun derudover har bidraget med. Vores 
regnskabsmedarbejder, Fritz Kristiansen, opsagde 
sin stilling i august måned men har været 
behjælpelig med overdragelsen af arbejdet til en 
efterfølger. Det blev Jørgen Stendahl Andersen fra 
Vejle. Vi glæder os til samarbejdet.

Bestyrelsesarbejdet
Ved generalforsamlingen i marts 2015 blev Miriam 
Skjerbæk Kobbeltvedt Mortensen valgt ind i 
bestyrelsen. Herefter består bestyrelsen af:

 Mette Damgaard Nielsen, Esbjerg 
(næstformand)

 Gerda Wad, Aarhus (kasserer)
 Maja Søndergaard Nielsen, Aalborg
 Miriam Skjerbæk, Kobbeltvedt Mortensen 

og 
 Grete Schärfe, København (formand)

Vi har i årets løb haft 9 Skype-møder og 1 ”live” 
bestyrelsesmøde med overnatning i Rakkeby hos 
formanden (inden hun flyttede til København.) En 
del af bestyrelsesarbejdet foregår pr. mail mellem 
møderne.

Medieomtale
Selv om vi er en lille forening, er det ikke få gange, 
vort navn er blevet nævnt i medierne i 2015. Især 
havde omsorgsprisen flere mediers bevågenhed, 
idet den blev omtalt i både Sygeplejersken, 
Kristeligt Dagblad, Udfordringen og Herning 

Folkeblad. Sidstnævnte bragte en hel dobbeltside 
med interview af vinderen, Inger Marie Svinth, 
Herning. 

Udfordringen bragte også en artikel om selve 
landsmødet: Kristen sygeplejeforening til kamp 
mod stress, ligesom både Udfordringen og Kristeligt
Dagblad omtalte, at vi havde fået et nyt 
bestyrelsesmedlem, Miriam S.K. Mortensen.

Senere på året var Udfordringen på banen igen, 
idet de bragte en artikel om, at vi ville give støtte til 
sygeplejestuderende, der ønskede at deltage i 
føromtalte konference i Oslo: Kristelig 
Sygeplejeforening tilbyder at støtte studerendes 
deltagelse i international konference. 

I november måned bragte Kristeligt Dagblad et 
læserbrev, som Annette Langdahl og Grete Schärfe 
havde indsendt: Flere bibler til danske sygehuse. 
Interessen for den åndelige omsorg skal styrkes. 
Læserbrevet var et respons på Bibelselskabets 
kampagne ”Bibler til Danmarks hospitaler” og 
citater herfra omtaltes senere på Bibelselskabets 
hjemmeside.

Endelig blev DKS nævnt i en artikel i Sygeplejersken 
den 28. september: Sygeplejersker skal træde ind i 
det åndelige rum. Her var DKS’ formand blevet 
stillet et spørgsmål om bl.a. åndelig omsorg til 
muslimer.

For en ordens skyld skal nævnes, at artiklerne ikke 
er blevet bragt på mediernes egen foranledning 
men som regel efter telefonopringninger til 
journalister eller udsendelse af pressemeddelelser. 
Vi er glade for, at PR-arbejdet ikke har været 
forgæves og håber, at vi også på den måde har givet
et lille skub i retning af at styrke kristne værdier i 
sundhedsvæsenet.

1. marts 2016
Annette C. Langdahl
Sygeplejefaglig 

Grete Schärfe
formand
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konsulent
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