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Dansk Kristelig 
Sygeplejeforenings 
årsberetning 2016 
 
Landsmødet 2016 
Stress i sygeplejen har de senere år været vores 
indsatsområde i DKS. For dette emne er 
desværre stadig højaktuelt i vores fag. I tråd 
hermed var ”Stress, omsorg, magtesløshed og 
tro” tema for landsmødet. Det var pastor 
Emeritus Preben Kok og kredschef i DSR Midt, 
Ann Dahy, der på inspirerende vis gav oplæg om 
emnet. Af praktiske grunde var temadagen 
reduceret fra en hel dag til en eftermiddag 
denne gang. Ca. 45 deltog. 
  
Omsorgsprisen blev uddelt for anden gang. Der 
var nomineret 14 kandidater til prisen, og 
social- og sundhedsassistent Charlotte Ilskov 
Pedersen fra Roskilde blev kåret som vinder. 
Ved medlemsarrangementet delte 
sygeplejerske Helene Sejergaard og 
sygeplejestuderende Laura Kofoed Lundberg 
deres erfaringer med henholdsvis at modtage 
og give mentorskab. Og lørdag formiddag holdt 
Annette Langdahl oplæg om ”at slå til og slå 
fra”.  
 
På generalforsamlingen blev Britta Eckhardt 
valgt ind i bestyrelsen. Herefter består 
bestyrelsen af:  

 Grete Schärfe, formand 

 Miriam S. K. Mortensen, næstformand 

 Gerda Wad, kasserer 

 Maja Søndergaard Nielsen, sekretær 

 Mette Damgaard Nielsen 

 Britta Eckhardt  
 

Lønnede medarbejdere 
På medlemsarrangementet blev det 
annonceret, at Annette Langdahl ville opsige sin  

 
 
 

stilling i DKS pr. 1. april, idet hun havde fået nyt 
arbejde på sygeplejerskeuddannelsen i 
Sønderborg. Det betyder, at DKS – formelt set –  
var uden sygeplejefaglig konsulent det meste af 
2016. Bestyrelsen tog sig god tid til at finde 
frem til, hvilken medarbejder, vi havde brug for, 
og først pr. 1. marts 2017 er Jannie Pedersen 
ansat som udviklingskonsulent.  
 
Man kunne tro, at arbejdet så ville gå i stå. 
Dette er langt fra tilfældet. Det skyldes dels, at 
Annette generøst har bibeholdt mange af sine 
DKS-funktioner ved siden af sit nye job, dels at 
bestyrelsen har påtaget sig flere opgaver. 
Jørgen Stendahl Andersen har fortsat varetaget 
opgaven som regnskabsassistent. 
 

Bestyrelsesarbejdet 
Vi har holdt 9 Skype-møder og haft et 
bestyrelsesmøde med overnatning. Vi havde 
fået et fordelagtigt tilbud fra Koldingfjord, som 
vi tog imod, så vi blev rigtig forkælet. Ikke alle 
bestyrelsesmedlemmer deltager i alle Skype-
møder, idet vi er begyndt at arbejde mere i 
udvalg. 
 

Lokalgrupper 
I årets løb har DKS-gruppen i Aarhus traditionen 
tro holdt møder om fag & tro en gang om 
måneden, og fra april begyndte en gruppe at 
mødes til sygeplejebøn i København, også en 
gang om måneden. Nordjyderne indbød til et 
møde med Vibeke Graven om håb på Hospice 
Vendsyssel, men mødet måtte flyttes til større 
lokaler i Vendsyssel Kulturcenter pga. af 
overraskende stor tilslutning (over 80 
deltagere). Dansk Sygeplejeråd havde doneret 
tilskud og annonceret mødet gennem sit eget 
netværk. Senere havde Britta Eckhardt to hold 
til rundvisning på Hospice Vendsyssel efterfulgt 
af oplæg om den eksistentielle samtale.  
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Internationalt engagement 
Flere DKSere har været aktive på den globale 
scene i årets løb: 

 Tre danskere deltog i NCFI-kongressen på 
Filippinerne i juni: Ingrid Lang Pedersen, 
Helene Sejergaard og Camilla Kaltoft. 

 Doris Christensen underviste fire workshops 
på international kristen konference for unge 
i sundhedsfagene i Ukraine i oktober 

 Grete Schärfe holdt seminar om palliativ 
pleje i Moskva i november. 

 

Ny hjemmeside 
DKS’ hjemmeside www.dks-forum.dk havde 
længe trængt til fornyelse. 2016 var året, hvor 
en helt ny af slagsen så dagens lys. Rolf 
Mortensen har været webdesigner og fotograf 
Gitte Volsmann har leveret sygeplejerelevante 
fotos. Rolf gav desuden vores logo en 
ansigtsløftning. 
 

Omsorgspris-komité  
At lave PR for Omsorgsprisen, at modtage 
ansøgninger til prisen og at udvælge vinderen er 
tidskrævende opgaver, alt imens der er travlt 
med landsmødeforberedelserne. Derfor er vi 
glade for, at tre personer (foruden DKS’ 
formand) nu har påtaget sig hvervet. 
Priskomitéen havde sit første møde i København 
i december og består af 

 Kirsti Skov Kjeldsen  

 Solveig Rosenkvist 

 Inger Marie Svinth 

 Grete Schärfe. 
 

Medlems-status 
Medlemstallet ligger stadig på ca. 250.  
 

Medieomtale 
Igen i år er DKS blevet omtalt i flere medier: 

 Britta Eckhardts indtræden i bestyrelsen 
blev omtalt i Kristeligt Dagblad og 
Udfordringen 

 Landsmødet blev omtalt samme steder 

 Omsorgsprisen blev foruden i de to omtalte 
blade omtalt i Roskilde Avis og Fagbladet 
FOA. 

 
Støtteprojekter 
DKS har – til dels gennem øremærkede gaver 
fra medlemmerne – støtte følgende projekter: 

 Tre danskeres deltagelse i verdenskongres 
Filippinerne 

 En danskers undervisningsophold i Moskva 

 Udgivelse af bog om åndelig omsorg på 
ukrainsk. 
 

*** 
Det var ikke uden betænkeligheder, at 
bestyrelsen så frem til at klare sig uden vores 
sygeplejefaglige konsulent fra april måned. Men 
vores frygt blev gjort til skamme. Takket være 
Annettes og bestyrelsesmedlemmernes ekstra 
indsats – samt medlemmernes forbøn og støtte 
– lykkedes det ikke alene at holde skruen i 
vandet. Som det fremgår af rapporten, blev der 
også taget nye skridt. Skridt, som vi tror, får 
betydning for DKS-arbejdet fremover, og som 
har fået betydning for plejepersonale – både 
herhjemme og i udlandet.  
 

*** 
 
 

1. marts 2017 
Grete Schärfe 

formand 
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