
Årsberetning 2011 
 
Kære medlemmer 
Årsberetning for 2011 vil igen i år være en fælles årsberetning 
for både den sygeplejefaglige medarbejder Annette Langdahl og 
formand Kirsti Kjeldsen. 
 
Siden sidste landsmøde 
På sidste landsmøde blev mange tanker om DKS´ fremtid vendt, 
og det blev også her drøftet om der mon var noget der hed DKS 
i fremtiden. Der blev taget nogle drastiske skridt for at sikre 
DKS´økonomi – bl.a. at nedsætte timetallet for den 
sygeplejefaglige medarbejder. 
Opgaven til bestyrelsen var så i det følgende år at lægge en 
strategi for DKS og nytænke foreningen. Det gik bestyrelsen og 
Annette i gang med, og det resulterede bl.a. i et strategimøde.  
På strategimødet blev der arrangeret en refleskions tur og 
efterfølgende blev visionerne samlet i stikord og udkast til 
indsatsområder lavet. Det er så der bestyrelsen er lige nu. 
Arbejdet er endnu ikke færdigt, men på vej. 
 
Indsatsområder 

• Medlemskontakt : 1) Udsendelse af nyhedsbreve (i 
stedet for tidsskriftet FORUM) til vores medlemmer med 
bl.a. boganmeldelser, artkler og fag og tro refleksioner. 
2) Jævnlig udsendelse af medlemsmails med nyheder om 
bøger, kurser mm. 

• Udgivelse af et årsskrift med aktuelle fag og tro 
temaer og refleksioner  

• Hjemmeside man kan holde sig orienterede og læse 
aktuelle boganmeldelser mm.  

• Oprettelse af Fag og tro netværk i hele landet  med 
fokus på dialogen omkring fag og tro spørgsmål – Aktuelt 
er der grupper i Nord og Sydjylland og andre er på vej 

• Netværk for studerende og elever.  Aktuelt har vi 
mail og telefon kontakt med flere og vi arbejder på 

oprettelse af en netværksgruppe for studerende, samt 
fællesarrangement om åndelig omsorg 

• PR.  Vi ønsker øget fokus på mediekontakten og brug af 
medierne til og oprettelse af  en PR gruppe, med fokus 
på hurtig reaktion  på aktuelle temaer i medierne. Dette 
år har vi 1) Afholdt kursus med Svend Løbner omkring 
temaet og fik mange brugbare idéer som vi arbejder 
videre med. 2) Udsendt pressemeddlelser  i forbindelse 
med aktiviteter 3) Arbejdet på oprettelse af et årshjul 
med aktuelle datoer og temaer som vi kan relatere til 

• Søgning af fonde. Have særlig fokus på muligheden 
for, at søge økonomisk støtte til forskellige projekter. Vi 
ønsker at oprette en fonsraiser gruppe. Aktuelt er der 
udsendt adskillige ansøgninger til fonde mm til projekt 
åndelig omsorg – Derudover støtter DSR nogle af vores 
initiativer omkring  sygeplejens år 

• At arrangere temadage mm. omkring aktuelle emner 
og skabe mulighed for at medlemmerne kan drøfte 
aktuelle problemstillinger. Aktuelt er arrangeret 
landsmøde med oplæg og workshops, samt temadag for 
studerende om åndelig omsrog 

• At engagere os i aktuelle tiltag indenfor sygepleje 
og synliggørelse af vores vinkel på temaerne. Dette år 
engagerer vi os i ”Sygeplejens år”. År 2011-20121 er af 
Dansk Sygeplejeråd udråbt til Sygeplejens år. Et år, hvor 
værdien af sygeplejen skal synliggøres. Dansk Kristelig 
Sygeplejeforening ønsker i samme periode at synliggøre 
værdien af den åndelige side af sygeplejen. Det sker 
gennem ”Projekt Åndelig Omsorg”, som består af en 
række initiativer, der vil give plejepersonalet redskaber til 
at møde patienters og beboeres åndelige behov 
 

 

                                                           
1 Perioden begyndte 12. maj i år og slutter 12. maj næste år. Datoen er valgt, 
fordi det er Florence Nightingales fødselsdag. 



• Projekt Åndelig Omsorg 

Dansk Kristelig Sygeplejeforening markerer Sygeplejens år med 
Projekt Åndelig Omsorg 
 

• Hjemmeside om åndelig omsorg  
Arbejdet er i gang og forventes at være afsluttet 
november 2011. se www.aandeligomsorg.dk  
 

• Årsskrift med særlig fokus på åndelig omsorg 
Udsendes til medlemmer samt skoler i hele landet som fri 
eksemplar 
 

• Workshops om åndelig omsorg forskellige steder i landet, 
bl.a.:  

o På Dansk Kristelig Sygeplejeforenings landsmøde 1. 
oktober 2011 

o Ved dialogmøde i Aalborg den 3. november 2011 
o Forventeligt 2 dialogmøder i foråret 2012 (se 

www.dks-forum.dk) 
 

• Støtte til sygeplejestuderendes deltagelse i europæisk 
konference om åndelig omsorg, Amsterdam 3-4. 
november 2011 
Mere herom på http://dks-
forum.dk/wb/media/110608announcementDEF.pdf. 

• Temadag for sygeplejestuderende og andre interesserede 
om åndelig omsorg d. 30.3 2012  
Underviser bliver Vibeke Østergaard Steenfeldt, ph.d. 
studerende og forfatter2. Desuden forventes deltagende 
studerende i ovennævnte konference i Amsterdam at 
medvirke. 
 

                                                           
2 Vibeke Østergaard Steenfeldt er bl.a. forfatter til bogen Eksistentielle og 
Religiøse Problemstillinger i Sygeplejen. Om åndelig omsorg. Gads Forlag 
2006. 

• Forventelig pilgrimsvandring ”I Florence Nightingales 
fodspor” maj 2012, 
 for at markere Florence Nightingales fødselsdag og 
afslutningen på Sygeplejens År 

 

 
 
 

Vi håber at se jer til nogle af ovenstående arrangementer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mange hilsner 
Formand Kirsti Kjeldsen og 

Sygeplejefaglig medarbejder Annette Langdahl 
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