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Selskabets bestyrelse 
Birte Østergaard (formand)  

Mette Spliid Ludvigsen (næstformand, medlemskartoteket, webudvalget) 

Jens Peter Hansen (kasserer, webudvalget, udviklingsudvalget)  

Hanne Agerskov (sekretær, ph.d. lister) 

Hanne Konradsen (formand for konferenceudvalget) 

Karin Bundgaard (formand for udviklingsudvalget) 

Pia Dreyer (redaktør for Tidsskriftet) 

Hanne Aagaard (national redaktør) 

Elizabeth Rosted (Konferenceudvalget) 

Kirsten Szöts (suppleant, konferenceudvalget, udviklingsudvalget) 

Connie Bøttcher Berthelsen (suppleant, redaktionsudvalget) indtil 24.10.2014  

 
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2014 (9. januar på Aarhus Universitetshospital, 3. marts på 

Gentofte Hospital, 2. juni på Syddansk Universitet, 17. september på Århus Universitetshospital og 

19. november på Gentofte Hospital). Redaktions-, konference-, udviklings- og webudvalgene har 

afholdt selvstændige møder. Desuden har der været afholdt et møde i Forskningsfonden, hvor 

formanden har deltaget som repræsentant for Selskabet og som næstformand i Fonden.    

 
Medlemmer og økonomi 
Dansk Selskab for Sygeplejeforskning har pr. 31. december 2014, 270 ordinære medlemmer, 

hvilket afspejler samme stabile tendens som der har været inden for de senere år. 

 

Selskabets regnskab revideres af statsautoriseret revisor Martin Rasmussen, revisionsfirmaet 

Beierholm, Århus. Kassereren har løbende kontakt med revisionsfirmaet via telefon og e-mail. 

Regnskabsførelsen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisor.   
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Som led i strategien har der igen i år været afholdt udgifter til masterclasses for Selskabets 

medlemmer. Der har desuden været øgede udgifter til sekretær omkring bogføringsopgaver og 

hjemmeside. Der er fortsat en styrket interesse for tidsskriftet med flere solgte eksemplarer, hvilket 

har medført en reduktion i udgiften pr. eksemplar, dog er den samlede udgift til tidsskriftet øget 

pga. aflønning af redaktør.  

 

Modsvarende hertil er der afholdt indtægtsgivende kurser i henholdsvis brugen af NVivo og 

artikelskrivning. Desuden medførte afholdelsen af den nordiske konference et overskud på 177.000 

kr. som tilfaldt DSSF. 

 

Alt i alt kan Selskabet til trods for de forøgede udgifter præsentere et overskud, og der er oparbejdet 

en solid likvid beholdning gennem flere år. Det betyder, at der forventes et mindre underskud i det 

kommende år, hvorfor det er en enig bestyrelse der indstiller til generalforsamlingen at 

medlemskontingentet på 375 kr. øges til 400 kr. i 2016. 

 
Jeg henviser i øvrigt til kassererens beretning. 

 

Vision, strategi og profil 
Der har været en del udfordringer forbundet med at realisere handlingsplanens første initiativ for at 

lette den administrative byrde for bestyrelsesmedlemmerne. De relevante løsninger er nu på plads, 

og forventes fuldt realiseret i løbet af foråret. Der arbejdes fortsat fremadrettet med færdiggørelse af 

handlingsplanen og realiseringen af den.  

  

På initiativ fra Udviklingsudvalget blev der i august 2014, for tredje gang afholdt et todages kursus i 

anvendelsen af software-programmet NVivo ved professor Anne Binderkrantz. Kurset er fortsat 

meget efterspurgt hvorfor der er planlagt en gentagelse i begyndelsen af marts 2015. Desuden 

afholdte Bibi Hølge-Hazelton og Pia Riis Olsen masterclass om Fremme af en udviklings- og 

forskningskultur i klinisk sygepleje – en ledelsesudfordring, den 9. oktober i Aarhus. Der var 

forhåndstilmeldt 20 hvoraf 11 deltog. Udviklingsudvalget planlægger lignende arrangementer i 

2015.  
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I samarbejde med Svensk Sjusköterskeförening og Norsk Selskab for Sygeplejeforskning blev 

Nordic Conference in Nursing Research - Methods and Networks for the future afholdt 10.-12. juni 

2014 i Odense. Konferencen havde bred nordisk deltagelse, hvor bl.a. professor Denise Polit var en 

populær key note speaker. Den efterfølgende evaluering var rigtig fin hvorfor den næste nordiske 

konference afholdes 15. – 17. juni 2016 i Stockholm, og planlægningsarbejdet er allerede godt i 

gang.  

 

Den syvende forsknings- og udviklingskonference med temaet Tværfaglighed – hvad betyder den 

for patienterne og for fagligheden? på Gentofte Hospital var velbesøgt og blev igen godt modtaget 

af de deltagende. 

Vedrørende de økonomiske rammer for 2014 henvises til kasserens beretning. 

 

Redaktionsudvalget har også i år afholdt skrivekursus i artikelskrivning. Der er fortsat fin tilslutning 

til kurset og et lignende udbydes i 2015. Pia Dreyer overtog posten som redaktør af Nordisk 

Sygeplejeforskning ved årsskiftet. Der har der været afholdt et møde i Styregruppen og redaktionen 

har afholdt selvstændige møder.  Processen fra indsendelse af manuskript til endeligt svar 

foreligger, er skærpet, og der er etableret et referee korps. Der arbejdes endvidere på at nedbringe 

review processen til 6 uger. Der foreligger nu udførlig forfattervejledning og vejledning i 

referencehåndtering.  I forbindelse med tidligere redaktørs sygdom og død er der opstået et 

efterslæb på ca. 2 år, således at der er 15 artikler som blev accepteret i 2013, der venter på at blive 

publiceret.  Bestyrelserne i NSFS og DSSF har derfor godkendt at der udgives 2 dobbeltnumre i 

2015 for at få puklen afviklet.  Der arbejdes fremadrettet mod indeksering i PubMed og Scopus, 

online manuskripthåndtering i ScholarOne-system samt online publicering af tidsskriftet.   

Vedrørende de økonomiske rammer for 2014 henvises til kasserens beretning. 

 
Public relations 

Selskabets Hjemmeside www.sygeplejeforskning.dk opdateres løbende og tilpasses de nødvendige 

ændringer, som kræves i forbindelse med adgang til Universitetsforlaget og online-udgivelsen af 

Nordisk Sygeplejeforskning. Hjemmesiden bruges til alle betalinger for deltagelse i Selskabets 

aktiviteter via enten Dankort eller EAN-nummer. Alle medlemmer opfordres derfor til at 
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vedligeholde deres mail-adresser og postadresser i vort system. Der udsendes desuden nyhedsbreve 

om Selskabets aktiviteter til medlemmerne. Hjemmesiden som blev etableret i forbindelse med 

Nordic Conference in Nursing Research bibeholdes og opdateres i forbindelse med den næste 

nordiske konference, som afholdes i 2016.  

 

Øvrige aktiviteter 

Der har været afholdt 4 møder i udvalget vedrørende National Strategi for Sundhedsforskning. 

Formanden eller kassereren har repræsenteret Selskabet ved disse møder. Vedrørende 

referenceforum for udarbejdelse af en national forskningsstrategi på psykiatriområdet er DSSF 

udpeget til at sidde med i samarbejdsforum. Jens Peter Hansen repræsenterer DSSF.  

 
Netværk for Akademisk Lederskab (NfAL) har ikke afholdt møder i 2014.  Hvis der ikke kommer 

gang i aktiviteterne i det nye år, bliver netværket formelt lukket. 

 

Netværk for Psykiatrisk Sygeplejeforskning har afholdt tre møder i 2014. Der er desuden afholdt en 

konference den 7. oktober 2014 på SDU i Odense med 180 deltagere.  

 
Konklusion 
Sammenfattende har 2014 været et godt og meget aktivt år for Selskabet, som i kraft af den fine 

økonomiske ballast ufortrødent har kunnet fortsætte med at realisere de planlagte aktiviteter i 

forhold til udgivelse af Nordisk Sygeplejeforskning, afholdelse af master classes, udsendelse af 

nyhedsbreve og øvrige aktiviteter.  Selskabet er således godt rustet til målopfyldelse, hvilket 

forventes at kunne afspejles gennem fortsat stabilitet i medlemstal, øget tilslutning til konferencen 

og øvrige aktiviteter i det kommende år. 

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt og frugtbart samarbejde i årets løb, hvor alle har 

bidraget aktivt til Selskabets fremme med engagement, positiv holdning og en stor arbejdsmæssig 

indsats.  

 

Tak for ordet. 

Birte Østergaard (formand) 
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