Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Formandens årsberetning 2016
Hanne Aagaard

Selskabets bestyrelse (9 medlemmer)
Hanne Aagaard (formand)
Mette Spliid Ludvigsen (næstformand, medlemskartoteket, webudvalget)
Jens Peter Hansen (webudvalget, redaktionsudvalget)
Mette Valdersdorf (sekretær, ph.d. lister)
Hanne Konradsen (formand for konferenceudvalget)
Karin Bundgaard (formand for udviklingsudvalget, konferenceudvalget)
Elizabeth Rosted (Kasserer, National redaktør, Konferenceudvalget)
Helle Haslund (udviklingsudvalget)
Suzanne Herling (konferenceudvalget, udviklingsudvalget)

Der er i DSSF afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2016 (29.februar på Aarhus Universitetshospital, 6. juni
på Aarhus Universitetshospital, 11-11 oktober på Kolding Fjord).

Redaktions-, konference-, udviklings- og webudvalgene har afholdt selvstændige møder.
Bestyrelsen har fremadrettet besluttet at sammenlægge konference- og udviklingsudvalget.

Desuden har der været afholdt et møde i Forskningsfonden, hvor formanden sammen med Hanne
Konradsen har deltaget som repræsentant for Selskabet. Agnes Bjørn har i år valgt at træde ud af
bestyrelsen og på sidste møde i Forskningsfonden blev Hanne Konradsen valgt til ny formand.
Ligeledes har Lisbeth Sølver valgt at fratræde sin post som kasserer i bestyrelsen.
Medlemmer og økonomi Dansk Selskab for Sygeplejeforskning har pr. 31. december 2016, 157
ordinære medlemmer, hvilket svarer til en nedgang på 35 % i forhold til det foregående år. Dette er
foruroligende og har bestyrelsens store bevågenhed. Gisninger og forklaringer kan være
mangfoldige – men en tungtvejende forklaringer kan være, at Selskabets aktiviteter er i stærk
konkurrence med andre faglige selskaber, som DASYS og Faglig Selskab for
Udviklingssygeplejersker. Det lave medlemskab tillægges tillige at være forbundet til aflysning af
Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings årlige konference i 2017 samt, at vi er overgået til et nyt
kontingent betalingssystem. Selskabets regnskab revideres af statsautoriseret revisor Philip HeickPoulsen, revisionsfirmaet Beierholm, København som tillige har varetaget bogføringen i 2016. Der
har også i 2016 været en del udfordringer forbundet med at realisere handlingsplanens initiativ for
at lette den administrative byrde for bestyrelsesmedlemmerne. Kassereren har løbende kontakt med
revisionsfirmaet via telefon og e-mail. Regnskabsførelsen har ikke givet anledning til bemærkninger
fra revisor. Der har været udgifter til revisionsfirmaet i forbindelse med bogføring og revision og til
sekretær omkring administration af hjemmesiden.
Grundet mange forandringer af banktekniske karakter er Selskabet stadig udfordret af driften af
såvel ’et fagligt Selskab’ som af en webshop, der sælger varer såsom ’masterclass og konferencer’.
De relevante løsninger er stadig under udarbejdelse, men forventes at være løst i løbet af sommeren.

AKTIVITETER
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
vedligeholde deres e-mailadresser 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 er opdateret på hjemmesiden til den næste nordiske
konference, som afholdes i 2018 i Oslo. Oprettelse af en Facebook gruppe for Selskabets
medlemmer diskuteres i bestyrelsen.

Som led i strategien har der igen i år været afholdt indtægtsgivende kurser i henholdsvis
masterclasses i brugen af NVivo og artikelskrivning, som tilsammen har givet et overskud på
17.173,46kr. Der er fortsat fin tilslutning til kurserne og lignende udbydes i 2017 – som noget nyt
udbyder selskabet artikelskrivningskursus både i ØST og VEST Danmark.

Nordic Conference in Nursing Research - Methods and Networks for the Future blevet afviklet i
Stockholm 15.-17. juni 2016 i samarbejde med Svensk Sjusköterskeförening og Norsk Selskab for
Sygeplejeforskning med stor succes og langt større deltagerinteresse end konferencen kunne
rumme.
Konference blev en succes med en velfungerende organisation og stort engagement fra deltagernes
side. Bestyrelsen deltog samlet, hvilket har betydet en udgiftspost for Selskabet.
Dansk Selskab for Sygeplejeforskning har måtte aflyse den årlige konference ’Internationalisering i
og af forskning i sygepleje’ og ’Skriveophold på Refugium Ørslev Kloster’ – begge dele grundet i
for få deltagere. Dette har givet anledning til mange overvejelser i bestyrelsen om hvor ’bredt eller
mere fokuseret’ Selskabet skal udbyde sine aktiviteter og målgruppens om ønsker og behov.

Øvrige aktiviteter
Netværk for Psykiatrisk Sygeplejeforskning har afholdt tre møder i 2016. Det ene møde var i form af en
to-dages workshop, hvor nye landsdækkende sygeplejeforskningsaktiviteter blev planlagt og der blev
planlagt en konference omkring psykiatrisk sygepleje. Konferencen blev afholdt i januar måned 2017
med 55 betalende deltagere.

Et lignende netværk Dansk Forskningsnetværk for sygeplejersker i kræftfeltet er en
sammenslutning af forskere, der har til formål at udvikle og vedligeholde et nationalt fagligt
netværk – har kontaktet Selskabet om at blive tilknyttet.

Tidsskriftet

Tidsskriftet

I 2017 arbejdes der på early on-line publicering, opsætning med øget tegn på siderne, så vi kan
publicere lidt flere artikler, indeksering i PubMed og Web of Science (Web of Science blev
indsendt i dec. 2015, men de har meget lang behandlingstid), nedbringelse af reviewtid og
publiceringstid. Omkostninger i forbindelse med omstilling til online version i 2016, har vist sig at
blive mindre end først budgetteret. Der er fortsat stigende interesse for tidsskriftet med 20 % flere
”downloads” på Idun.no i forhold til sidste år, mens der er en nedgang på abonnementer på 10 %.
Omkostninger i forbindelse med omstilling til online version i 2016, har vist sig at i blive mindre
end først budgetteret. I 2016 blev der indsendt 33 artikler til tidsskriftet. 10 blev afvist og ikke sendt
i review. Vi har stadig ventetid på publicering, hvorfor de sidste artikler fra 2015 først vil være
publiceret i tidsskrift nummer 2, 2017. Manuskripthåndteringssystem ScholarOne blev taget i brug
august 2016 – systemet fungerer fint og alle har været meget entusiastiske i forhold til ibrugtagning.
Redaktørerne kæmper forsat med at skaffe reviewer, og derfor har vi haft svært ved at overholde
reviewtiderne – startegien for at nedsætte publiceringstiden er at øge reviewer-databasen i ScholarOne, og hvor vi også er hjulpet af, at systemet generer reviewere, når forfatterne indsender artikler
og derved registreres i systemet.
Sammenfattende har 2016 været et udfordrende år for Selskabet, som på trods af årets underskud
stadig er økonomiske velfunderet, som sikrer, at vi kan 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 udfordret af et faldende medlemstal,
som fremadrettet bliver en hovedopgave at udvikle strategier for at generhverve svarende til
tidligere samt at finde balancen i at udvikle konference og andre aktiviteter, hvis indehold er tilbud,
som medlemmerne og Selskabets målgruppen finder attraktive at deltage i og som forventes at
afspejle et øget medlemstal, øget tilslutning til konferencen og de 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.

Hanne Aagaard (formand)

