Formandsberetning 2018
Selskabets bestyrelse bestod i 2018 af:
Hanne Konradsen (Formand)
Suzanne Forsyth Herling (Næstformand)
Dorthe Gaby Bové (Kaserer)
Elizabeth Rosted (National redaktør)
Karin Bundgaard
Bente Thoft Jensen
Helle Haslund

Bestyrelsen har i 2018 afholdt 6 bestyrelsesmøder (31 januar, 12 marts, 8 maj, 13 juni, 11 oktober og 6
december).

Aktiviteter
Selskabet afholdte i januar en vellykket metodefestival, som fik positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
Derudover har været afholdt en workshop i oversættelse af validering af spørgeskemaer.
Antallet af konferencer og workshops i Danmark, rettet mod forskere i klinisk sygepleje, er øget de sidste
år. Det er formentlig en afspejling af en øget interesse for området, og selskabet hilser denne udvikling
velkommen. Det betyder også, at selskabet i de næste par år vil arbejde intensivt for, i samarbejde med
medlemmerne, at udvikle og forandre de tilbud der udbydes.

Medlemmer
P.t. har selskabet 173 medlemmer, som er nogenlunde samme antal som de seneste år.

Sociale medier og omdømme
Selskabet er aktivt på Facebook, LinkedIn og Twitter, og forventer i 2019 at arbejde på en mere skarp profil
på disse medier.

Nordisk konference
Blev afholdt i Oslo i juni, med stor deltagelse fra Danmark. Selskabet deltog i Conference and Scientific
Commitee og som ledere af sessions. Der blev afholdt et særligt velkomstmøde for vores medlemmer med

stor deltagelse. Selskabet er vært for Nordic Conference in Nursing Research i 2020, og arbejdet med at
planlægge er i fuld gang.

Tidsskriftet Nordisk Sygeplejeforskning
I 2018 har tidsskriftet modtaget omkring 40 artikler og publiceret 23 - 14 norske, 8 danske og 1 grønlandsk
studie. Heraf 8 engelsksprogede, 10 på norske og 5 på dansk.
Redaktionen for Nordisk Sygeplejeforskning har i flere år arbejdet sammen med Universitetsforlaget Idunn
for også at få tidsskriftet indekseret i PubMed, dette mislykkedes desværre i første omgang. Kvaliteten af
publicerede artikler er siden tilknytningen til ScholarOne, som er et elektronisk
manuskripthåndteringssystem, steget. Med baggrund i tilbagemeldingen fra PubMed og den øgede kvalitet
af artikler har styregruppen for tidsskriftet og redaktørgruppen besluttet at lukke for publicering af faglige
artikler i Nordisk Sygeplejeforskning.
Tidsskriftet vil fortsat være et tidsskrift der publicerer artikler på både norsk, dansk, svensk og engelsk.
Tidsskriftet giver således fortsat plads til den stærke nordiske tradition, der oftest bedst formuleres på
modersmålet. Ligeledes er der stadig mulighed for at publicere videnskabelige artikler på optil 5000 ord
samt essay og diskussions artikler på op til 3000 ord. Så dermed er håbet for 2019 at mange forfattere
fortsat vil tage den udfordring op og publicere i Nordisk Sygeplejeforskning. Se forfattervejledning på
www.idunn.no

Økonomi
DSSF kommer i regnskabsåret 2018 ud med et forventeligt og budgetteret underskud på 115.00 kr.
Underskuddet skyldes primært manglende indtægter på kursusaktiviteter, som vi har måtte aflyse pga. for
få tilmeldinger. DSSF har også i 2019 budgetteret med et underskud på ca. 80.000 kr., hvorimod der i 2020
forventes et større overskud genereret via den Nordiske Konference. Overordnet set har DSSF en sund
økonomi og en egenkapital på over 583.000 kr.

Selskabets regnskab revideres uændret af statsautoriseret revisor Philip Heick Poulsen, revisionsfirmaet
Beierholm., ligesom bogføringen også varetages af Beierholm. Revisionen har ingen kommentarer til
regnskab 2018. Fremkommer der ikke under denne generalforsamling væsentlige nye oplysninger vil
regnskabet 2018 kunne revisor påtegnes.

