
 
 

Opstilling til FSAIOs bestyrelse: 
 
På valg til en plads i bestyrelsen /1. suppleant / 2. suppleant, da de er opstillet efter genopslag. 
 

 

 

 
 
Vicki Flygenring Gudmandsen 
Afdelingssygeplejerske opvågningen 
Herlev Hospital,  
Region H 
 

 
Mit navn er Vicki Flygenring Gudmandsen, jeg arbejder til daglig som afdelingssygeplejerske i Opvågningen 
på Herlev Hospital. Der har jeg været i lidt over halvandet år. Forinden arbejdede jeg i 8 år som intensiv 
sygeplejerske på Thoraxkirurgisk intensiv på Rigshospitalet, og har derfor et godt indblik i begge de 
verdener.  
 
Til daglig ser jeg det at bringe vores overlappende specialer, intensiv, anæstesi og opvågning, tættere 
sammen, som en kerneopgave. Det er til gavn for både personale og patienter at vi er rigtig gode til at 
samarbejde og udvikle os på tværs.  
 
Som person er jeg dynamisk, fremadskuende, visionær og tillidsvækkende, og jeg arbejder altid med en 
forventning om gensidig respekt for andre mennesker, både ift patienter og personale. Jeg trives ved at 
hjælpe andre med at lykkes og især mental sundhed er en vigtig faktor i den proces. Derfor arbejder jeg 
også konsistent med arbejdsglæde og patientsikkerhed – og går langt for at bevare mine værdier, 
eksempelvis med UTH sagen i 2019, som jeg efterfølgende modtog Kirsten Stallknecht prisen for. 
 
Privat bor jeg sammen med min kæreste, vores fire store børn og en aldrende halvdøv cocker spaniel. 
 
Jeg stiller op til bestyrelsen i FSAIO fordi jeg gerne vil være med til at øge fokus på vigtigheden af FSAIO’s 
arbejde samt bidrage til at flere forhåbentlig bliver lige så engagerede på tværs som vi er i vores afdeling, 
og som jeg også fornemmer FSAIO medlemmerne er. Med mig får I en sygeplejerske med hjertet på det 
rette sted til gavn for medlemmer, patienter og det danske sundhedsvæsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Susanne Sebens Hald 
Oversygeplejerske 
Anæstesi/intensiv/opvågning 
OUH,  
Region Syd 
 

 
Jeg hedder Susanne Sebens er 54 år og arbejder som oversygeplejerske på anæstesiologisk-intensiv 
afdeling OUH. 
 
Jeg har næsten 20 års bred ledelseserfaring som afdelings og oversygeplejeske på hjertemedicinsk, intensiv 
og anæstesiologiske afdelinger på Rigshospitalet, Sygehus Lillebælt og Herlev og har derfor et godt 
kendskab til arbejdet i forskellige regioner. 
 
Gennem min karriere som sygeplejerske har jeg arbejdet intensivt med det sygeplejefaglige 
uddannelsesområde med både grunduddannelse, faglig efteruddannelse, samt specialuddannelser. Herunder 
har jeg deltaget i revision af forskellige uddannelser, samt bestridt formandsposter i flere uddannelsesråd.  
 
De store afdelinger hvor jeg har været den del af en tværfaglig ledelse, har lært mig at holde mange bolde i 
luften, samt at begå mig på strategisk og politisk niveau.  

Specielt COVID har understeget, hvor vigtigt det er, at FSAIO er repræsenteret, hvor der skal træffes 
strategiske og politiske beslutninger. Jeg var på vegne af FSAIO udpeget til at sidde med i SST´s Task Force 
for intensiv under epidemien.  

Jeg mener blandt andet derfor, jeg bør stille mit kandidatur til rådighed for FSAIO. At understøtte og have 
fokus på faglighed, således vi også i fremtiden kan rekruttere til specialuddannelserne. Specialuddannede 
sygeplejersker er en mangelvare, specielt lige nu, og jeg mener FSAIO kan være med til at finde muligheder 
for det stadigt kan være attraktive at specialuddanne sig.  

Jeg ønsker også at arbejde videre med at få en landsdækkende opvågningsuddannelse  

Hvis jeg bliver valgt, får i et bestyrelsesmedlem og en leder, som har stor fokus på fagligheden og som vil 
arbejde videre med denne som udgangspunkt for bestyrelsesarbejdet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
Angelika Væggemose 
Opvågningssygeplejerske 
Regionshospital Viborg, 
Region Midt 

 

 
 
Jeg hedder Angelika Marie Grelck Væggemose, og har siden omk. 2002 arbejdet som opvågnings 
sygeplejerske på 025 på Viborg Regions Hospital Midt, hvor jeg har fulgt og været med i 
opvågnings afdelingens sygepleje faglige udvikling. 
Jeg bor i Viborg i Hald Ege, med min mand Jens og vores 3 børn, Jacqueline på 22 år, Philip på 20 
år og Felix på 15 år. Vi elsker også dyr, har hund og kat. 
I vores fritid sejler vi, dyrker kampsport. Jeg elskerat gå, cykle og være i naturen. 
Jeg er uddannet fra Silkeborg Sygepleje Skole i 1989. Mit DSR nr. er 81091 
Jeg blev i 1995 fast ansat på plan 5, på intensiv afdeling, hvor vi var i rotationsordning i mellem 
intensiv og opvågning. Siden er vi blevet 2 selvstændige afdelinger med hvert vores speciale. 
 Før dette startede jeg som nyuddannet i 1989 på skadestue/modtagelsen i skiftende vikariater 
imellem Viborg og Silkeborg i ca. 4 år.  Herefter en sommer vikariat på Neonatal afdelingen. Søgte 
så til Skive og blev fast ansat på Skive skadestue og modtagelse, som så senere skulle lukkes delvis 
ned, hvor jeg så drog til Ålborg til en fast ansættelse på gynækologisk, urologisk og børne intensiv 
afdeling 103. 
Så jeg synes at jeg har prøvet lidt af hvert, og arbejdet en del i den akutte sygepleje, og favner 
hermed en bred sygepleje. 
Jeg elsker mit job på opvågningen som sygeplejerske og ligger meget vægt på at yde en god og 
kvalificeret sygepleje.  
Jeg synes, at det kunne være rigtigt spændende og udfordrende at sidde i bestyrelsen for FSAIO og 
være med til at tilrettelægge fagligheden fra opvågnings sygeplejerskernes side i tilrettelæggelsen 
af de mange spændende fag dage som FSAIO tilbyder. 
Jeg har heldigvis deltaget i en del af jeres fag dage, og oplevet gode emner og fantastiske 
undervisere og hvor man er kommet hjem med en rigtig god energi. 
Jeg glæder mig til at høre fra jer, og håber at komme i betragtning til en af de 7 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
De efterfølgende 6 kandidater er sikret en plads i bestyrelsen, da de stillede op inden 1. maj. 
 

 

 
 

 
Jytte Pedersen 
Anæstesisygeplejerske 
Regionshospital Viborg, 
Region Midt 

 

 
 
Jeg hedder Jytte Pedersen, jeg er 63 år og bosat i Viborg. Jeg har været anæstesisygeplejerske i 15 år på 
Regionshospitalet Viborg. 
Ud over den daglige patientkontakt er jeg en del af teamet der introducerer nye tiltag i EPJ. Jeg arbejder 
som koordinator for afviklingen af operationer. Der ansvarlig for introduktion af nye kollegaer på 
afdelingen. 
 
Jeg har været i FSAIOs bestyrelse i 6 år og jeg har et stort ønske om at fortsætte dette arbejde. Det er 
meget lærerigt og er med til, at jeg har skabt mig et stort fagligt netværk, både nationalt men også 
internationalt. 
 
”Sygeplejersken går ikke i stå, men bliver ved med at udvikle sig”. Dette motto er jeg glad for, men det kan 
ikke stå alene og jeg vil gerne uddybe. 
 
Jeg vil gerne medvirke til sygeplejens udvikling inden for specialerne anæstesi, intensiv og opvågning. Jeg 
har en formodning om og tro på at kunne bidrage til denne udvikling som aktiv medlem af FSAIOs 
bestyrelse. 
 
Jeg ser det som sygeplejerskens kerneydelse at bringe patienten sikkert og trygt gennem et forløb i vores 
regi. Et forløb hvor ”Best Practice” altid anvendes. 
 
I dag og ikke mindst fremtidigt stilles der generelt krav til sygeplejerskens faglighed. Dette gør sig gældende 
både i arbejdet med patienterne og i den teknologiske udvikling af faget.  
Jeg ønsker at være en del af denne udvikling af vores profession. 
 
I den daglige praksis er det vigtigt, at sygeplejersken ajourfører sin uddannelse og arbejder frem mod en 
yderligere evidensbaseret viden. Altså medvirke til at højne den faglige standard. 
 
Jeg ser det som FSAIOs opgave at markere sygeplejerskernes fag og holdninger i medier og andre faglige 
sammenhænge. 
 
Som medlem af FSAIOs bestyrelse vil jeg arbejde med udvikling af vores specialer til gavn for patienterne og 
for specialesygeplejens udvikling og anseelse. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Margit Schroll Kaas 
Anæstesisygeplejerske 
OUH,  
Region Syd 

 

 
 
 
Anæstesi-, Intensiv- og opvågningssygeplejersker har alle været medspillere i en hård og uforudsigelig covid 
tid, sideløbende med vi godt ved at vi skal løbe hurtigere og at der er mangel på os.  
 
Til daglig arbejder jeg som uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske og som kliniker i organkirurgien på 
Odense Universitetshospital. Dette giver mig en kontinuerlig opdateret faglig viden, og foden indenfor i alle 
vores tre fantastiske specialer.  
Jeg stiller op til bestyrelsen i FSAIO, fordi jeg har erfaret hvor meget undervisning, refleksion og kollegial 
sparring har af betydning for vores arbejdsglæde. Der er mere end nogen sinde brug for at vi fastholdes og 
jo mere der lyttes og rettes opmærksomhed mod klinikerne, jo bedre kan FSAIO sammenstykke nutidige, 
relevante og spændende arrangementer til fordel for deres medlemmer, - og det vil jeg rigtig gerne være 
en del af.  
 
Jeg har stor erfaring inden for planlægning af både regionale og nationale temadage og symposier. Jeg 
brænder for formidling af læring og arbejder både professionelt kva min funktion og frivilligt med 
videreuddannelse. I fritiden er jeg en del af planlægningsgruppen RUN, som skaber symposier inden for 
præ- og in hospital hjertestop, og jeg har være frivillig med både receptions- og sessionsarbejde ved EMS 
kongresserne 2017+2018. Jeg har åbne øjne for det der sker i faget, hvilke artikler der publiceres og hvad 
der rør sig, det vil jeg med en bestyrelsespost i FSAIO gerne dele ud af.  
 
Jeg brænder for en plads i det faglige selskab, da min indflydelse som repræsentant i både lokale, regionale 
og nationale uddannelsesråd kan udvide det faglige niveau med FSAIO’s mulighed for netværksdannelse. 
 
Vi skal dog ikke kun tænke stort, men også mærke de små udviklingsprojekter der rør sig, få flere til orde og 
sætte udvikling i spil som noget ufarligt og ukompliceret. En stemme på mig vil give muligheden for at få en 
struktureret ildsjæl, planlægger og erfaren kliniker ind i bestyrelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Kirsten Høgh Jensen 
Anæstesisygeplejerske 
Sydvestjysk sygehus Esbjerg 
Region Syd 

 

 
 
Jeg har tidligere været medlem af FSAIOs bestyrelse og har haft en pause de sidste 3 år. 
Jeg ønsker nu igen at opstille til bestyrelsen. Jeg finder bestyrelsesarbejdet meget givende/lærerigt både 
fagligt og personligt. 

I mine tidligere valgperioder har jeg varetaget poster som: kontakt person for netværksgrupperne, Nordisk 
repræsentant for anæstesi, kontaktperson for økonomiskstøtte til kurser og kongresser, sidst og ikke 
mindst kassererposten, som jeg havde i 3 valgperioder. Det var en meget lærerig periode. Jeg har været 
kursusleder på flere landskurser, hvilket er en stor udfordring og sjovt. Her får man kontakt til utrolig 
mange foredragsholdere og undervisere. Jeg har fået stor viden om afholdelse af disse arrangementer. Har 
ligeledes været med til at arrangere EfCCNa, Nordisk og ICPAN kongres afholdt i København sammen med 
daværende bestyrelser.  

Bestyrelsen har et stort samarbejde med DSR, DASYS og de øvrige Faglige Selskaber, hvilket er fagligt meget 
udviklende og givende. 

I den kommende bestyrelse vil jeg arbejde for: 

 At FSAIO fortsat har en god og sund økonomi. 

 Yde støtte til sygeplejersker, der ønsker at deltage i udenlandske kurser og kongresser. 

 Arrangere kurser for alle 3 specialer på et højt fagligt niveau. 

 Støtte og bevare regionsgrupperne i alle 3 specialer og arbejde for at få grupper i de regioner, hvor 

der ingen er.  

 Arbejde for at samarbejdet med DSR, DASYS og de øvrige Faglige Selskaber fortsat er i en positiv 

udvikling.  

 Bevare det gode samarbejde med ”Dråbe-Nyt” redaktionen og udgivelsen af elektroniske faglige 

nyheder. 

 Fortsat arbejde for at bibeholde det gode samarbejde med de internationale og nordiske lande. 

 Arbejde for at medlemstilgangen i FSAIO bliver øget.  

 Arbejde for at få flere medlemmer til at opstille til bestyrelsesarbejdet ved valget i 2025. 

 
 
 

  



 
 

 
 

Anja Ziemer 
Intensiv sygeplejerske 
Åbenrå Sygehus,  
Region Syd 

 

 
 
Mit navn er Anja Ziemer, er 28 år gammel og jeg afslutter min specialuddannelse til 

intensivsygeplejerske d. 30. september 2022 på Aabenraa sygehus. 

Jeg er uddannet i Flensburg (Tyskland) i 2014 og har siden været bl.a. på en 

karkirurgisk og medicinsk afdeling. I 2019 startede jeg på intensiv og fandt det 

speciale der passer bedst til mig.  

Jeg er meget stolt over, det fantastiske og spændende samarbejde mellem anæstesien, opvågningen og 

intensiv. 

En ung ambitiøs, grundig og samarbejdsorienteret kollega, der har prøvet lidt af hvert 

søger nu nye udfordringer. Jeg er typen der får energi af at tale med mennesker og 

jeg går højt op i, at udveksle viden. Jeg ser sparring og videndeling som en 

uundværlig del i vores dagligdag. 

Mine styrker kommer ikke mindst til udtryk i sammenspillet med mine kollega og de 

tre faggrupper på tværs i FSAIO, når jeg lytter, hjælper, bidrager med idéer og følger 

op i rette tid. 

Jeg brænder for at kunne vare en del af et stærkt og bredt netværk og dermed sikre 

kontinuerlig faglig udvikling / sparring på tværs. 

Et vigtigt indsatsområde i fremtiden må vare, at få den unge og kommende 

generation af specialuddannede sygeplejersker til, at blive en del af FSAIO. Dermed 

udvide det allerede eksisterende fælles forum, vor der dannes et bredt netværk og 

dermed sikre en faglig udvikling på tværs. 

FSAIO-bestyrelsen er med til at gøre en forskel og det vil jeg rigtig gerne være med 

til at understøtte! 

Hvis I mangler et medlem som vil kunne bidrage med god energi til arbejdet og ikke 

mindst samarbejdet, ser jeg frem til at høre fra jer igen © 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Anja Geisler 
Sygeplejeforsker anæstesi/intensiv/opvågning 
 
Region Sjælland 

 

 
Mit navn er Anja Geisler jeg er 51 år. Jeg blev uddannet sygeplejerske i 1997 og har primært arbejdet inden 
for akutområdet, intensiv og opvågning. I 2019 blev jeg færdig med min Ph.d. som omhandlede akutte 
smerter.  
De sidste 8 år, har jeg været ansat på Sjællands Universitetshospital i Køge, anæstesiologisk afdeling, hvor 
jeg bl.a. har fungeret som udviklingssygeplejerske og lavet forsknings og udviklingsprojekter, tvær- og 
monofagligt, inden for anæstesi, intensiv og opvågning. Endvidere har jeg undervist rigtig meget. 
For nuværende er jeg forskningsleder i Enhed for anæstesiologisk sygeplejeforskning med egne Ph.d. 
studerende, samt forskningslektor i den anæstesiologiske fagsøjle på Københavns Universitet. 
 
 
Hvorfor vælger jeg at stille op? 
Jeg har igennem årene fulgt FSAIOs arbejde på tæt hold, både som ivrig deltager på konferencerne med 
medbragte postere, og også som artikelskriver til Draabe-Nyt. Jeg mener hvis forskningen skal have en rolle 
i udviklingen af vores praksis, skal den ikke bare være praksisnær, men også nå ud til de klinikere, der skal 
implementere den i praksis. Det fordrer at der er talerør og netværk der virker tiltalende og relevante for 
sygeplejersker at tilgå, noget FSAIO og Draabe-Nyt absolut bidrager med. Dette kunne jeg rigtig godt tænke 
mig at blive en del af i det jeg via mine erfaringer, mener jeg kan bidrage med noget positivt til rollen som 
bestyrelsesmedlem i FSAIO. 
 
Jeg arbejder for nuværende desværre ikke så praksisnært, men jeg forsøger fortsat at opretholde en vis 
fornemmelse for praksis, ved at deltage i forskellige arbejdsgrupper med sygeplejersker der deler 
interessefelter og har til formål at synliggøre og udvikle vores fag mere evidensbaseret. Disse grupper samt 
alt der omhandler samarbejde giver mig stor arbejdsglæde og energi.  
 
Hvad kan jeg bidrage med? 
 

 Stort nationalt og internationalt netværk inden for anæstesi, intensiv og opvågning 

 Et godt humør 

 Erfaring med tilrettelæggelse af temadage, undervisninger og konferencer 

 Erfaring i at arbejder med organisationer, visioner og netværk 

 Stor erfaring i artikelskrivning og vejledning i forhold til dette 

 Bred forskningserfaring med viden inden for mange forskellige forskningsmetoder 

 Gode samarbejdsevner 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
Nina Lennert 
Intensiv sygeplejerske , NIA 
OUH,  
Region Syd 

 

 
Jeg har siden 2010 været en del af FSAIOs bestyrelse og vil gerne genopstille til en ny periode. 
 
Jeg er intensiv sygeplejerske og har siden 2002 arbejdet inden for dette speciale; først i Sønderborg med 
det almene intensive og siden 2016 på neurokirurgisk intensiv i Odense.  
 
At være medlem af FSAIO-bestyrelsen har givet mig en stor indsigt i hvad der rører sig i faget, både her i 
Danmark, men også i Norden og i Europa. Som kontaktperson til det nordiske samarbejde NOSAM har jeg 
været med til at vedligeholde dette netværk, hvorved vi kan udveksle viden om uddannelsesforhold, 
aktuelle problematikker og arbejdsforhold på fagpraktisk plan. 
 
Jeg vil i mit bestyrelsesarbejde sætte fokus på det intensive speciale. Arbejde for at udbrede de aktuelle 
emner, som der arbejdes på rundt om på de forskellige afdelinger i Danmark. – I det omfang det er muligt, 
at medvirke til formidlingen af udviklingen i det intensive speciale i Danmark. 
 
FSAIO har bestræbt sig på at kunne afholde hhv. en Efterårsfagdag og 2 dage til et Forårslandskursus. Dette 
skulle vi gerne kunne blive med at tilbyde. Det er dage, hvor der ikke kun gives læring til at tage med hjem, 
men også at kunne være sammen med ligestillede kolleger og netværke. Måske kunne der opstå en idé om 
at få lavet en Interessegruppe om et bestemt emne, der kunne arbejdes med – eller hvad med at blive 
medlem af en Netværksgruppe tilhørende dit arbejdsområde? 
 
Jeg har gennem årene fået kendskab til de forskellige poster i FSAIO. Her ses der, hvor megen aktivitet 
FSAIO har gang i.  
 
Jeg har godt nok nået en alder på 64, men det skræmmer mig ikke fra at genopstille. Min nysgerrighed og 

lysten til at arbejde i FSAIO-bestyrelsen er stadig intakt 😊. 
 


