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DASYS’ Dokumentationsråd blev etableret 2005 efter beslutning på repræsentantskabet 
november 2004. Rådet rådgiver DASYS´ bestyrelse i egenskab af formanden, som er medlem af 
DASYS’ bestyrelse. 
 
Dokumentationsrådet arbejder på nationalt niveau med at optimere dokumentation af sygeplejen, så 

patientens problem, ressourcer og behov beskrives, mål og handlinger dokumenteres og resultater og 

proces tydeliggøres. 

Dokumentationsrådet optimerer dokumentation med udgangspunkt i flere forskellige perspektiver: 

▪ Patientens 

▪ Fagligt 

▪ Uddannelsesmæssigt 

▪ Teknologisk 

▪ Organisatorisk 

Dokumentationsrådet arrangerer en konference årligt med cirka 250 deltagere, hvor målet er at formidle 

og opnå nyeste viden om dokumentation igennem en dynamisk proces med deltagerne. 

Rådet udarbejder årligt en handleplan og et årshjul med rådets aktiviteter. 

Formål  
Rådet har til formål at skabe national konsensus om principper for dokumentation og anvendelse 
af sygeplejedata til gavn for patienten, udvikling af faget og anvendelse i forskning. 
 
Rådet understøtter DASYS' bestyrelse, og rådgiver de faglige selskaber, der er medlem af DASYS. Endvidere 

rådgiver Dokumentationsrådet Dansk Sygeplejeråd, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, MedCom 

med flere og samarbejder både nordisk og internationalt i forhold til terminologi og klassifikationer. 

Rådet er aktuelt repræsenteret i: 

▪ STARS (Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata) 

▪ MedCom-hjemmepleje-sygehusstandarder 

▪ Nordisk dokumentationsnetværk 

▪ Nursing SIG SNOMED CT  



 

Rådets sammensætning  
Rådet består af medlemmer med kompetencer inden for Dokumentationsområdet på følgende områder: 

▪ Sygeplejedokumentation i praksis 
▪ Implementering af sygeplejedokumentation 
▪ Kvalitetsudvikling 
▪ Kliniske retningslinjer 
▪ Sundhedsinformatik 
▪ Ledelse 
▪ Uddannelse 
▪ Forskning 
▪ Kommunerne 

 
Udpegning af rådsmedlemmer (en valgperiode) 
Rådets medlemmer udpeges for 2 år, således at rådet består af 9-12 medlemmer:  

▪ Rådets formand udpeges af DASYS' bestyrelse. Formanden for rådet indtræder automatisk i DASYS’ 
bestyrelse efter udpegningen. 

▪ Repræsentanter fra de faglige selskaber, der er medlem af DASYS. De faglige selskaber anmodes 
om at indstille kvalificerede repræsentanter til DASYS’ bestyrelse. DASYS’ bestyrelse udpeger 
medlemmerne efter anbefaling af rådet.  

▪ Evt. repræsentanter med særlige kompetencer indenfor området anbefalet af rådet. 
 

Der tilstræbes en sammensætning af rådet, der sikrer mangfoldige kompetencer, men også en bred 

geografisk sammensætning og repræsentation fra forskellige faglige selskaber. 

Der er valg til rådet hver andet år. Medlemmerne sidder som hovedregel højst i tre valgperioder, men der 

tages hensyn til kontinuitet og kompetencer. Det tilstræbes derfor, at ikke alle rådets medlemmer skiftes 

ud samtidigt. 

Valgperioden starter i januar måned. Der indkaldes nye medlemmer fra FS’er i perioden november-januar. 

DASYS’ bestyrelse udpeger formand og medlemmerne fra DASYS' bestyrelse efter 

repræsentantskabsmødet og det konstituerende bestyrelsesmøde i november. 

Aktuelt består rådet af følgende medlemmer: 
 

▪ Jeanette Finderup, FS Nefro (formand) 

▪ Lene Lauge Berring, FS for Psykiatriske sygeplejersker (næstformand) 

▪ Hanne Mainz, FS for Ortopædkirurgiske sygeplejersker (repræsenteret i STARS) 

▪ Susanne Bünger, FS for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning (repræsenteret i 

MedCom) 

▪ Pia Ravnsbæk Bjærge, FS for Sygeplejersker i kommunerne 

▪ Tina Nielsen, FS for Kræftsygeplejesker 

▪ Birgit Villadsen, FS for Ortopædkirurgiske sygeplejersker 

▪ Bodil Bech Winther, FS for Psykiatriske sygeplejersker 

▪ Pernille Langkilde, FS for Øre-næse-hals-kirurgiske sygeplejersker 



 

▪ Bodil Winther, FS for Kræftsygeplejersker 

▪ Helle Lund Rasmussen, FS for Kardiologiske og Thoraxkirurgiske sygeplejersker 

Økonomi 
DASYS er økonomisk ansvarlig for dokumentationsrådet. Rådet udarbejder et budgetforslag, som 
godkendes af bestyrelsen. 
 
Rådet afholder 3-4 hel- eller halvdagsmøder årligt. Møder med forplejning arrangeres efter 
gældende regler og finansieres af DASYS. Der refunderes transportomkostninger til rådets 
medlemmer inkl. kaffe eller lign. på turen (50 kr. x 2 pr. person). 
 
Rådet arrangerer en årlig konference. Konferencens overskud er en del af DASYS’ samlede indtægt 

og dækker bl.a. omkostninger ved møder. Konferencer arrangeret af rådet finansieres af indtægter 

i forbindelse med arrangementet. Budget og evt. underskudsgaranti skal godkendes af DASYS’ 

formandskab.  

DASYS´ bestyrelse træffer beslutning om rådets økonomiske råderum for det følgende år, ved 
bestyrelsesmødet i august, når årsregnskabet, som skal fremlægges til repræsentantskabsmødet, 
og den aktuelle halvårlige økonomirapport foreligger. 
 
Rådsmedlemmers forventede/ønskede deltagelse i internationale konferencer o. lign. 

budgetsættes om muligt i DASYS’ budget, som fremlægges ved repræsentantskabsmødet. Der 

tages stilling til deltagelse som har strategisk interesse for DASYS. 

 
 

Godkendt af DASYS bestyrelse den 28. august 2017 
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