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Det har været et travlt forår for DASYS med 10-års jubilæum, involvering i høringssvar, travlhed 
med mange mødeaktiviteter for de fire råd med bl.a. afvikling og planlægning af konferencer og 
udarbejdelse af koncensusrapport om dokumentation, principper for efter- og videreuddannelse og 
meget mere. 
 

10 års jubilæum – en festlig dag 
 

Jubilæumsdagen den 10. juni blev fejret med mange gode indlæg og diskussioner på 
jubilæumskonferencen i Tivoli Congress Center. Der blev set tilbage på de forløbne 10 år og stillet 
skarpt på fremtidens udfordringer. Flere foredragsholdere havde været med og på sidelinjen af 
DASYS’ 10 første år, og andre havde et godt bud på udfordringer og forslag til indsats og retning i 
de kommende år. Se billeder, program, præsentationer og jubilæumsskrift på hjemmesiden 
www.dasys.dk  

 

DASYS hjemmeside 
 

DASYS’ nye hjemmeside www.dasys.dk er nu etableret med ekstern hjælp. DASYS bestyrelse og 
de fire råd reviderer indholdet hen over sommeren, så vi får en længe ønsket opdateret og 
tidssvarende hjemmeside. Der mangler lidt endnu, men det skal nok komme… 
 

Landsdækkende kliniske retningslinjer 
 

Regeringen har afsat 20 mio. kr. årligt for 2012-2015 på finansloven til at udarbejde nationale 
kliniske retningslinjer. SST har udarbejdet Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske 
retningslinjer, hvor der skal nedsættes et rådgivende udvalg hvor DASYS er repræsenteret. I 
samarbejde med Lægevidenskabeligt Selskab (LVS) har DASYS kommenteret processen og 
holder fast ved, at det er faglige argumenter og ikke økonomi der skal være gældende i en klinisk 
retningslinje. Efterfølgende kan der prioriteres ud fra økonomiske hensyn, om retningslinjen kan og 
skal følges. Se hele det fælles svar på hjemmesiden. Efterfølgende er DASYS fortsat med at 
forberede det nationale arbejde til det nyoprettede Rådgivende Udvalg for kliniske retningslinjer, 
som holder det første møde i Sundhedsstyrelsen ultimo August. 
  

http://www.dasys.dk/
http://www.dasys.dk/
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Hvad arbejder rådene med? 

 
Dokumentationsrådet har bl.a. været travlt optaget af at udarbejde Statusrapport om 
Dokumentation af Sygepleje, som har været i høring først på året. Der kom mange konstruktive 
tilbagemeldinger som Rådet nu har indarbejdet. Statusrapporten præsenteres på 
Dokumentationskonferencen den 6. og 7. september.  
 
Uddannelsesrådet har såvel selvstændigt, som i samarbejde med DSR, arbejdet med behov, 
indhold og niveau for sygeplejerskers efter- og videreuddannelse og DSR har i forlængelse af dette 
samarbejde udgivet DSR’s principper for efter- og videreuddannelse til sygeplejersker. 
Uddannelsesrådet arbejder videre med at beskrive de kompetencer og det niveau for uddannelse 
der skal til for at leve op til de krav der stilles til en forskningsbaseret praksis og til udarbejdelse og 
implementering af kliniske retningslinjer. 
 
Forskningsrådet har kortlagt udbredelsen af stillinger for sygeplejersker som forsker i 
hospitalssektoren ved at sende spørgeskemaer ud til ledende sygeplejersker i hele landet. 
Resultatet foreligger i en artikel, som er sendt til Sygeplejersken. Rådets indsatsområde for 2012 
er at sætte fokus på forskningsprogrammer og internationalt forskningssamarbejde. Rådet afholder 
i denne sammenhæng masterclass’en ”Fra projekt til program” d. 27. november, med højt 
estimerede forelæsere (se hjemmesiden). Derudover deltager Forskningsrådet løbende i debatter 
om forskningsmidler og sætter fokus på sygeplejerskers vilkår i kampen om forskningsmidler. 
 
Center for kliniske retningslinjer har fået ny formand. Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen 
fra Rigshospitalet har afløst Vibeke Krøll og centret fortsætter uændret arbejdet med at udarbejde 
og udgive kliniske retningslinjer. Alle hospitaler er medlemmer og der er aktuelt forhandling med 
kommunerne om medlemskab. Flere regioner tager aktivt stilling til implementering af de udkomne 
retningslinjer og der er positive tilbagemeldinger om anvendelse og implementering. 
 

Repræsentationer og udpegninger 
 
Der er stadig en stigende efterspørgsel efter DASYS’ repræsentation i landsdækkende råd og 
udvalg og mange melder ind på opgaverne og yder et stort og vigtigt arbejde. Nogen har været 
udpeget af deres faglige selskab flere gange og for andre er opgaven helt ny.  
DASYS er ved at lægge sidste hånd på en vejledning for udpegede repræsentanter for at lette 
opgaven igennem forløbet, Vi er i gang med at opbygget et netværk af personer, som er villige til at 
yde hjælp/vejledning i forbindelse med den aktuelle opgave. Det kan være hjælp til såvel faglige 
spørgsmål, som hjælp til klar sygeplejefaglig argumentation og hvad der ellers måtte være behov 
for. Der er stadig brug for, at flere melder sig til netværket og byder ind med konkret hjælp, når en 
ny repræsentant skal i gang med et råds- eller udvalgsarbejde. Aktuelt er flere pakkeforløb ved at 
blive revideret og Den Danske Kvalitetsmodel skal evalueres og videreføres. Vejledningen til 
udpegede repræsentanter er færdig efter sommerferien, og sendes derefter ud til de aktuelt 
udpegede repræsentanter, til de Faglige Selskaber og lægges på hjemmesiden. 
 
Ud over repræsentationerne, er der en del områder og vejledninger hvor DASYS bliver inviteret til 
at afgive høringssvar. Når DASYS bliver bedt om et høringssvar sendes det videre til 
medlemmerne, hvorefter DASYS samler svarene til et fælleshøringssvar fra DASYS. 
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Konferencer 
 
Ud over Jubilæumskonferencen afholdt Uddannelsesrådet en konference 10. maj med fokus på 
akademisering og håndværk, hvor mange spændende foredrag og diskussioner bragte klarhed og 
satte mange tanker i gang hos deltagerne. 
Se mere på www.dasys.dk  
 
Dokumentationskonferencen er i år den 6. og 7. september og holdes på Professionshøjskolen 
Metropol i København. Konference byder på både nationale og internationale oplæg, hvor fokus er 
på følgende emner: 

- Anvendelse af kliniske retningslinjer i praksis samt monitorering af effekten. 
- Indikatorer og kliniske databaser.  
- Fælles sprog og terminologi i sygeplejedokumentation  

 
Se hele programmet på www.dasys.dk  
 
Forskningsrådet afholder en workshop den 27. november med inviterede deltagere – forskere i 
sygepleje og ledende sygeplejersker.  
 

Repræsentantskabsmøde 5. december 2012 
 
Repræsentantskabsmødet holdes igen i år i Odense, hvor vi dels har selve 
repræsentantskabsmødet med DASYS’ beretning om året der er gået, valg af nye medlemmer til 
DASYS’ bestyrelse og dels mulighed for at drøfte DASYS’ fremtidige aktiviteter, indsats og 
fokusområder i det kommende år. 
 
Der skal i år vælges formand og 3 nye medlemmer til bestyrelsen. Inge Madsen har valgt ikke at 
genopstille efter 4 år som formand.  Alle medlemmer (Faglige Selskaber) er inviteret og opfordret til 
at indstille kandidater inden den 12. september. Kandidatlisten udsendes den 10. oktober. 
 

Reception i anledning af formandsskiftet  
 
Vi siger farvel til Inge Madsen og goddag til DASYS’ nye formand fredag d. 4. januar 2013 kl. 14. 
Nærmere om tid, sted og program udsendes senere. 
 
 
Fortsat god sommer til alle. 
 
 

DASYS’ BESTYRELSE 

http://www.dasys.dk/

