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Nyhedsbrev 

- fra dasys dansk sygeplejeselskab  

 
 
 
 

 

 

 

Status og planer for året – aktuelt fra de fire råd under dasys 

 

dasys lagde i slutningen af 2010 op til et aktivt 2011, med mange initiativer og spændende arbejde i 

de fire råd – det er vi godt i gang med efter at Repræsentantskabsmødet den 11. november 2010 gav 

mange input til det videre arbejde i dasys og samarbejdet med de Faglige Selskaber.  
 
Samling af rådenes arbejde i dasys bestyrelse 

Formændene i de fire råd under dasys –  center for kliniske retningslinier, dokumentationsrådet, 

forskningsrådet og uddannelsesrådet – er nu med i dasys bestyrelse. Det har givet bedre mulighed 

for koordinering og samling af aktiviteterne. De fleste Faglige Selskaber er efterhånden medlem af 

dasys, hvilket yderligere har medvirket til dasys status som samlende selskab for henvendelser i 

sygeplejefaglige spørgsmål, meningsdannende og formidlende af ny viden indenfor sygeplejefaglig 

klinisk praksis, forskning, uddannelse og dokumentation. (se de konkrete medlemmer på 

hjemmesiden www.dasys.dk) 

 

dasys deltagelse i råd og udvalg 

Ud over arbejdet i de fire råd deltager bestyrelsens medlemmer i råd og udvalg på nationalt plan. 

Når der skal udpeges repræsentanter inden for de enkelte specialer til at deltage i råd og udvalg og 

bidrage med høringssvar, går henvendelsen til dasys, som videresender henvendelsen til de faglige 

selskaber. Opgaven er betydelig og med korte tidsfrister, da der de seneste år er et øget behov og 

ønske om sygeplejerskers deltagelse og faglige bidrag. Tidligere var deltagelsen ofte personbestemt 

og mere historisk betinget, men nu er henvendelserne systematiske og formelle, hvilket øger det 

samlede sygeplejefaglige bidrag til høringssvar, forløbs- behandlings- og specialebeskrivelser. 

dasys arbejder for at der i nationale råd og udvalg fremover udpeges mere end én sygeplejerske pr. 

opgave. 
 

Juni 2011 

 

http://www.dasys.dk/
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Udpegede repræsentanter til råd og udvalg  

Hovedaktiviteten for dasys bestyrelse har i foråret været at etablere samarbejde og yde støtte til 

repræsentanter for de Faglige Selskaber, som er udpeget til at deltage i råd og udvalg på nationalt 

plan i forbindelse med f.eks. pakkeforløb og høringssvar inden for de forskellige fagområder. Der 

har været afholdt møde, hvor repræsentanterne fik mulighed for sparring og etablering af indbyrdes 

netværksgruppe og samarbejde i forhold til skriftlig input. På mødet udtrykte repræsentanterne 

ønske om, at dasys flyttede temadagen planlagt til juli til en gang i efteråret, for derved at få større 

mulighed for at indpasse det i en ellers presset kalender.  
 

dasys har derfor planlagt temadag til den 28. september 2011 for udpegede repræsentanter fra 

Faglige Selskaber. Temadagen afholdes med ekstern Imageconsult, Henrik Væver som sætter fokus 

på kommunikation, forhandlingsteknik og præsentationsteknik. Invitationer udsendes via FS’er i 

løbet af juni. 
 

dasys er godt i gang med  etablering af  en national netværksgruppe til support for udpegede 

repræsentanter– læs mere på dasys hjemmeside www.dasys.dk  

 
dasys og Faglige Selskaber 

I det seneste år har de Faglige Selskabers tilknytning til dasys og DSR været drøftet. Der er en god 

dialog og konstruktivt samarbejde og senest har repræsentanter for de Faglige Selskaber og dasys i 

april og maj måned mødtes med DSR om den fremtidige struktur og samarbejdsaftale.  
 

Dasys 10 års Jubilæum 2012 
 

Dasys fejre 10 års jubilæum med en konference 11. juni 2012 i Tivoli Congress Center. 

Konferencen og andre aktiviteter er under planlægning og annonceres senere. 
 

Jubilæumskonferencen er foruden en markering af jubilæet også en præsentation af dasys´s 

indsatsområder. Det sker ved at hvert af de faglige råd  og Clearing House præsenterer en aktuel 

faglig problemstilling. 250 engagerede sygeplejersker vil på konferencen ud fra dette være med til 

at sætte fokus på perspektiverne for sygeplejen i Danmark. 

 

De fire råd: 

Center for kliniske retningslinier 
Af formand Vibeke Krøll 
 

Centret i en stabil og god udvikling. På nær hospitalet på Bornholm er alle hospitaler nu 

medlemmer. Alle University Colleges er medlemmer og på det seneste er tre kommuner nu også 

medlemmer. Det tegner rigtig godt for den fremtidige kvalitet af dansk sygepleje. Det giver 

naturligvis også centret udfordringer, da hospitaler, University Colleges og kommuner har brug for 

forskellige former for uddannelse, støtte og vejledning. 
 

I skrivende stund er 11 kliniske retningslinjer med 94 anbefalinger til klinisk praksis godkendt og 

offentliggjort og flere er på vej. Se hjemmesiden for Center for kliniske retningslinjer 

www.kliniskeretningslinjer.dk – og særligt under nyheder, hvor du finder centrets nyhedsbreve. 

http://www.dasys.dk/
http://kliniskeretningslinjer.dk/index.php


 3 

Dokumentationsrådet 
Af formand Lene Berring 
 

Dokumentations rådet har haft en stor udskiftning af medlemmer og dette har medført en 

spændende debat om ”hvor er sygeplejen på vej hen, rent dokumentationsmæssigt”. Vi er en gruppe 

af sygeplejersker der repræsenterer mange forskellige specialer. Det gør debatten vigtig og relevant, 

fordi spørgsmål som ”kan alle sygeplejersker i Danmark dokumentere efter de samme principper?” 

melder sig. Det mener vi i store træk at man kan og rådet er gået i gang med et omfattende arbejde, 

hvor ”dokumentation af sygepleje” beskrives.  
 

Dette arbejde præsenteres på den årlige dokumentationskonference i september som et første udspil. 

Hensigten er, at der i løbet af et års tid udkommer en ”konsensusrapport om 

sygeplejedokumentation”. Efter konferencen vil rapporten blive opdateret og sendt ud til (en 

længere) høringsperiode hos de faglige selskaber. Vi håber dermed at skabe et fundament for god 

sygeplejedokumentation på tværs af specialer. 
 

Se programmet for dokumentationskonferencen den 15. og 16. september 

Dokumentationskonferencen 2011 og tilmeld via hjemmesiden. 
 

 

Forskningsrådet 
Af formand Tove Lindhardt 
 

Rådets mission er at arbejde meningsdannende og positionerende for forskning i sygeplejen. Det 

arbejder for at synliggøre den samfundsmæssige betydning af forskning i sygeplejen samt 

synliggøre, hvordan forskning i sygepleje bidrager til den samlede sundhedsforskning. Det skal 

desuden arbejde strategisk for at sikre rammer og vilkår for forskning i sygepleje. 

 

Forskningsrådet har taget initiativ til kontinuerlig konstruktiv dialog med DSR om samarbejde 

omkring temaer og opgaver, der er relevante for forskningsrådet, og hvor Forskningsrådets 

ekspertise og erfaring er af relevans og kan sikre kvaliteten. Forskningsrådet har således inviteret 

formand og/eller næstformand til at besøge rådsmøderne, og afholdt møde med Dorte Stenberg om 

det kommende møde DSR afholder vedrørende deres strategiske udspil. Forskningsrådet har 

desuden udarbejdet et notat til DSR, omhandlende udfordringer og indsatsområder for DSR´s 

politisk-strategiske arbejde med forskningens vilkår. Det kan hentes fra dasys hjemmeside 

www.dasys.dk under forskningsrådet. 

 

Forskningsrådet har i 2010 valgt en fremtidig strategi om at udvælge og arbejde med mærkesager, 

som kan  medvirke til at sætte forskningspolitisk dagsorden i bred forstand for sygeplejen. For 2010 

var mærkesagen at sætte fokus på konsekvenserne af, at der mangler en professionsrettet 

kandidatgrad i sygepleje i Øst Danmark. Rådet mener, det har konsekvenser for udviklingen af 

fagets vidensbase og dermed også uddannelsen af sygeplejersker samt grundlaget for vidensbaseret 

klinisk praksis. I den sammenhæng afholdt Forskningsrådet i samarbejde med Uddannelsesrådet en 

workshop for specielt inviterede deltagere den 17/11-2010, med henblik på en kvalificeret drøftelse 

af, hvad man kan opnå ved at have en østdansk kandidatuddannelse i sygeplejevidenskab. 

Deltageren på workshoppen var overvejende enige om, at der er behov for en kandidatuddannelse i 

København. Flere universiteter gav udtryk for velvillighed overfor et samarbejde om 

kandidatuddannelsen. I modsætning til tidligere åbnede KU for en mulig tilknytning til det 

http://dasys.dk/images/doku.konf.program.250511.pdf
http://www.dasys.dk/
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sundhedsvidenskabelige fakultet. Det forlyder, at en forlægning af Århus Afdelingen for 

Sygeplejevidenskab vil ske i 2012 på DPU. 

 

En anden mærkesag er betydningen af sygeplejeledere for forskningen og at få tydeliggjort for 

lederne, hvilken betydning forskning og forskningsresultater kan have for ledelsespraksis, bl.a. ved 

at levere argumenter som kan anvendes af ledere. Der er taget kontakt til såvel faglig 

sammenslutning af ledere i sygeplejen som DSR’s lederforening mhp. dette.  

 

En ny konference er under planlægning i samarbejde med Uddannelsesrådet, og har fokus på den 

udvikling, der er gang i det kliniske felt herhjemme, hvor forskning i sygepleje flytter sig fra 

skrivebord til bedside. Det er en trend, som vi gerne vil understøtte, fordi vi mener, det vil gavne 

patienterne, sundhedsvæsenet og dermed samfundet, at de resultater, forskning i sygepleje 

frembringer, udspringer af og implementeres i klinisk praksis. Konferencen afholdes 16. november 

2011. Programmet vil være at finde på Forskningsrådets hjemmeside i slutningen af august.  

 
 

Uddannelsesrådet 
Af formand Margit Roed 

 

Uddannelsesrådet arbejder med en afklaring af videreuddannelsesbehovet for fremtidens 

sygeplejersker som har en professionsbachelor som baggrund. Ministerier, regioner, 

Sundhedsstyrelsen, DSR, professionshøjskolerne og universiteterne har for tiden fokus på niveauet 

for sygeplejerskers efter- og videreuddannelse. 
 

dasys arbejder for at al efter- og videreuddannelse bliver en del af det formelle uddannelsessystem, 

kan vurderes efter internationale anerkendte pointsystemer, og derved undgå ”blindgyder”. 

Sygeplejersker med en professionsbachelor har brug for efter- og videreuddannelsesmuligheder –  

dasys holdning er, at det skal være på et højere niveau end grunduddannelsen og tilknyttet det 

formelle uddannelsessystem. Uddannelsesrådet har i foråret diskuteret temaet med DSR og deltager 

i råd og udvalg i SST vedr. uddannelsesbehov og -strategi . Bl.a. har der været kompetencekort, 

ekspertsygeplejerske og oprettelse af en professionsmasteruddannelse på dagsordnen.  
 

dasys uddannelsesråd arbejder i 2011 med beskrivelse af ”Den lige karrierevej”, et whitepaper om 

holdninger til niveauer for sygeplejerskers efter og videreuddannelse og deraf følgende strategi for 

stillingsstruktur. 
 

I 2009 og 2010 har uddannelsesrådets konferencer omhandlet temaer om behov og praksis for 

sygeplejersker med en videreuddannelse på master- eller kandidatniveau.  

Den 16. november 2011 holder forskningsrådet- og uddannelsesrådet sammen en konference med 

fokus på resultater af forskning i sygepleje, som er implementeret eller har gjort en forskel i klinisk 

praksis. Konferencen annonceres i løbet af sommeren med tilmelding via dasys hjemmeside.  
 

God sommer til alle 
dasys bestyrelse 
 

Inge Madsen 

Formand dasys 


