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Forord

Kære Medlemmer
Det er nu anden gang DASYS kan aflægge sin formandsberetning. Det er et nærliggende spørgsmål at stille, hvorvidt der er positiv udvikling i DASYS. Jeg mener, at denne formandsberetning
er et klart udtryk for, at DASYS er blevet kendt og respekteret i en lang række sygeplejefaglige
sammenhænge. Vi får mange direkte henvendelser bl.a. fra Sundhedsstyrelsen, og Dansk Sygeplejeråd benytter os ligeledes i mange sammenhænge. Samtidig øges medlems tilgangen støt og
roligt.
Med denne formandsberetning og drøftelse af DASYS' indsatsområder får bestyrelsen for alvor
sikkerhed for, at det er de rigtige områder vi prioriterer, og at vi agerer på medlemmernes vegne
og ikke som en isoleret bestyrelse.
Der er et meget fint og engageret samarbejde i bestyrelsen til gavn for positiv fremdrift i arbejdet.
Samtidig må vi erkende, at vi er bestyrelsesmedlemmer som "fritidsaktivitet", hvilket indimellem
medfører, at der ikke er fuld balance imellem vores ambitionsniveau og vores tidsmæssige muligheder.
Sekretariatsfunktionen fungerer godt, desværre er vores sekretær Lene Graabeck langtidssygemeldt, men Dansk Sygeplejeråd har været meget velvillige og stillet en anden sekretær til
rådighed, Margit Sonne. Uden denne velvillighed havde vi ikke kunnet præstere det arbejde vi
hermed fremlægger. Stor tak til begge sekretærers arbejdsindsats og professionalisme.
Tak til medlemmerne for jeres støtte og velvillighed til at stille op og tak til bestyrelsen for en
aktiv og engageret periode.

Torben Laurén
formand
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1. Dansk Sygepleje Selskab – en faglig paraply
Dansk Sygeplejeselskab (DASYS) blev stiftet den 10.06. 2002.
DASYS’ opgave er at fungere som paraplyorganisation for de Faglige Sammenslutninger i DSR
samt for andre faglige og tværfaglige selskaber af relevans for sygeplejen.
Inspirationen til etablering af DASYS er Dansk Medicinsk Selskab, som i mange år har gjort sig
gældende med faglig ekspertise, når politikere, offentlige myndigheder og institutioner har haft
brug for råd og udtalelser. Nu har de samme instanser mulighed for at trække på en uvildig sygeplejefaglig ekspertise, der er uafhængig af fagpolitiske interesser.
En sygeplejefaglig parallel til Dansk Medicinsk Selskab har været savnet bl.a. i forhold til
kvalitetsudviklingsprojekter - men også i forhold til forskning, uddannelse, klinisk sygepleje og
ledelse/organisation.
Intentionen med selskabet er, at sygeplejersker gerne skal have samme indflydelse og blive en lige
så vigtig sparringspartner i faglige spørgsmål som Dansk Medicinsk Selskab.

2. Selskabets formål
DASYS skal bidrage til at fremme faglig udvikling af dansk sygepleje og dansk sygeplejevidenskab, både nationalt og internationalt. Internt skal det ske ved at udvikle og implementere
dokumenteret viden inden for alle felter af sygeplejen, at medvirke til at integrere forskning og
klinisk sygepleje samt fungere som netværk for de Faglige Sammenslutninger og andre selskaber
af relevans for sygeplejen.
Eksternt skal selskabet vurdere, rådgive og formidle for at sikre professionel indflydelse og
udnyttelse af den sygeplejefaglige ekspertise samt være repræsenteret i råd, udvalg eller andre
organer, hvor sygepleje - og sygeplejevidenskabelige beslutninger tages.
DASYS arbejder på at få en omfattende rådgivende og formidlende funktion med henblik på at
sikre sygeplejens professionelle indflydelse.
Selskabet ønsker at påtage sig en vigtig rolle i forhold til den samfundsmæssige og
medieskabende debat samt at være en væsentlig aktør i udviklingen af faget og bidrage i den
sundhedspolitiske debat.
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3. Medlemmer i DASYS
DASYS har aktuelt 19 medlemsselskaber med i alt 7.554 medlemmer.
På stiftelsesmødet blev følgende medlemmer indmeldt:
!

FS 05 Faglig Sammenslutning af ledende sygeplejersker

!

FS 08 Faglig Sammenslutning af undervisende sygeplejersker

!

FS 14 Faglig Sammenslutning af sygeplejersker beskæftiget med reumatologi

!

FS 15 Faglig Sammenslutning af sygeplejersker for neuro sygeplejersker

!

FS 16 Faglig Sammenslutning for sygeplejersker, der arbejder med nefrologisk sygepleje

!

FS 19 Faglig Sammenslutning for sygeplejersker beskæftiget med pleje af diabetikere

!

FS 21 Faglig Sammenslutning for sygeplejersker beskæftiget med kardiologisk thoraxkirurgisk sygepleje

!

Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker

!

Dansk Sygeplejehistorisk Selskab

!

Dansk Kristelig Sygeplejeforening

!

Dansk Selskab for Sårheling.

Efterfølgende har følgende FS=ere og selskaber indmeldt sig:
!

FS 12 Faglig Sammenslutning af arbejdsmiljøsygeplejersker

!

FS 13 Faglig Sammenslutning af sygeplejersker beskæftiget med kræftpatienter

!

FS 17 Faglig Sammenslutning af sygeplejersker beskæftiget med dermato-venerologi

!

FS 18 Faglig Sammenslutning for sygeplejersker, der arbejder med Lungemedicinsk og
Allergologisk sygepleje

!

FS 20 Faglig Sammenslutning for sygeplejersker, der beskæftiger sig med øjenlidelser

!

FS 26 Faglig Sammenslutning for sygeplejersker beskæftiget med ortopædkirurgisk
sygepleje

!

FS 29 Faglig Sammenslutning af Urologisk interesserede Sygeplejersker

!

Landsrådet for Chefsygeplejersker og Sygeplejedirektører.

Endvidere har FS 23 Faglig Sammenslutning for sygeplejersker beskæftiget med pleje af
gynækologiske og obstetriske patienter meddelt, at de har besluttet at melde sig ind ved årsskiftet.
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4. Økonomi
DASYS’ første regnskab år 2002 blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 20. januar 2003.
DASYS’ regnskab følger kalenderåret og regnskabet for 2003 vil blive fremlagt på
repræsentantskabsmødet 2004. For budget 2004 henvises til kassererens beretning.

5. DASYS’ bestyrelse
Formand:
Vicedirektør, MPA, Torben Laurén, Københavns Amts Sygehus, Gentofte - opstillet af FS 05.
Medlemmer:
Sygeplejelærer, cand.cur. og ph.d.-stud. Dorthe Overgaard, Sygepleje- og Radiografskolen i
Herlev - opstillet af FS 08.
Oversygeplejerske Else Krüger, Århus Kommunehospital - opstillet af FS 19.
Ledende oversygeplejerske Michael Pedersen, Københavns Amts Sygehus, Glostrup - opstillet af
FS 14.
Chefsygeplejerske, cand.cur. Lis Borrild, Steno Diabetes Center, Gentofte - opstillet af FS 19.
Sygeplejefaglig konsulent Kirsten Müller, Bispebjerg Hospital - opstillet af Dansk Selskab for
Sårheling.
Hygiejnesygeplejerske Jette Houlind, Herning Sygehus - opstillet af Dansk Selskab for
hygiejnesygeplejersker.
Suppleanter:
Chefsygeplejerske Nete Malta, Roskilde Amtssygehus Fjorden - opstillet af Landsrådet for
Chefsygeplejersker og Sygeplejedirektører.
Oversygeplejerske Aase Grundal, Skejby Sygehus - opstillet af FS 29

6. Repræsentantskabsmøde d. 20. januar 2003
DASYS afholdt sit første repræsentantskabsmøde d. 20. januar 2003. Baggrunden for afholdelsen
af repræsentantskabsmødet i januar var, at der skulle foretages suppleringsvalg til bestyrelsen.
Repræsentantskabet tilsluttede sig, at Torben Laurén er formand for DASYS’ bestyrelse frem til
valg år 2006. Til bestyrelsen blev valgt hygiejnesygeplejerske Jette Houlind, og som suppleanter til
bestyrelsen blev valgt chefsygeplejerske Nete Maltha og oversygeplejerske Aase Grundal.
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Medlemsstatus januar 2003 var 17 medlemsselskaber med i alt 6591 medlemmer.
Hovedpunkterne i formandens beretning i relation til det fremtidige arbejde var medlemshvervning, synliggørelse af DASYS og diskussion og fastsættelse af DASYS’ indsatsatsområder. Status
på punkterne fremgår efterfølgende af denne beretning.

7. Bestyrelsen
Bestyrelsen har i den forløbne periode afholdt 5 møder.
Diskussionsoplæg indsatsområder
Bestyrelsen har i beretningsperioden arbejdet på udfærdigelse af diskussionsoplæg vedrørende
indsatsområder. De 9 valgte indsatsområder er: Uddannelsesområdet, Forskning, Kvalitetssikring
og elektronisk patientjournal (EPJ) Sygeplejerskemangel, Sundhedsfremme og
sygdomsforebyggelse, Ledelse, Strukturkommissionen, Rehabilitering, og Privatisering.
Diskussionsoplægget er udsendt til repræsentantskabet.
Hvervning af nye medlemmer
Bestyrelsen har endvidere arbejdet videre med hvervning af nye medlemmer. Indsatsen her er:
 Artikel i TfS nr. 09/2003 DASYS: Hvervekampagne for nye medlemmer
 Fokus på arbejdet med indsatsområder
 Beslutning om, at bestyrelsesmedlemmerne fortsat påtager sig en aktiv kontaktfunktion i
forhold til potentielle medlemmer, bl.a. ved deltagelse i orienteringsmøder med de Faglige
Sammenslutninger.
Synlighed
Bestyrelsen har endvidere haft fokus på synlighed, som blev debatteret på sidste repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen har arbejdet på synliggørelse af DASYS dels via artikler og debatindlæg, dels via
DASYS website.
Den større synlighed som blev efterlyst på sidste repræsentantskabsmøde fra medlemmernes side
har bestyrelsen prøvet at imødekomme, idet vi samtidig har stået i et dilemma da indsatsområderne først skal præsenteres på dette repræsentantskabsmøde, herunder de holdninger som
DASYS repræsenterer. DASYS har dette til trods fået bragt følgende artikler i perioden:


Artikel omhandlende sundhedscentre, som bl.a. argumenterede for at hospitalernes
ekspertise skal ud fra hospitalerne og tættere på borgerne. Artiklen blev bragt i Dagens
Medicin i august måned



Artikel i Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 09/2003 ”DASYS: Hvervekampagne for nye
medlemmer ”og
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Artikel i Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 27/2003 ”Fokus på udvikling af fag og
profession”

DASYS’ hjemmeside
Bestyrelsen har endvidere arbejdet på udvikling af DASYS hjemmeside, som er under konstant
opbygning. Hjemmesiden er stadig ikke optimal, men efter drøftelserne af DASYS’ indsatsområder på dette repræsentantskabsmøde har vi, ved at lade indsatsområderne være tilgængelige på
nettet, mulighed for at få hjemmesiden til at fremstå mere markant.
Bestyrelsen er i den forløbne periode fremkommet med 3 debatemner på hjemmesiden.
1. Visionsdebat
2. Debat om regeringens sundhedsprogram og
3. En fri debat.
Debatterne har desværre ikke været særligt besøgte og samtidig viser erfaringen, at det er vigtigt
at der er et indlæg til at starte debatten. Dette gør det nemmere at gå ind og forholde sig og
kommentere.
Andre af bestyrelsens mål for hjemmesiden er at brugere kan få et overblik over de aktiviteter
DASYS er involveret i, hvorved det synliggøres, at mængden af DASYS’ fingeraftryk øges konstant, samt at få nyheder på hjemmesiden: Disse mål er endnu ikke nået, men vi arbejder os frem
mod dem.
Endelig har det været vigtigt for bestyrelsen at arbejde med opbygningen, således at hjemmesiden
fremtræder som systematisk og overskuelig. Der er i perioden arbejdet med systematikken i
menuerne og hjemmesiden fremtræder nu noget mere systematisk.
Bestyrelsen har ikke udarbejdet en egentlig statistik over antallet af brugere af hjemmesiden, men
har på en tilfældig dag i oktober foretaget en stikprøvekontrol: i løbet af de sidste 30 dage havde
223 unikke besøgende været inde på hjemmesiden og besøgt i alt 736 sider.
Deltagelse i aktuel debat
På sidste repræsentantskabsmøde blev spørgsmålet om DASYS’ deltagelse i aktuelle debatter
rejst. Bestyrelsen har drøftet, hvorledes DASYS hurtigt kan blande sig i debatten, også om
dagsaktuelle emner og fremkomme med synspunkter, herunder pressemeddelelser. Bestyrelsen
konkluderede ud fra behovet for både at fokusere på fagligheden, troværdigheden og behovet for
hurtigt at markere synspunkter, at det er realistisk i løbet af ca. en uge at udarbejde udtalelser og
synspunkter, som der fagligt kan stås inde for. Bestyrelsen har besluttet at benytte sig af
telefonmøder når dette er nødvendigt for at komme med udtalelser inden for en kort tidsperiode.
Praktisk
Der er i perioden lavet brevpapir og konvolutter til DASYS.
Arbejdet i bestyrelsen har i perioden antaget et sådant omfang, at bestyrelsen har besluttet at inddrage suppleanterne i det fremtidige arbejde. Suppleanterne er derfor spurgt om at deltage i
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bestyrelsesmøderne efter repræsentantskabsmødet, hvilket er positivt bekræftet.

8. Samarbejdsrelationer med DSR
DASYS har fortsat det gode samarbejde med DSR om en række vigtige sager. Der er gensidig
vilje til samarbejde og synergi i erkendelse af, at de to organisationers repræsentation af de sygeplejefaglige synspunkter ikke altid kan have det samme udgangspunkt. Der er en fælles vilje til at
sikre den nødvendige og ønskelige kommunikation og aktion.
Både DSR og DASYS lægger vægt på at være uafhængige af hinanden. For sygeplejen vil det være
en styrke, at begge instanser kan supplere hinanden. Det er også væsentligt at kunne levere kvalificerede og effektive informationer om sygeplejen, ikke mindst at fremkomme med sygeplejefaglige udtalelser og råd, når politikerne, myndighederne og andre beslutningstagere har brug for
sygeplejefaglig ekspertise.
I samarbejdet lægger DASYS vægt på at kunne yde faglig rådgivning og samtidig være et organ,
der uafhængigt af fagpolitiske interesser kan rådgive på et højt fagligt niveau.
Sager


Dansk Sygeplejeråd (DSR) har anmodet DASYS om at udpege en klinisk kyndig
sygeplejerske, gerne med kendskab til klassifikationsområdet, til at indgå i Sundhedsstyrelsens igangsatte arbejde vedrørende vurdering af den danske oversættelse af
NANDA sygeplejediagnoser. DASYS udpegede bestyrelsesmedlem, sygeplejefaglig
konsulent Kirsten Müller til opgaven.



DSR har opfordret DASYS til at henvende sig til Sundhedsstyrelsen med henblik på at
udbrede kendskabet til DASYS til Det Videnskabelige Råd. DASYS fulgte opfordringen
og rettede henvendelse til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med Det Videnskabelige Råd
for Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering. I henvendelsen orienteres
om DASYS og der blev gjort opmærksom på, at DASYS er meget interesseret i at blive
inddraget i Rådets arbejde.



DSR har anmodet DASYS om at udpege 3 repræsentanter til at deltage i DSR’s arbejdsseminar vedr. Strategi for uddannelse af sygeplejersker efter grunduddannelsen. DASYS
udpegede bestyrelsesmedlem, sygeplejelærer Dorthe Overgaard, sygeplejelærer stud. MPH
Susanne Lauth og amtsdiabetessygeplejerske Bente Bassett til opgaven.



DSR har anmodet DASYS om at udpege 2 medlemmer til bedømmelsesudvalget vedrørende uddeling af en sygeplejerskepris. DASYS sendte en mail til alle medlemmer med
opfordring til at indstille en repræsentant. På baggrund af tilbagemeldingerne udpegede
DASYS bestyrelsesmedlem, chefsygeplejerske, cand.cur Lis Borrild og amtsdiabetessygeplejerske Bente Bassett til opgaven.



DSR og DASYS arbejder i fællesskab på at udvikle DASYS Databasen, som er en database til registrering af FS sygeplejerskernes faglige ekspertise. Formålet med databasen er,
at DASYS og de Faglige Sammenslutninger hurtigt kan udpege FS sygeplejersker med
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den relevante faglige ekspertise. I forbindelse med databasen har FS 8 og FS 19 stillet 25
testpersoner til rådighed. DASYS og DSR arbejder videre med projektet og det planlægges i løbet af november 2002 at udsende en skrivelse til alle DASYS’ medlemmer med
opfordring til at benytte databasen samt vejledning i brug af denne og beskrivelse af vilkår
for dette.


Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden (SSN) har via DSR sendt forslag til revision af
Etiske retningslinier for sygeplejeforskning i Norden til høring i Danmark. DASYS har
udarbejdet høringssvar.



Sygeplejefagdagen: DSR har inviteret DASYS til at deltage med en stand på sygeplejefagdagen. DASYS har takket ja og deltager med 5 bestyrelsesmedlemmer. På DASYS’
stand er der mulighed for at drøfte DASYS’ formål og indsatsområder med bestyrelsen.
Der er også mulighed for at indmelde sig i DASYS.

9. Samarbejde med andre
DASYS er stadig et ungt selskab, og det er med glæde at vi kan konstatere, at vores foreløbige
kampagne for synlighed har båret frugt. Vi har således i perioden modtaget følgende henvendelser fra samarbejdspartnere udenfor DSR.
Sager


Amtsrådsforeningen har anmodet DASYS om at deltage i en faglig referencegruppe vedrørende den offentlige sundhedsportal. DASYS har udpeget næstformand Michael
Pedersen som medlem af referencegruppen.



Henvendelse fra Sundhedsstyrelsen om udpegning af et medlem til at deltage i
Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelser. Rådet er et
rådgivende organ. DASYS har udpeget bestyrelsesmedlem, chefsygeplejerske Lis Borrild
til Rådet.



Arbejdsgruppe om dokumentation af sygeplejen har sendt forslag til Retningslinier for
føring og opbevaring af sygeplejejournaler i høring. Arbejdsgruppens medlemmer er
udpeget af Den gode medicinske afdeling, DSR og Landsrådet for chefsygeplejersker og
sygeplejedirektører. DASYS har fremsendt høringssvar.



DASYS har lykønsket Sundhedsstyrelsen ved Jens Kristian Gøtrik med den meget positive beslutningen om at etablere en stilling som chefsygeplejerske i Styrelsen, hvilket
DASYS tidligere har opfordret Sundhedsstyrelsen kraftigt til at oprette.



Chefsygeplejerske Vibeke Krøll inviterede DASYS til at deltage i medlemsmøde om
sygeplejerskers deltagelse i Det nationale indikatorprojekt – muligheder og begrænsninger, den 26. maj 2003. Bestyrelsesmedlem Lis Borrild deltog for DASYS.
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DASYS har udpeget chefsygeplejerske, MPH Vibeke Krøll til Det Nationale Begrebsråd.
Det ønskede mål med Rådet er et fælles terminologisystem for det danske sundhedsvæsen, som kan stilles til rådighed for sundhedsvæsenet og andre interesserede parter i form
af et databasesystem.



Sundhedsstyrelsen har anmodet DASYS om bemærkninger i forbindelse med etableringen af et nationalt rapporteringssystem for utilsigtede hændelser på sygehuse. DASYS har
afgivet udtalelse.

10. Liste over repræsentanter i råd, nævn m.m.
DASYS har udpeget følgende til:
Forretningsudvalget for Det Nationale Indikatorprojekt:
Oversygeplejerske Jens Glindvad.
Arbejdsgruppe i Institut for Sundhedsvæsen (DSI) om offentliggørelse af kvalitetsdata:
Bestyrelsesmedlem i DASYS, cand.cur. Lis Borrild.
Deltagelse i det af Sundhedsstyrelsens igangsatte arbejde vedrørende vurdering af den danske
oversættelse af NANDA sygeplejediagnoser:
Bestyrelsesmedlem i DASYS, sygeplejefaglig konsulent Kirsten Müller.
2 medlemmer til DSR’s bedømmelsesudvalg vedrørende uddeling af en sygeplejerskepris:
Bestyrelsesmedlem, chefsygeplejerske, cand.cur Lis Borrild og amtsdiabetessygeplejerske Bente
Bassett.
Faglig referencegruppe vedrørende den offentlige sundhedsportal:
Næstformand for DASYS, ledende oversygeplejerske Michael Pedersen.
Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelser:
Bestyrelsesmedlem i DASYS, chefsygeplejerske Lis Borrild.
Det Nationale Begrebsråd:
Chefsygeplejerske, MPH Vibeke Krøll.

11. Fremtidige indsatsområder
Bestyrelsen vil fortsat arbejde for, at der sikres en tæt kontakt med FS´erne med henblik på
gensidig informationsudveksling.
Bestyrelsen ønsker at arbejde aktivt for at sikre og udvide samarbejdet og inddragelsen af
medlemmer i arbejdet i DASYS. Som udgangspunkt for dette ser vi dels opfølgning på
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indsatsområderne, dels opbygningen af DASYS database.
DASYS’ bestyrelse vil fortsætte arbejde med at hverve medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne
agter fortsat at fordele ansvaret for kontakt til potentielle medlemmer mellem sig. Ligeledes
påregnes det fortsat at tilbyde deltagelse på møder m.m.
Følgende Faglige Sammenslutninger er på nuværende tidspunkt ikke medlem af DASYS:
FS 01, FS 02, FS 03, FS 04, FS 06, FS 07, FS 09, FS 10, FS 11, FS 22, FS 24, FS 25, FS 27, FS 28,
FS 30 og FS 31.
Både som led i medlemshvervekampagnen og som selvstændigt indsatsområde vil bestyrelsen
fortsætte bestræbelserne på at synliggøre DASYS’ indsats og betydning, både via medierne og
DASYS’ hjemmeside.
DASYS’ bestyrelse ser arbejdet med indsatsområderne som et vigtigt redskab for vores ønske om
at fremme udviklingen af sygeplejen og videreformidle den eksisterende viden om sygeplejen.
DASYS påtænker også via fokus på og synliggørelse af de 9 indsatsområder, at promovere sygeplejen som profession og være talerør for sygeplejens synspunkter.
Bestyrelsen anser arbejdet med DASYS Databasen for yderst vigtigt og vil arbejde ihærdigt på at
få databasen til at fungere. Samtidig vil vi arbejde på at sikre, at alle vore medlemmer bliver oprettet i databasen. Stor repræsentation af medlemmerne er en væsentlig forudsætning for arbejdet i
DASYS, da det er igennem denne viden, vi hurtigt vil kunne rette spørgsmål direkte til relevante
specialister.
Bestyrelsen vil arbejde videre med at iværksætte en visions- og målsætningsdebat, bl.a. via
DASYS= webside og indlæg i Tidsskrift for Sygeplejersker.
Bestyrelsens vil arbejde videre med udviklingen af DASYS hjemmeside. Intentionen er at
brugerne af hjemmesiden skal kunne få et overblik over de aktiviteter, DASYS er involveret i og
at nyheder skal kunne ses på hjemmesiden.
Bestyrelsen skal derfor indtrængende opfordre de Faglige Sammenslutninger til at slutte op om
dette arbejde.
Vicedirektør MPA Torben Laurén
formand for DASYS
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