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ENDNU ET ÅR MED FREMGANG 
Læs det nye nyhedsbrev i en ellers velfortjent juleferie 
Arbejdet for en endnu stærkere sygeplejefaglig kvalitet gik stærkt i 
2013. DASYS kan se tilbage på en stribe gode arrangementer, det 
højeste antal repræsentanter i nationale råd og udvalg og en utrolig 
stor aktivitet på høringssvar, som skal udvikle også den 
sygeplejefaglige kvalitet. Ja, så er der god grund til at puste ud og 
samle kræfter i juleferien. 

 »Vi har i 2013 været i dialog med et stort 
antal sygeplejersker og fagfolk for at sætte 

sygepleje på dagsordenen«. 

Et travlt 2013 i tal 
Et øget antal høringssvar og antal repræsentanter i råd, udvalg og 
arbejdsgrupper, blev det til i 2013. Og der ligger stor forberedelse og 
indsats bag dem alle. 

På 3 konferencer med i alt over 500 deltagere og flere møder har vi 
været i dialog med et stort antal sygeplejersker og andre fagfolk for 
at sætte sygepleje på dagsordenen. Derudover hele arbejdet i Center 
for Kliniske Retningslinjer med at undervise i at udarbejde og 
udgive kliniske retningslinjer. Ca. 35 sygeplejersker har været aktive 
i DASYS bestyrelse og rådene, der mødes 4-5 gange om året. 

De enkelte udpegninger og tilbagemeldinger fra repræsentanter om 
deres  erfaringer  kan  læses  i  DASYS’s  årsberetning  2012-2013. 

Tak for indsatsen 
I årets sidste  nyhedsbrev  vil  DASYS’s  bestyrelse  gerne  sige  tak for 
godt og udvidet samarbejde i 2013. Det var tydeligt ved 
repræsentantskabsmødet og efterfølgende temamøde 18. november i 
Odense, at den faglige aktivitet igen er meget stor. Og der er stor 
interesse for at gå sammen og sætte sygepleje på dagsordenen 
nationalt og lokalt. Sådan har det i øvrigt været  i  hele  DASYS’  11-
årige historie. 

  

 

Læs om planerne for 2014  
  

SÆT ALLEREDE NU 
X I KALENDEREN 
VED NÆSTE ÅRS 
ARRANGEMENTER  

DASYS’s uddannelsesråd 
afholder konference 8. maj 
2014 

DASYS’s  dokumentations-
konference afholdes 29.-30. 
september 2014 

 

 

 

 

 

Hold øje med kalenderen på  
www.dasys.dk 
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VIL DU VÆRE MED 
TIL AT ARBEJDE 
FOR STÆRKERE 
FAGLIGHED? 

DASYS søger hele tiden 
fagligt interesserede 
sygeplejersker til nationale 
udvalg og arbejdsgrupper. 

Kontakt dit faglige selskab 
hvis du gerne vil være med. 

 

 

 

Flere medlemmer 
På repræsentantskabet lagde vi op til et tættere samarbejde og 
fokuserede på hvad DASYS og de faglige selskaber kan gøre for at 
øge medlemstallet. Et øget medlemstal er et stærkere fundament for 
hele organisationen. Ikke blot pga. det økonomiske grundlag, men 
væsentligst fordi et stort medlemstal giver den vægt og styrke, som 
skal være bagved for at have gennemslagskraft og betydning.  

Vi sætter sygeplejen på dagsordenen – endnu mere 
DASYS er en organisation der høres mere og mere, og  regnes med i 
det danske sundhedsvæsen. Det er kun blevet mere i løbet af året og 
det kan vi være stolte af i fællesskab. 

Vi har hvert år fremgang i det antal sygeplejersker som 
repræsenterer os i nationale råd og udvalg Det er med til at sætter 
sygeplejen på dagsordenen, og det giver os indflydelse på rigtigt 
mange aktuelle temaer, der vedrører sygepleje.  

Kommunikation på dagsordenen 
På  repræsentantskabsmødet  præsenterede  vi  DASYS’s nye vision og 
vi satte fokus på den dialog og gode kommunikation, som skal være 
med til at føre missionen ud i verden. Det gælder både internt 
mellem de faglige selskaber og eksternt til vores 
samarbejdspartnere. Der kom gode forslag til, hvordan vi kan styrke 
samarbejdet. Referat og de mange forslag er sendt ud til de faglige 
selskaber til yderligere inspiration. 

Dokumentationskonferencen med over 250 
deltagere i september var lærerig og med 

gode diskussioner og meget positive 
tilbagemeldinger. 

Kendte og velbesøgte konferencer 
Alle  de  konkrete  resultater  for  DASYS’s  råd  og  bestyrelsens  arbejde  
kan ses i årsrapporten på hjemmesiden www.dasys.dk.  Men én 
vigtig  milepæl  er  værd  at  fremhæve:  DASYS’s konferencer er 
efterhånden blevet både kendte og velbesøgte. For eksempel 
Uddannelsesrådets  konference  i  april  om  ”Kernefaglighed og den 
specialiserede praksis - om  dannelse,  uddannelse  og  vidensformer”  
som bød på tankevækkende og debatskabende indlæg. 
Dokumentationskonferencen med over 250 deltagere i september 
var lærerig og med gode diskussioner og meget positive 
tilbagemeldinger. 27. november afholdt DASYS forskningsråd en 
meget velbesøgt og inspirerende Master Class om implementering af 
forskningsresultater.  

http://www.dasys.dk/
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HVAD SKAL DER SKE I 2014? 
Vi kigger fremad 
DASYS bestyrelse vil først i januar tage fat på en plan for indsatsen i 
2014 og bruge forslag og input fra repræsentantskabet til en 
handleplan. Der blev nedsat en gruppe med repræsentation fra 
faglige selskaber og DASYS’s bestyrelse til at udarbejde en 
kommunikationsstrategi. DASYS har udarbejdet en intern 
kommunikationsstrategi som er udgangspunktet.  

Et vigtigt mål er nået 
DASYS’s  bestyrelse  har  arbejdet  på  at  få  flere  sygeplejersker  
repræsenteret i nationale råd og udvalg og det er nu lykkes at 2 
sygeplejersker kan udpeges til hver arbejdsgruppe vedr. Nationale 
Kliniske Retningslinjer. Der er netop sendt opfordring til de 
faglige selskaber om at indsende repræsentanter til 
arbejdsgrupperne i Sundhedsstyrelsen vedr. 

- ADHD hos voksne. 
- Anal inkontinens hos voksne.  
- Behandling af håndledsnære underarmsbrud 

Revision af Specialeplanen 2014 
Her kan DASYS også deltage med flere repræsentanter. Ved Kick-
Off den 21. januar har DASYS tilmeldt 12 sygeplejersker fra 
forskellige specialer med kendskab til den nuværende specialeplan 
og arbejdet i de sundhedsfaglige råd. Der er indkaldt til 
arbejdsgrupper for de enkelte specialer og tidsfrist for 
tilbagemelding er sendt til formændene for de faglige selskaber. Vi 
opfordrer alle faglige selskaber til at benytte muligheden for at 
indmelde 2 repræsentanter. 

Erfamøder og inspiration udvikles 
Når arbejdet med såvel Nationale Kliniske Retningslinjer som 
Specialeplanen går i gang, vil vi i DASYS’s bestyrelse tage stilling til, 
hvilken support og sparring der er brug for. Som eksempel kan 
nævnes det meget udbytterige møde med repræsentanterne i 
cancerpakkeforløbene i september. 

 

  

DASYS’s  bestyrelse 
ønsker alle medlemmer og 

samarbejdspartnere en  
Rigtig glædelig Jul og et Godt Nytår 

 

 
MELD DIG IND 
Vil du være med til at styrke 
fagligheden? Meld dig ind i dit 
faglige selskab. Se mere på 
www.dasys.dk  

 

VI ER MANGE 
Vi er 30 faglige selskaber og ca. 
13.000 medlemmer i DASYS 

 

KONTAKT OS  
Du er meget velkommen til at 
kontakte os, hvis du er 
interesseret i det faglige 
arbejde.  

 

 
Formand: Margit Roed, 
margit.roed@regionh.dk 

DASYS 

Sankt Annæ Plads 30 
DK-1250 København K 
mail: dasys@dasys.dk 
tel: +45 3315 1555 
www.dasys.dk 
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