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Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje  
- hvordan uddanner vi til det? 

 
• DASYS´ uddannelsesråd er optaget af, hvordan uddannelsen af 

sygeplejersker på alle niveauer matcher den kompleksitet, 
sygeplejersker står overfor i det moderne samfund. Hvordan sikrer 
vi, at grunduddannelsen og efter- og videreuddannelserne til 
enhver tid ruster sygeplejersker til at kunne håndtere denne 
kompleksitet. DASYS’ uddannelsesråd er ikke de eneste, der i denne 
tid debatterer sundhedsuddannelsernes fremtid, også i regioner, 
undervisningsministeriet og i sundhedskartellet diskuteres 
uddannelserne. 

•   
• Med DASYS’ uddannelseskonference i København 21. maj 2015 

anlægger vi forskellige perspektiver på spørgsmålet om, hvorvidt de 
nuværende uddannelsestilbud gør sygeplejerskerne i stand til at 
varetage de behov for kompleks sygepleje, som både nutidens og 
fremtidens borgere kan have.  
 



Hvad er DASYS 

Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) er en selvstændig 
paraplyorganisation for sygeplejefaglige selskaber (FS’er) 
og tværfaglige sammenslutninger. 

 

DASYS blev oprettet I 2002 på initiativ af sygeplejersker og 
fokuserer på stærk faglighed indenfor sygepleje 

 
Medlemskab kan vælges af faglige selskaber under Dansk 

Sygeplejeråd (DSR). 
 

Repræsentantskabet er den øverste myndighed for DASYS 
og består af repræsentanter for medlemmerne (FS’er). 
Repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt 



DASYS organisation 

• DASYS ledes af en bestyrelse af frivillige og alle 
aktiviteter gennemføres af frivillige, fagligt 
engagerede sygeplejersker. 

 

• DASYS er organiseret med fire råd der arbejder med: 
– Forskning 

– Uddannelse 

– Dokumentation 

– Kliniske retningslinjer.  
• www.kliniskeretningslinjer.dk 

www.DASYS.dk  

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


Aktiviteter 

• Repræsentation i råd og udvalg f.eks. SST 
– Cancerpakkeforløb 

– Specialuddannelserne – videreuddannelse  

– Nationale kliniske retningslinjer 

– Specialeplanlægning 

• DDKM 
– Rådgivende udvalg 

• Høringssvar 

• Forskningsråd og forskningspuljer 

• Klassificering – registrering – dokumentation  

 
 

 



Hvad laver DASYS’ Uddannelsesråd? 

• Udarbejder anbefalinger 
– For efter- og videreuddannelse af sygeplejersker 
– For specialuddannelse i sygepleje 

• Repræsenteret i Råd og arbejdsgrupper 
• Afgiver høringssvar 
• Bidrager til høringssvar med fokus på 

uddannelsesmæssige perspektiver 
• Udarbejder oversigter over tiltag på 

uddannelsesområdet 
• Afholder en årlig konference om aktuelle 

uddannelsesspørgsmål 


