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Dansk Sygepleje Selskab
Årsberetning

DASYS I 2015

FORMANDENS BERETNING

Året i Dansk Sygepleje Selskabs bestyrelse og råd
startede med en fælles strategidag, hvor vi så på den
aktuelle strategi, og tog fat på arbejdet med Strategi
for 2016 – 2019. Det var meget inspirerende at være
så mange sammen og både se tilbage, men også frem,
og få et fælles udgangspunkt for planlægning af DASYS’ arbejde de kommende tre år. Vi blev hurtigt enige
om at involvere de Faglige Selskaber, for at komme
endnu bredere ud. Efter sommerferien har vi derfor
bedt de Faglige Selskaber om en kort SWOT analyse,
og fået mange gode tilbagemeldinger. Tilbagemeldingerne viser helt tydeligt, at mange af de mål vi satte for
tre år siden i den aktuelle strategi, er nået. Opfattelsen
og udsagn om DASYS er nu:
•
•
•
•
•
•

Fælles faglig agenda og talerør
Samler sygeplejen på tværs af specialer
Har strategisk indflydelse på fremtidens sygepleje
Sikrer repræsentation i råd, fora og ved høringer
Naturlig og anerkendt høringspart
Opbakning og støtte til repræsentanter i råd og udvalg

Trods bestyrelsens fokus på et større samarbejde
med medlemmerne, er der dog fortsat et arbejde at
gøre med at få udbredt kendskab til Dansk Sygepleje
Selskabs arbejde blandt sygeplejersker i og udenfor
de Faglige Selskaber. Arbejdet fortsætter ved repræsentantskabsmødet i november 2015, og den nye
strategi gøres færdig og udkommer i det nye år. Efterfølgende vil DASYS aftale en handleplan som tager
elementerne fra SWOT analysen ind, og understøtter
de enkelte områder af strategien.

2014-2015
Layout: Dansk Sygeplejeråd
Tryk: Dansk Sygeplejeråd
Grafisk Enhed 15-109
Copyright © DASYS 2015
November 2015
Alle rettigheder forbeholdes.
Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse
eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

Udgangspunkt for året var et godt administrativt og
økonomisk fundament. Derfor har bestyrelse og råd
kunne koncentrere sig om kernen – nemlig sygeplejefagligheden. Det har betydet at vi har diskuteret og
bl.a. beskrevet DASYS’ syn på efter-, videre- og specialuddannelse og DASYS’ syn på sygepleje.
Beskrivelsen af sygeplejefaglighed danner udgangspunkt for bestyrelsens og rådenes arbejde, så sygeplejersker har et fælles udgangspunkt, i arbejdet med at
afgive høringssvar eller på anden måde repræsentere
DASYS. Alle beskrivelser ligger på DASYS’ hjemmeside.

Kommunikationsstrategien som vi udarbejdede sidste år i fællesskab med de Faglige Selskaber er ført
ud i livet, og er et resultat af sidste års repræsentantskabsmøde. Hjemmesiden er forbedret og opdateret,
ligesom vi har brugt Facebook-gruppen til meddelelser.
Som noget nyt brugte vi Facebook under årets dokumentationskonference, som aktivt talerør med formidling af informationer, spørgsmål fra deltagere og
svar fra oplægsholdere og råd.
Der har været ekstra bud efter deltagelse i nationalt
arbejde som bl.a. regeringsudspillet ”Jo før – Jo bedre”
og Regionernes indsats i planen for ”Borgerens Sundhedsvæsen”, hvor DASYS har deltaget i workshops
om ”Tidstro feedback fra patienter og pårørende” og
”Sundhedsjournalen som fælles værktøj”. På uddannelsesområdet har planlægning af den nye sygeplejerskeuddannelse fyldt i samarbejdet med DSR. Derudover
har udpegninger til mange råd og udvalg og høringssvar været omfattende, hvilket vi opfatter som positivt,
og som et væsentligt område for DASYS. Vi lægger
vægt på at byde ind med medlemmernes rette faglige
kompetencer i udvælgelse og svar, og derved være en
aktiv part i at præge det danske sundhedsvæsen. Se
senere afsnit om repræsentationer og høringssvar.
Nationalt deltager DASYS bl.a. i arbejdet med Specialeplanlægning, Nationale Kliniske Retningslinjer, Den
Danske Kvalitetsmodel og senest Strategisk Alliance
for Register og Sundhedsdata, STARS. Stor indsats
af mange frivillige og engagerede medlemmer i bestyrelse og råd har gjort det muligt at dække bredt.

terierne, men det har mange opfyldt, også flere end
der har været behov for. Vi har derfor opfordret til at
danne netværk, sparring og bruge hinandens kompetencer, også selv om man ikke blev en af dem der
deltager i selve udarbejdelsen. DASYS har også her
arbejdet for at få flere repræsentanter med, hvor det
var relevant, og det er lykkes indenfor nogle områder.
I høringsprocessen er der indkommet mange svar og
kommentarer, som samlet er sendt på vegne af DASYS. Tilbagemeldingerne har gjort, at vi har sendt
mange og kvalificerede svar. Implementeringen af
de mange Nationale Kliniske Retningslinjer er en ledelsesopgave, og der er hjælp at hente i implementeringshåndbogen, som findes på SST’ hjemmeside.
Konferencerne. DASYS’ råd har traditionen tro afholdt årlige konferencer. Både uddannelses- og dokumentationskonferencen var meget velbesøgt, og der
måtte i sidste øjeblik åbnes mulighed for flere deltagere. Et tegn på, at der tages relevante og meget aktuelle
emner op på konferencerne, og en god motivation for
rådene til at gå i gang med næste års arrangementer.
Til Center for Kliniske Retningslinjers temadage, workshops og undervisning er der ligeledes stor tilslutning
– læs mere om rådenes arbejde på de næste sider.
Vi ser frem til endnu et år med fokus på Faglighed –
Fællesskab og Fremtid
Tak for et godt samarbejde i 2015

Specialeplanlægningen vurderes i den kommende
fase inden endelig udmelding ultimo 2016. I perioden
drøftes bl.a. forskellige temaer som uddannelse, kompetence og monitorering.
Nationale Kliniske Retningslinjer, NKR – Sundhedsstyrelsens flerårige tværfaglige projekt med i alt 50
NKR afsluttes efteråret 2016. Der er aktuelt indkaldt
medlemmer til de sidste grupper, og igen har der
været stor interesse for at indgå i arbejdet med at
udarbejde de tværfaglige retningslinjer. En betydelig
arbejdsindsats og højt kompetenceniveau indgår i kri-

Margit Roed
Formand for Dansk Sygepleje Selskab
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1	
OM DANSK SYGEPLEJE SELSKAB,
DASYS

Dansk Sygepleje Selskab er en selvstændig paraplyorganisation for sygeplejefaglige selskaber (FS’er) og
tværfaglige sammenslutninger. DASYS blev oprettet på
initiativ af sygeplejersker og fokuserer på stærk faglighed indenfor sygepleje. DASYS fokuserer på at styrke
fagligheden i sygeplejen.
Det gør vi ved at:
• repræsentere sygeplejen i nationale faglige råd og
udvalg
• debattere sundhed og sygepleje i den offentlige debat
• give sygeplejen en klar og velkvalificeret stemme i sygeplejefaglige spørgsmål
• synliggøre sygeplejens betydning og plads i sundhedsvæsenet.
DASYS arbejder med:
• forskning
• uddannelse
• dokumentation
• kliniske retningslinjer.
DASYS ledes af en bestyrelse af frivillige og alle aktiviteter gennemføres af frivillige, fagligt ambitiøse sygeplejersker. Repræsentantskabet er den øverste myndighed for DASYS. Medlemskab kan vælges af faglige
selskaber under Dansk Sygeplejeråd. DASYS samarbejder med Dansk Sygeplejeråd i faglige spørgsmål.
DASYS afholder temadage og konferencer. Læs mere
om aktiviteterne på www.dasys.dk
DASYS er repræsenteret i råd, nævn og arbejdsgrupper af medlemmer udpeget af de faglige selskaber.

DASYS medvirker til at udvikle forskning i sygepleje og arbejder med at implementere dokumenteret viden. Det sker bl.a. gennem 4 råd, som
fokuserer på henholdsvis forskning, uddannelse,
dokumentation og kliniske retningslinjer.
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FORSKNINGSRÅDET:
Forskning i sygepleje
Forskningsrådet har til formål at arbejde for gode vilkår for forskning i sygepleje og påvirke de nationale
anbefalinger på området. Sygeplejersker tager selvstændige kliniske beslutninger, og fra alle sider stilles
der i dag krav om, at professionelle sundhedsydelser er
evidensbaserede.
Det betyder, at sygeplejersker skal kunne anvende
forskningsresultater, ligesom der nødvendigvis må forskes i sygeplejefaglige problemstillinger.
Rådet arbejder med
• sygeplejeforskning generelt (på ph.d.-niveau)
• forskning i klinisk praksis
• implementering af sygeplejeforskning
• sygeplejefaglig ledelses betydning for forskning og
forsknings betydning for sygeplejefaglig ledelse.

UDDANNELSESRÅDET:
Nye uddannelsesbehov og muligheder
Uddannelsesrådet skaber overblik over uddannelsesbehovet og udbreder kendskabet til nye muligheder
inden for sygepleje.
Rådet arbejder med
• forskningsbaserede uddannelsesmuligheder
• at styrke sygeplejeprofessionens samlede udvikling
• uddannelse af sygeplejersker i tæt relation til klinisk
praksis
• videreuddannelse af sygeplejersker i det etablerede
uddannelsessystem.

DOKUMENTATIONSRÅDET:
Kontinuitet, kvalitet og sikkerhed i patientforløb
Dokumentation og anvendelse af data er en af de vigtigste veje til at sikre kontinuitet, kvalitet og sikkerhed
i patientforløbet. Dokumentationsrådet arbejder for at
skabe national konsensus om principper for dokumentation og anvendelse af sygeplejedata i den tværfaglige
behandling af klient/beboer/patient samt i udvikling og
forskning inden for området.

Rådet arbejder med
• sygeplejedokumentation i praksis
• implementering af sygeplejedokumentation
• kvalitetsudvikling
• kliniske retningslinjer
• sygepleje i relation til tværfaglig EPJ
• ledelse
• sundhedsinformatik.

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER
Center for Kliniske Retningslinjer kvalitetsvurderer
kliniske retningslinjer fagligt og metodisk. Her samles
og udvikles kliniske retningslinjer og brugen af dem
formidles til alle interesserede. Centeret samarbejder
med internationale aktører om at pege på behovet for
nye retningslinjer og metodemæssig udvikling. Forskning og undervisning er centrale aktiviteter for at styrke
kvaliteten og udviklingen af de kliniske retningslinjer.

MEDLEMSINDFLYDELSE
Alle medlemmer af DASYS kan sende forslag til sags- og
indsatsområder til DASYS’ bestyrelse. DASYS’ bestyrelse kontakter den eller de relevante medlemsorganisationer med faglig indsigt på området, når DASYS modtager
anmodninger om udtalelser eller udpegninger til repræsentationer. Medlemsorganisationerne får dermed mulighed for at øve indflydelse i samarbejde med DASYS.
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er DASYS’ øverste myndighed og
består af den siddende bestyrelse samt af repræsentanter for medlemsorganisationerne, som kan sende
én eller flere deltagere til repræsentantskabsmødet,
alt efter hvor mange sygeplejersker, der er medlem i
det faglige eller tværfaglige selskab. Medlemsorganisationerne indstiller bestyrelseskandidater, og repræsentantskabet vælger bestyrelsen. Vedtægterne kan læses
på www.dasys.dk
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer
og 6 andre medlemmer samt formænd for rådene.
Bestyrelsens formand, næstformand, kasserer og 6
andre medlemmer vælges af og blandt repræsentant-

skabet. Formændene for rådene er udpeget af DASYS’
bestyrelse. Formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet, mens bestyrelsen selv konstituerer
sig med næstformand og kasserer.
Økonomi
DASYS’ medlemsorganisationer sikrer via deres kontingent økonomien, idet DASYS er en selvstændig organisation. I 2014 indbetalte medlemsorganisationerne
309.089 kr. i kontingent. Beløbet udgør basis af DASYS’
indkomstgrundlag. Regnskabet for 2014 blev udsendt
til medlemmerne i november 2015 og fremlægges til
repræsentantskabets efterretning 25. november 2015.

DANSK SYGEPLEJE SELSKABS
BESTYRELSE, NOVEMBER 2015
Formand
Margit Roed, oversygeplejerske, FS for ledende sygeplejersker
Næstformand
Jane Færch, klinisk sygeplejespecialist, FS for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker
Kasserer
Ole Toftdahl Sørensen, ledende oversygeplejerske, FS
for Kræftsygeplejersker
Medlemmer
Bente Hoeck, forskningssygeplejerske, FS for Kræftsygeplejersker
Mette Trads, udviklingssygeplejerske, FS for Ortopædkirurgiske sygeplejersker
Mette Glindorf, klinisk oversygeplejerske, FS for Diabetessygeplejersker
Annemette Olesen, sundhedsfaglig konsulent, FS for
Sygeplejersker i Kommunerne
Mette Ring, anæstesisygeplejerske, FS for Anæstesi-,
intensiv- og opvågningssygeplejersker
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Jeanette Finderup, uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske, FS for Nefrologiske sygeplejersker,
formand for Dokumentationsrådet
Pia Dreyer, klinisk sygeplejespecialist, lektor, FS for
Anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker, formand for Forskningsrådet
Kirsten Frederiksen, lektor, repræsentant for universitetet, AU, formand for Uddannelsesrådet

SEKRETARIAT
DASYS køber sekretariatsbistand af Dansk Sygeplejeråds sekretariat. Sekretariatsbetjeningen varetages af
sekretær Helle Johnsen.

FORMÆND FOR DASYS’ RÅD
Dokumentationsrådet
Formand: Jeanette Finderup
Forskningsrådet
Formand: Pia Dreyer
Uddannelsesrådet
Formand: Kirsten Frederiksen
Råd for Center for Kliniske Retningslinjer
Formand: Helen Bernt Andersen, Rigshospitalet
Centerleder: Preben Ulrich Pedersen
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2 MEDLEMMER

DASYS repræsenterer i dag således 31 af 36 faglige
selskaber, samt Dansk Selskab for Sårheling, som er
et tværfagligt selskab. Medlemstallene i de faglige selskaber varierer hen over året. Ved kontingentopkrævningen i 2014 indbetalte medlemsorganisationerne
309.089 kroner i kontingent, hvilket danner basis for
DASYS’ indtægter. Ved aflæggelse af årsregnskabet er
antallet af medlemsorganisationer 32 og disse repræsenterer ca. 12.500 medlemmer.

I denne beretningsperiode har DASYS ikke fået nye
medlemsorganisationer.
Fagligt Selskab for Sygeplejersker med interesse for
komplementær og alternativ behandling (FS-KAB) har
meldt sig ud. Tak til FS-KAB for årelangt medlemsskab.

MEDLEMSORGANISATIONERNE PRÆSENTERET I ALFABETISK RÆKKEFØLGE:
Dansk Selskab for Sårheling
Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje
Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA)
Fagligt Selskab for Anæstesi-, Intensiv og Opvågningssygeplejersker (FSAIO)
Fagligt Selskab for Arbejdsmiljøsygeplejersker
Fagligt Selskab for Dermatologiske sygeplejersker
Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker
Fagligt Selskab for Gastroenterologiske sygeplejersker
Fagligt Selskab for Geriatriske sygeplejersker
Fagligt Selskab for Gynækologiske og obstetriske sygeplejersker
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker
Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker
Fagligt Selskab for Ledende sygeplejersker
Fagligt Selskab for Lunge- og allergisygeplejersker
Fagligt Selskab for Nefrologiske sygeplejersker
Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker

Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske sygeplejersker
Fagligt Selskab for Palliations- og Hospicesygeplejersker
Fagligt Selskab for Plastikkirurgiske sygeplejersker
Fagligt Selskab for Psykiatriske sygeplejersker
Fagligt Selskab for Reumatologiske sygeplejersker
Fagligt Selskab for Sundhedsfaglige Supervisorer
Fagligt Selskab for sygeplejersker der arbejder med
børn og unge
Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med
udvikling og forskning
Fagligt Selskab for Sygeplejersker i kommunerne
Fagligt Selskab for Sygeplejersker i stomiplejen
Fagligt Selskab for Sygeplejersker ved Steriliseringscentraler, Ambulatorier, Skade- og Modtageafdelinger
samt Operationsgange (FSSASMO)
Fagligt Selskab for Tværkulturel sygepleje
Fagligt Selskab for Urologiske sygeplejersker
Fagligt Selskab for Øjensygeplejersker
Fagligt Selskab for Øre-, næse- og halskirurgiske sygeplejersker
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3 DOKUMENTATIONSRÅDET

MØDEVIRKSOMHED

AKTIVITETER I ÅRETS LØB

Visionen 2013-2018 om ”Fælles terminologi i dokumentation af sygeplejen” er fortsat retningsgivende for
rådets arbejde. Vi har afholdt 3 ordinære møder, hvor
det ene var et døgnseminar, og det andet var i forbindelse med Dokumentationskonferencen. Desuden har
vi deltaget i et fælles strategiseminar for hele DASYS.
Vi begyndte året med at indkalde nye medlemmer til
Dokumentationsrådet, som erstatning for dem som
stoppede i 2014. De faglige selskaber indstillede flere
kandidater og tre blev udpeget ud fra kriterier om bred
repræsentation fra de faglige selskaber og geografi,
samt et ønske om at styrke kompetencerne inden for
primær sektor, uddannelsesområdet samt ledelse. Det
betyder, at vi kan sige velkommen til tre nye medlemmer af Dokumentationsrådet: Bodil Bech Winther (FS
for psykiatriske sygeplejersker), Pia Ravnsbæk Bjærge
(FS for sygeplejersker i kommunen), Inger Rudbeck
Juhl (FS for gynækologiske og obstetriske sygeplejersker). Desuden er Helle Lund Rasmussen (FS for kardiovaskulære og thoraxkirurgiske sygeplejersker) udpeget fra november 2015, hvor Karen Eck udtræder af
rådet med henblik på snart at skulle gå på pension. Tak
til Karen for hendes arbejde i Dokumentationsrådet.

• I ”Dokumentation af sygepleje - en statusrapport”
fra 2012 konkluderes det, at ”Der er ikke en enkel og
entydig løsning på, hvordan vi opnår den enkle og
gode dokumentation, men der er mange holdninger.
Derfor ønsker Dokumentationsrådet at fastholde
debatten og genskrive denne rapport om tre år”.
Rapporten er ikke her tre år efter blevet genskrevet,
men Dokumentationsrådet har udarbejdet en artikel
med titlen: 250 sygeplejerskers bud på understøttelse af den nødvendige dokumentation. Artiklen er blevet til på baggrund af en kæmpe workshop på sidste
års dokumentationskonference, hvor vi bad de dokumentationskyndige deltagere om i 25 fokusgrupper
at drøfte, hvordan man understøtter den nødvendige
dokumentationspraksis. Data fra disse fokusgrupper
er blevet analyseret og tematikker på tre forskellige
niveauer, som understøtter den nødvendige dokumentationspraksis, er blevet identificeret.
Se Figur 1.
• Dokumentationsrådet har sendt en anmodning til
STARS (Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata) med henblik på udpegelse af en sygeplejerske til
rådet. Denne anmodning blev imødekommet og Han-

Figur 1. Hvad understøtter den nødvendige Dokumentationspraksis

Nationalt niveau
Organisatorisk niveau
National strategi for
ensartet dokumentation på tværs af
sektorer

Dokumentation skal
ikke kun være et
gennemgående tema
i bekendtgørelsen,
men også i sygeplejeuddannelsens
moduler
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Lederen skal være medansvarlig for at skabe en
dynamisk kultur, hvor
dokumentation er vigtig
Prioritering og afklaring af nødvendig
dokumentation

Kompetenceudvikling
og oplæring skal ske
i praksis

Praksis niveau
Patientperspektivet
et fælles ansvar
mellem patient og
sygeplejerske

Dokumentation skal
foretages sammen
med patienten

Fremadrettet dokumentation kræver
ændring af rutiner og
vaner

ne Mainz fra Dokumentationsrådet med stort kendskab til Nationale databaser blev udpeget til STARS.
• Dokumentationsrådet har indgået et samarbejde med
MEDCOM, hjemmepleje-sygehusgruppen, med henblik på sparring tidligt i processen for udarbejdelse og
revideringer af hjemmepleje-sygehus standarderne.
• Vi har afholdt Dokumentationskonferencen med 273
deltagere, hvor årets tema var ”Dokumentation, for,
om og med patienten”. Konferencen italesatte behovet for ændring af ”Vejledning for sygeplejefaglige
optegnelser” med en præcisering af, hvad der menes
med kontakt og hvad der menes med ”Hvis et eller
flere problemområder ikke er aktuelle for den enkelte patient, skal det også fremgå af journalen”. Susan Matney, leder af SNOMED CT nursing, var en af
hovedtalerne på konferencen. Dokumentationsrådet
afholdt i løbet af konferencen et møde med Susan
med henblik på et internationalt samarbejde i forhold
til terminologiarbejdet. I dette møde deltog også repræsentanter fra National Sundheds-it (NSI).
• Dokumentationsrådet deltager i december i et fælles nordisk møde om terminologi, hvor det har været muligt at invitere en repræsentant fra DSR og KL
med. Hvis opgaven om en fælles terminologi skal løf-

tes, så skal det ske bredt nationalt, men også med
støtte fra vores nordiske samarbejdspartner.

RÅDETS MEDLEMMER
Rådet består november 2015 af følgende repræsentanter fra de faglige selskaber: Lene Berring, Hanne
Mainz, Birgit Villadsen, Pernille Langkilde, Tina Nielsen,
Susanne Bünger, Bodil Bech Winther, Pia Ravnsbæk
Bjærge, Inger Rudbeck Juhl, Helle Lund Rasmussen og
Jeanette Finderup.

Jeanette Finderup
Formand
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4 FORSKNINGSRÅDET

MØDEVIRKSOMHED
Rådet har afholdt 4 ordinære møder i 2014. Dertil kommer møder mellem grupper af rådets medlemmer under udførelse af forskelligt udvalgsarbejde. Vi begyndte
året med at Tove Lindhardt overdrog formandsposten til
Pia Dreyer. Tak til Tove for det store arbejde hun gennem
årene af lagt i både Forskningsrådet og DASYS’s bestyrelse. Desuden har rådet sagt farvel til Leanne Langhorn,
Lena Aadal, Marianne Eg, Mette Trads og Trine Lassen,
som vi takker for deres arbejde i Forskningsrådet.
Årshjulet og mødereferaterne kan ses på rådets hjemmeside.

AKTIVITETER
Året har været præget af den store udskiftning i rådets
medlemmer samt opgaver, som var initieret i 2014. Det
”nye” Forskningsråd deltog i DASYS’s fælles strategiseminar den 23. marts. Efter dette havde vi det første ordinære møde i Forskningsrådet, hvor årets opgaver og tiltag
blev diskuteret. Rådet var desværre nødsaget til at aflyse
Masterclassen med titlen ”Opstart, etablering og gennemførelse af forskningssamarbejde nationalt og internationalt”, planlagt til 12. november 2015 pga. for få tilmeldinger. Forskningsrådet arbejder nu på planlægningen
af en konference med et nyt tema: Patienten i forskning
– patienten, der forsker. Patienten som medforsker, patienten med dobbeltkompetencer og patientinddragelse
i klinisk udvikling og forskning. Vi håber dette brede tema
kan tiltrække flere forskere, udviklingssygeplejersker og
andet klinisk personale med interesse for patienten.
Forskningsrådet har desuden arbejdet med den nationale spørgeskemaundersøgelse af paratheden blandt
danske sygeplejersker til at arbejde evidensbaseret,
som Forskningsrådet foretog i 2014. En gruppe under
Forskningsrådet samt tidligere formand Tove Lindhardt
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arbejder på en national publicering af undersøgelsen.
Et udvalg i rådet arbejder fast med udarbejdelse af høringssvar og formanden deltager i Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning.
I skrivende stund arbejder Forskningsrådet på højtryk
med forberedelserne af konferencen: Patienten i forskning – patienten, der forsker. Konferencen afholdes 16.
marts 2016 på Aarhus Universitetshospital, Skejby, Auditorium A og B. Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8000
Aarhus. Se annoncering og program på hjemmesiden.

RÅDETS MEDLEMMER
Forskningsrådet består af repræsentanter fra mange
forskellige faglige selskaber og regioner i Danmark:
Anne Kjærgaard Danielsen, Elizabeth Emilie Rosted,
Helle Schnor, Hrønn Thorn, Jane Valentin Thomsen, Ole
Toftdahl Sørensen, Pia Kjær Kristensen, Thordis Thomsen, Tina Holm Nielsen, Tina Seidelin Rasmussen, Tine
Bentzen og Pia Dreyer. Vi mangler repræsentanter
særligt fra primærsektor og uddannelsesinstitutioner.
For nærmere præsentation, se: www.dasys.dk.

Pia Dreyer
Formand

5 CENTER FOR KLINISKE
RETNINGSLINJER

Center for Kliniske Retningslinjer (CfKR) er nu veletableret, har fungeret i syv år og er velintegreret i Institut for
Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.
Aalborg Universitet har pr. 1. august 2015 fastansat lektor Lisbeth Uhrenfeldt, cand.cur., BA i idehistorie og ph.d.
som lektor i klinisk sygepleje. Desuden har CfKR et godt
og konstruktivt samarbejde med Forskningsenheden i
Sygepleje på Aalborg Universitetshospital (FOKSY).
Internationalt samarbejder CfKR med samtlige europæiske centre inden for det europæiske netværk via
Joanna Briggs Institute (JBI), Adelaide University. CfKR
har fra maj 2013 til maj 2015 ledet dette samarbejde.
Pr. 1. november 2015 er der 40 medlemmer, der bidrager til CfKR økonomisk. Disse er: alle somatiske
hospitalsenheder, 4 psykiatriske enheder, 6 University Colleges (UC), 3 kommuner, sclerosehospitalerne
i Danmark og et videnskabeligt selskab; Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats.

STRATEGI
Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer har godkendt
centrets strategi for perioden 2015-18. Strategien kan læses på http://www.kliniskeretningslinjer.dk/om-centret/

INDFØRELSE AF GRADE-METODEN
Sundhedsstyrelsen har i foråret 2014 anbefalet anvendelse af Grading of Recommendations, Assessment,
Development and Evaluations (GRADE metoden) ved
udarbejdelse af kliniske retningslinjer og AGREE II ved
bedømmelse af kliniske retningslinjer.

samarbejde med Sundhedsstyrelsens (SST) projekt
om udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer
og dels ved at CfKR selv har udarbejdet en klinisk retningslinje efter GRADE-metoden.
Der er udarbejdet ny manual for udarbejdelse af kliniske retningslinjer, som er godkendt og publiceret 1.
september 2015.
Der har været afholdt temadage om GRADE-metoden.
Målgruppen har været CfKRs bedømmerkorps og
forfattere til kliniske retningslinjer. Disse temadage vil
blive gentaget i 2016.
De første kliniske retningslinjer, der er udarbejdet efter
GRADE-metoden, er publiceret. Høringssvar fra den
offentlige høring, der er en del af bedømmelsesprocessen, har vist, at der forståeligt nok skal informeres
bredt om, hvordan man læser og skal forstå den nye
udformning af kliniske retningslinjer.
Praksis tager høringsprocessen meget alvorligt og investerer en del tid i at skrive disse høringssvar. Men
det er tydeligt, at der i en række tilfælde er behov for
vejledning i, hvordan et høringssvar forfattes. Derfor
vil CfKR udarbejde og afprøve informationsmateriale,
med henblik på at minimere tidsforbrug for praksis og
styrke kvaliteten af de indkomne høringssvar.

Det er vedtaget, at alle kliniske retningslinjer, der påbegyndes eller revideres efter 1. september 2015, skal
udarbejdes efter GRADE-metoden.

Ideelt set bør en klinisk retningslinje være baseret på
en systematisk gennemgang af litteraturen på niveau
med, hvad der kræves til et systematisk review. Det
systematiske review bør være publiceret internationalt
for ad den vej at øge kvaliteten.
For at understøtte denne metodiske udvikling blev der
i 2011 indledt et samarbejde med Joanna Briggs Institute, University of Adelaide.

Omstilling til anvendelse af GRADE-metoden er en udfordring. Det forløbne år har været anvendt til at ruste
CfKRs medarbejdere til opgaven. Dette er sket dels via

Der eksisterer flere internationale organisationer, der
metodisk arbejder med udvikling af systematiske reviews. Tre af disse er Cochrane Collaboration, JBI og
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The Cambell Collaboration, som forudsætter, at systematiske reviews udarbejdes på baggrund af en godkendt og publiceret protokol.
Der har været afholdt en række kurser i udvikling af systematiske reviews gennem årene og pr. 15. oktober er
der publiceret 30 protokoller af danske forfattere. De
første 3 systematiske reviews er ligeledes publiceret.
Dette arbejde har givet forfatterne formel merit gennem to internationale publikationer (protokol og det
systematiske review) og vil styrke kvaliteten af den kliniske retningslinje, der udarbejdes efterfølgende. De publicerede protokoller kan læses på CfKRs hjemmeside eller søges direkte på: http://joannabriggslibrary.org/.
CfKR har i september 2015 afholdt to temadage specielt for medlemmer af Centret, der arbejder på University Colleges. Dagens program fokuserede på anvendelse af systematiske review som metode til egen
kompetenceudvikling og på anvendelse af systematiske review som grundlag for undervisning og studerendes opgaver. Dagene var en god blanding af indlæg
og diskussion. Den internationale indlægsholdere var
professor João Luís Alves Apostolo, sygeplejerske,
Ph.d. Professor, Escola Superior de Enfermagern de
Coimbra, University of Coimbra, Portugal. Deltagerne
gav udtryk for, at det var en udbytterig dag. Slides fra
dagens præsentation findes på CfKR’s hjemmeside.

PERSONALE
Der er pr. 1. november 2015 ansat fire akademisk medarbejdere, en på professorniveau, Preben Ulrich Pedersen (80% af fuld tid), Videnskabelig medarbejder
Sasja Jul Håkonsen, ph.d.-studerende, 60% (på barsel
fra 12/10-2015). Sasja har i perioder været frikøbt som
konsulent for Det Nationale projekt for kliniske retningslinjer. Palle Larsen, cand. cur., ph.d. er ansat som
videnskabelig medarbejder i en postdoc-stilling (80%
af fuld tid). Videnskabelig medarbejder Inge Madsen,
MI, 8 timer om måneden.
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ØKONOMI
Centrets økonomi for 2015 lader til at balancere med
medlems- og undervisningsindtægter. Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer har besluttet, at der til
stadighed skal være en formue, der kan dække lønudgifter svarende til opsigelsesperioden for de respektive
medarbejdere og opsigelsesfristen i samarbejdsaftalen med universitetet.

KLINISKE RETNINGSLINJER
Pr. november 2015 er der 53 godkendte kliniske retningslinjer og 38 kliniske retningslinjer under udarbejdelse.

KURSUSVIRKSOMHED
Centrets kursuvirksomhed er veletableret, og der udbydes løbende kurser i udarbejdelse af systematiske
reviews. Kurserne udbydes i samarbejde med Joanna
Briggs Institute, University of Adelaide. Der har ikke
været udbudt kurser om udvikling af kliniske retningslinjer i 2015, da hele konceptet til udarbejdelse af kliniske retningslinjer er under revision jvf. nye anbefalinger
fra Sundhedsstyrelsen på området.

IMPLEMENTERING AF KLINISKE
RETNINGSLINJER
Den første kliniske retningslinje, baseret på en international publiceret meta-analyse udarbejdet efter GRADE-metoden, er publiceret. Det drejer sig om: Klinisk
retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med
elektivt thoraxkirurgisk indgreb.
Der er indgået aftale med Region Nord og Hjerte-Lungekirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital
om implementering af denne kliniske retningslinje.
Den kliniske retningslinje har følgende anbefaling: Patienter, der skal have foretaget et hjertekirurgisk indgreb, bør 2 dage før operationen børste tænder 4 x
dagligt og en time efter tandbørstning foretage mund-

skyl med klorhexidin gluconat 0,12% mundskyllevæske 10 ml dagligt 1. postoperative døgn.
Projektet er et demonstrationsprojekt, der skal generere
viden om, hvordan kliniske retningslinjer hurtigere kan
implementeres i en klinisk praksis, herunder at afprøve
GRIP (Getting Research Into Practice) – et system til
implementering af tiltag for en evidensbaseret praksis.
Systemet er udarbejdet af Joanna Briggs Institute.
Samarbejdspartnere: Hjerte-Lungekirurgisk afdeling
– Aalborg Universitetshospital, Region Nord og Center
for Kliniske Retningslinjer.
• Der er udviklet en ”standard hjemmeside” – der senere vil kunne anvendes af alle medlemmer.
• Der afprøves redskab til at monitorere og understøtte implementerings-processen (GRIP).
• Indikatorer fra den kliniske retningslinje indrapporteres til en klinisk database og indikatorerne valideres.
• Der udvikles og afprøves sundhedsinformatiske tiltag
til patienter, pårørende og personale (instruktions videoer, patient informationer, huskeseddel, sms service).
• Patienternes anvendelse af de udarbejdede sundhedsinformatiske tiltag følges og patienterne interviewes
om tiltagenes relevans. Ved behov undersøges om der
er subgrupper af patienter, der ikke følger anbefalinger.
• Sundhedsministeriet støtter dette projekt med
586.000 kr.

Systematic Reviews er godt søgt. De godkendte protokoller om meta-analyser og meta-synteser af danske
forfattere er publiceret i JBI Library (http://joannabriggslibrary.org/) og publicerede protokoller kan også
findes på www.CfKR.dk/formidling.
Centret har deltaget i en international metodearbejdsgruppe: The Joanna Briggs Institute Reviewer´s Manual 2015. The Systematic Review of Studies of Diagnostic Test Accuracy.

SAMARBEJDSAFTALE
Centret har samarbejdsaftale med Aalborg Universitet,
Institut Medicin og Sundhedsteknologi. Denne aftale er
indgået for en 3-årig periode udløber med udgangen af
31. januar 2016. Genforhandling af aftalen pågår i efteråret 2015.

FORMIDLING
Opgørelsen af formidling følger kalenderåret og rapporteres til universitetet. CfKR medarbejdere har været inviterede som talere ved tre internationale konferencer og to nationale i 2014.
Der er publiceret 15 videnskabelige artikler i 2014 og to
kapitler i lærebøger, forfattet af medarbejdere fra CfKR.

NATIONALT OG INTERNATIONALT
SAMARBEJDE
Sundhedsstyrelsen har modtaget 80 mill. kr. til udvikling af nationale kliniske retningslinjer i perioden 201215. Sasja Jul Håkonsen har været ansat som metodekonsulent frem til 12.10. 2015.
Danish Centre of Systematic Reviews in Nursing, an
Affiliated Centre of Joanna Briggs Institute, Adelaide,
Australien, er veletableret. Kurser i Comprehensive

Preben Ulrich Pedersen
Centerleder
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6	UDDANNELSESRÅDET

Uddannelsesrådet har i 2014-15 videreført arbejdet
med at opfylde formålet med rådet, som er at skabe
overblik over, udbrede kendskabet til og gøre opmærksom på nye uddannelsesbehov og muligheder inden
for sygepleje. Rådet har således arbejdet med at synliggøre sygepleje, være meningsdannere, bidrage med
viden og være samarbejdspartnere i det danske sundhedsvæsen i uddannelsesmæssige sammenhænge.

AKTIVITETER
7. maj 2015 deltog formanden for Uddannelsesrådet
i et møde i Sundhedsstyrelsens Råd for sygeplejerskers special- og videreuddannelse. På dagsordenen
var digitalisering af uddannelser og en diskussion af
de muligheder og udfordringer fremtidens e-læring giver os. Desuden orienterede direktør Niels Agerholm,
Styrelsen for videregående uddannelser, om status på
arbejdet med at videreudvikle de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.
21. maj 2015 holdt Uddannelsesrådet en velbesøgt
konference i Emdrup, København, overskriften var
”Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje
- hvordan uddanner vi til det?”.
Rådet havde inviteret en bred vifte af oplægsholdere
fra forskellige steder i sundhedsvæsen og uddannelsessystemet. Det er muligt at læse oplæg fra konferencen på hjemmesiden.
Allerede nu er rådet i gang med at planlægge næste års
konference, som bliver holdt i Aarhus den 9. maj 2016 under titlen ”Læringsmiljø i et sundhedsvæsen under pres”.
En flyer om konferencen kan ses umiddelbart under denne beretning og på Uddannelsesrådets hjemmeside.
Rådet har afholdt 4 ordinære møder, hvor fokus har
været på de mange forskellige tiltag, der aktuelt er på
uddannelsesområdet, og hvor også den årlige konference er blevet planlagt.
I forlængelse af rådets arbejde med ”DASYS’ uddannelsesråds anbefalinger for efter- og videreuddannelse af
sygeplejersker”, som blev godkendt i 2013 har rådet så-
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ledes udarbejdet et dokument, ‘DASYS’ uddannelsesråds anbefalinger vedrørende specialuddannelserne i
sygepleje”, hvor det er Uddannelsesrådets anbefaling,
at specialuddannelserne er forskningsbaserede og
indplaceret i det universitære system på masterniveau.
Hele dokumentet kan læses på DASYS’ hjemmeside:
http://www.dasys.dk/.
Flere medlemmer af rådet har bidraget til udviklingen og
justeringen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, fx ved at deltage i workshops i DSR-regi og
derigennem bidrage til udarbejdelsen af DSR’s model for
kvalitetssikring af sygeplejerskeuddannelsen. Modellen
er tænkt som et supplement til reglerne om institutionsakkreditering, der stiller krav om systematisk kvalitetssikringsarbejde af praktikken/de kliniske forløb.
Uddannelsesrådet bidrager til DASYS’ høringssvar ved
at være opmærksomme på og eventuelt beskrive uddannelsesmæssige perspektiver og konsekvenser af
anbefalingerne.

RÅDETS MEDLEMMER
Kirsten Frederiksen (formand), ph.d., lektor, uddannelsesleder, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet. Udpeget som repræsentant
for universiteterne.
Bente Hoeck (næstformand), ph.d., postdoc, Institutfor Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.
Repræsenterer DASYS’ bestyrelse.
Tove Pank, cand.cur., klinisk uddannelseskoordinator,
Psykiatrien i region Nordjylland.
Repræsenterer FS for Psykiatriske Sygeplejersker.
Susanne Vahr, ph.d.-studerende, klinisk sygeplejespecialist, Urologisk klinik, Rigshospitalet.
Repræsenterer FSUIS, Urologiske Sygeplejersker.
Pia Koustrup, cand.cur., lektor, VIA University College,
Sygeplejerskeuddannelsen. Repræsentant for FS for
Ortopædkirurgiske Sygeplejersker.

Kirsten Bruun Hermansen, cand.cur., faglig leder for
grunduddannelsesområdet, Aarhus Universitetshospital. Repræsenterer FS for Ledende Sygeplejersker.
Birgit Longmose Jakobsen, master i vejledning, klinisk
vejleder, Hæmatologisk afd. X 1, Odense Universitetshospital. Repræsenterer FS for Kræftsygeplejersker.
Susanne Pommergård Jakobsen, cand.cur., master i
ledelse af uddannelsesinstitutioner, lektor, faglig leder.
Sundhedsuddannelserne University College Lillebælt.
Udpeget som repræsentant for professionshøjskolerne.
Lise Merete Wolder, master i NLP og Eneagram, cand.
mag. i pædagogik fra Aarhus Universitet/DPU.
Uddannelsesleder for den intensive specialuddannelse
i Region H og Region SJ. Repræsenterer FSAIO.

Kirsten Frederiksen
Formand

FLYER OM ”LÆRINGSMILJØ I ET
SUNDHEDSVÆSEN UNDER PRES”
Sundhedsvæsenet er under pres fra flere sider i disse
år. Nye, dyre behandlinger kommer til og belaster økonomien, der bygges supersygehuse, og patienter skal
være indlagt i kortere og kortere perioder. Alle disse
krav medfører, at der skal ske besparelser og nedskæringer inden for sundhedsområdet.
Med et stigende antal borgere med kroniske sygdomme, stilles der store krav til alle sundhedsprofessionelle, som lige nu oplever, at mange opgaver flyttes fra
sekundær til primær sektor.
Samtidigt er der en forventning om, at pleje og behandling foregår på patientens præmisser og at patienter i
langt højere grad end tidligere bliver inddraget i et samarbejde med sundhedsprofessionelle. Alligevel viser
patientundersøgelser, at patienterne oplever, at der
mangler sammenhæng på tværs af sektorer og at patienter ikke altid oplever, at der bliver lyttet til dem.
DASYS´ uddannelsesråd er optaget af, hvordan sundhedsprofessionelle rustes til at agerer i et komplekst
sundhedsvæsen, og rejser spørgsmålet om, hvordan vi
fastholder gode læringsmiljøer på alle områder, sådan
at sygeplejersker både erhverver de nødvendige kompetencer og kan honorere de krav, fremtidens sundhedsvæsen stiller til dem.
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 Aarhus den
9. maj 2016 anlægger vi forskellige perspektiver på
spørgsmålet om, hvordan vi kan sikre gode læringsmiljøer i et sundhedsvæsen under pres. Vi har inviteret oplægsholdere, der fra hver deres ståsted vil bidrage med
oplæg om hvilken indflydelse læringsmiljøet kan have
på mulighederne for at udøve sygepleje i et komplekst
sundhedsvæsen.
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7	KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Kommunikationsstrategien er udarbejdet af repræsentanter fra henholdsvis Fagligt Selskab for Nefrologiske
sygeplejersker og Fagligt Selskab for Ledende sygeplejersker i samarbejde med DASYS’ bestyrelse, og
endelig godkendt på repræsentantskabsmødet i 2014.
Strategien ligger i tilrettet udgave og til inspiration på
DASYS’ hjemmeside.

Deltagere på repræsentantskabsmødet i 2014
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TAK til alle der har givet tilbagemelding under hørringsrunden og til deltagerne på repræsentantskabsmødet i
2014 for yderligere input og endelig godkendelse.

8	REPRÆSENTATIONER OG
HØRINGSSVAR

REPRÆSENTATIONER

HØRINGSSVAR

DASYS er i 2015 blevet bedt om et markant stort antal
repræsentationer. Repræsentationerne i råd og udvalg
er af stor betydning, og kræver en betydelig indsats af
både de udpegede repræsentanter og de faglige selskaber, som sammen med DASYS` bestyrelse udpeger og indstiller repræsentanterne i koordination med
DASYS’ sekretariat. De mange udpegninger og til tider
meget korte tidsfrister fra Sundhedsstyrelsen kan ind
i mellem være yderst belastende for de faglige selskabers bestyrelser. Dette, sammen med succesen med
opnåelse af ofte to repræsentanter i råd og udvalg, gør
formentlig, at DASYS af og til ikke modtager kandidater fra FS’erne. Det betyder, at DASYS er nødsaget til
at rekrutterer uden om bestyrelserne, og i værste fald
må undlade at få en sygeplejestemme med i aktuelle
råd eller udvalg. Vi opfordrer derfor alle medlemmer af
de faglige selskaber om at melde sig til respektive bestyrelser, hvis man har interesse i spændende råd- og
udvalgsarbejde, og gerne vil byde ind på særlige sygeplejefaglige områder eller særlige repræsentationer.

DASYS har igen i år været efterspurgt som høringspart
i en lang række høringer. Høringssvarene bliver løbende
publiceret på DASYS’ hjemmeside, og mange har været involverede og ydet en stor indsats. DASYS samler
svarene fra de faglige selskaber og sender et samlet
høringssvar. Det er meget betydningsfuldt, at der er
specialefaglige tilbagemeldinger. DASYS’ bestyrelse og
faglige råd indskriver mere generelle og relevante sygeplejefaglige temaer i det enkelte høringssvar. Nogle
faglige selskaber har organiseret sig med netværk og
interesseområder for at kunne håndtere opgaven. Vi
opfordrer også her til fortsat at melde tilbage på anmodninger om høringssvar gennem de faglige selskaber.
Tak til alle, som har bidraget som repræsentanter og til
høringssvar.
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9 DASYS’ UDPEGNINGER TIL
ARBEJDSGRUPPER MV. I 2015

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning
2015-2018. Januar 2015.
Formand Margit Roed, DASYS.
FS: Ledende Sygeplejersker
Vicedirektør Birgitte Rav Degenkolv, Den Præhospitale
Virksomhed 1813, Region Hovedstaden.
FS: Ledende Sygeplejersker
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses følgegruppe
for initiativer vedr. kronisk sygdom i regeringens
sundhedsstrategi ”Jo før – jo bedre”. Februar 2015.
Professor Kirsten Lomborg, Aarhus Universitetshospital, Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker
med lungesygdom. Marts 2015.
Birthe Hellqvist Dahl, udviklingssygeplejerske
FS: Lunge- og Allergisygeplejersker
Jette Hoffmann Kaas, konsultationssygeplejerske, Odense
FS: Lunge- og Allergisygeplejersker
Arbejdsgruppe vedr. kommunale rehabiliteringstilbud. Marts 2015.
Anne Sjørvad Johnsen, koordinator af forløbsprogrammer i Lemvig Kommune,
FS: Sygeplejersker der arbejder med forskning og udvikling
Ekspert i patientuddannelse til Arbejdsgruppe vedr.
kommunale rehabiliteringstilbud. Marts 2015.
Anne Sofie Lunde, klinisk sygeplejespecialist, Medicinsk
Endokrinologisk afd., Aarhus Universitetshospital.
FS: Sygeplejersker der arbejder med forskning og udvikling
Arbejdsgruppe for national klinisk retningslinje for
synkebesvær (dysfagi). Marts 2015.
Leanne Langhorn, oversygeplejerske, Aarhus Universitetshospital.
FS: Neurosygeplejersker
Arbejdsgruppe vedr. forløbsplaner for mennesker
med diabetes type 2. Marts 2015.
Lotte Sehested, diabeteskonsulent, Gladsaxe kommune, Forebyggelsescenteret.
FS: Diabetessygeplejersker
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Karina Arndal, udviklingssygeplejerske, Nordfyns kommune, Aktiv Pleje og Omsorg.
FS: Diabetessygeplejersker
Charlotte Bjørn Villadsen, konsultationssygeplejerske,
Odense.
FS: Konsultationssygeplejersker,
Arbejdsgruppe for national klinisk retningslinje for
OCD. Marts 2015.
Lillian Kaag Thomsen, sygeplejerske, Klinik for OCD og
Angstlidelser, AUH Risskov.
FS: Psykiatriske Sygeplejersker
Arbejdsgruppe for national klinisk retningslinje for
Tonsillektomi. Marts 2015.
Stine Askholm Rosenberg, klinisk sygeplejespecialist, Øre-,
næse-, halskirurgisk afd. Aarhus Universitetshospital.
FS: Øre-, næse og halskirurgiske sygeplejersker
Arbejdsgruppe for national klinisk retningslinje for
afhængighed af alkohol (dobbeltbelastede).
Marts 2015.
Bjarne Stenger Elholm, afdelingsleder, Center for Misbrugsbehandling og Pleje, Kollektivet, Københavns
Kommune.
FS: Addiktiv sygepleje.
Arbejdsgruppe for national klinisk retningslinje for
psoriasis. Marts 2015.
Jette Skiveren, klinisk oversygeplejerske, Bispebjerg
Hospital,
FS: Dermatologiske sygeplejersker.
Gitte Harboe, klinisk sygeplejespecialist, Gentofte Hospital, Klinik for hudsygdomme.
FS: Dermatologiske sygeplejersker
Arbejdsgruppe for national klinisk retningslinje for
urininkontinens hos kvinder. Marts 2015.
Karen Weinreich Christensen, inkontinenssygeplejerske, Aalborg Kommune.
FS: Urologiske Sygeplejersker
Inger Mathiasen, afdelingssygeplejerske, Urogynækologisk klinik, Herlev Hospital.
FS: Urologiske Sygeplejersker

Arbejdsgruppe for national klinisk retningslinje for
Unipolar depression. April 2015.
Ilone Brit Dolmer, udviklingssygeplejerske, Psykiatrien
i Region Nordjylland.
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

2: Informationsydelsen:
Lene Brendstrup sygeplejerske/sonograf, Gynækologisk Klinik, Familiecenteret, Sygehus Sønderjylland,
Aabenraa.
FS: Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker

Dialogmøde om indsatsen til gravide kvinder med
et misbrug af alkohol og/eller stoffer. April 2015
Bjarne Stenger Elholm, afdelingsleder, Center for Misbrugsbehandling og Pleje, Kollektivet, Københavns
Kommune.
FS: Addiktiv sygepleje

STARS* - Strategisk Alliance for Register og
Sundhedsdata. September 2015.
Hanne Mainz, sygeplejespecialist, Aarhus Universitetshospital, og medlem af DASYS’ Dokumentationsråd.
FS: Ortopædkirurgiske Sygeplejersker.

Arbejdsgruppe vedr. revision af dele af pakkeforløbet for kræft i urinvejene. Maj 2015.
Susann Vellier Hansen, teamleder, Urologisk afdeling,
Rigshospitalet.
FS: Urologiske sygeplejersker
Udvalg for Kræft (erstatter Kræftstyregruppen,
som er nedlagt). August 2015.
Karen Marie Dalgaard, , PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.
FS: Sygeplejersker med interesse for udvikling og
forskning.
Helle Gert Christensen, ledende oversygeplejerske, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliativ Enhed, Roskilde
Sygehus.
FS: Ledende Sygeplejersker.
Referencegruppe, Revision af retningslinjer for
fosterdiagnostik. August 2015.
Nina Dorthea Søndergaard, oversygeplejerske, Gynækologisk, obstetrisk og pædiatrisk afdeling
Regionshospitalet Randers.
FS: Ledende sygeplejersker
Arbejdsgrupper - Revision af retningslinjer for
fosterdiagnostik. August 2015.
1: Fosterdiagnostiske undersøgelsesmetoder:
Gitte Størup, sygeplejerske/ sonograf, Gyn./ Obst. Afdeling, Sygehus Vendsyssel.
FS: Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker

Arbejdsgruppe NKR for rehabilitering af patienter
med prostatakræft. Oktober 2015.
Annette Mollerup, klinisk sygeplejespecialist, postdoc,
Roskilde Sygehus, Urologisk afdeling, og Syddansk
Universitet.
FS: Urologisk Interesserede Sygeplejersker.
Arbejdsgruppe NKR for fedmekirurgi. Oktober 2015.
Vakant
Fast udvalg: Sundhedsstyrelsens Udvalg for
hjertesygdomme. Oktober 2015.
Oversygeplejerske Anette Pedersen, OUH, Odense Universitetshospital afd. B.
FS: Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker
Arbejdsgruppe NKR for ernærings- og træningsmæssig rehabilitering af ældre med vægttab og
funktionsevnetab efter indlæggelse. Oktober 2015.
Pia Ravnsbæk Bjærge, sygeplejefaglig konsulent, Randers Kommune, Sundhed & Ældre
FS: Sygeplejersker i kommunerne
Rikke Terp, klinisk sygeplejespecialist, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk afdeling C
FS: Geriatriske sygeplejersker
Arbejdsgruppe NKR for organisk delir. Oktober 2015.
Helle Svenningsen, adjunkt, MKS, ph.d., VIA Sundhed,
Sygeplejerskeuddannelsen Aarhus
FS: Sygeplejersker der arbejder med udvikling og
forskning
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Arbejdsgruppe NKR for behandling af angst hos
børn og unge. Oktober 2015.
Gitte Moth, afdelingssygeplejerske, Afdeling for børn og
unge psykiatri i Region Sjælland, Klinik 2
FS: Psykiatriske sygeplejersker

Arbejdsgruppe NKR for opsporing og behandling af
håndeksem. November 2015.
Gitte Harboe, klinisk sygeplejespecialist, MEd., Gentofte Hospital, Klinik for hudsygdomme.
FS: Dermatologiske sygeplejersker

Arbejdsgruppe NKR hofteartrose. Oktober 2015.
Jane Schwartz Leonhardt, projektsygeplejerske
Center for Ortopædkirurgisk Forskning og Udvikling
(COFU)
Vejle Sygehus
FS: Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

Arbejdsgruppe NKR for behandling af anoreksi.
November 2015.
Helle Koch-Christensen, koordinator på Spiseforstyrrelsesområdet,
Psykiatrien i Region Syddanmark. Børne- og ungdomspsykiatri Kolding/Augustenborg.
FS: Psykiatriske sygeplejersker

Fra Uddannelsesrådets konference i maj 2015
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10 FASTE UDVALG OG GRUPPER

SST: Udvalg for hjertesygdomme. Oktober 2015.
(Tidl. Hjertefølgegruppen)
Charlotte Fuglesang, Aarhus Universitetshospital.
FS: Kardiovaskulære og thoraxkirurgiske sygeplejersker
Oversygeplejerske Anette Pedersen, OUH, Odense Universitetshospital afd. B
FS: Kardiovaskulære og thoraxkirurgiske sygeplejersker
SST: Udvalg for kræft. August 2015.
Forsker Karen Marie Dalgaard
PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
FS: Sygeplejersker med interesse for udvikling og
forskning
Ledende oversygeplejersker Helle Gert Christensen
Klinisk Onkologisk afd. og Palliativ Enhed, Roskilde Sygehus.
FS: Ledende Sygeplejersker
STARS*. August 2015.
Sygeplejespecialist Hanne Mainz
Aarhus Universitetshospital og medlem af DASYS Dokumentationsråd
FS: Ortopædkirurgiske Sygeplejersker
Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning
2015-2018
Formand Margit Roed, DASYS
Vicedirektør Birgitte Rav Degenkolv, Region Hovedstaden
FS: Ledende Sygeplejersker
Styregruppe for Dansk Tværfagligt Register for
Hoftenære Lårbensbrud. November 2014.
Anne-Kathrine Hjetting (medformand), ledende oversygeplejerske
Ortopædkirurgisk afdeling, Køge Sygehus
FS: Ortopædkirurgiske Sygeplejersker
Mai Sommer (sygeplejefagligt medlem), specialeansvarlig sygeplejerske
Ortopædkirurgisk afdeling, Horsens Sygehus
FS: Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

SST: Følgegruppe om samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien.
1 repræsentant og en suppleant. September 2014.
Lene Kløvgaard,
Leder af Den Kliniske Forskningsenhed
Hjertecentret, Rigshospitalet
FS: Kardiologiske og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker
Som suppleant:
Hanne Hermansen
Afdelingssygeplejerske, Hæmodialyseafsnittet
Aarhus Universitetshospital
FS: Nefrologiske Sygeplejersker
Socialstyrelsen og SST. Referencegruppe vedr.
udvikling af generisk model for forløbsprogrammer
for psykiske lidelser - Satspuljeaftalen 2014-17 på
psykiatriområdet. Juni 2014.
Bente Pedersen, Selvstændig sygeplejerske
AFYA, Silkeborg
FS: Psykiatriske sygeplejersker
SST: Udvalg for psykiatri. April 2014.
Bente Pedersen
Selvstændig sygeplejerske, AFYA, Silkeborg
FS: Psykiatriske sygeplejersker
Poul Erik Ravnsmed
Ledende oversygeplejerske, Afdeling for Børne- og
ungdomspsykiatri, Roskilde
FS: Psykiatriske sygeplejersker
Det rådgivende udvalg for specialeplanlægning
Margit Roed, formand, DASYS
Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers
Special- og Videreuddannelse
Kirsten Frederiksen, formand for Uddannelsesrådet
Rådgivningsudvalget for Den Danske
Kvalitetsmodel, DDKM, (IKAS) (2012)
Margit Roed, formand, DASYS
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Det Nationale Udvalg for Nationale
Kliniske Retningslinjer Styregruppe (2012)
Helen Bernt Andersen, Råd for Center for Kliniske Retningslinjer
Inge Madsen, Råd for Center for Kliniske Retningslinjer
(stedfortræder)
SSTS: Styregruppe for den ældre medicinske
patient (2010)
Tove Lindhardt, forskningsleder, Herlev Hospital,
FS: Geriatriske Sygeplejersker
SSTs referencegruppe for kronisk syge (2010)
Birthe Hellquist Dahl
FS for Lunge og allergisygeplejersker
IKAS: Rådgivningsudvalget for Den Danske
Kvalitetsmodel, DDKM. 2012.
Margit Roed, formand, DASYS
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11 AFSLUTTEDE ARBEJDSGRUPPER:
		 SST’S REVISION AF SPECIALE-		
		 PLANER I 2014
1. Anæstesiologi
Carin Engel
Ledende oversygeplejerske, Gentofte Hospital
FS: Ledende sygeplejersker

7. Oto-rhino-laryngologi
Aase Svenningsen
Funktionsleder, oversygeplejerske, Rigshospitalet
FS: Ledende sygeplejersker

Dorte Söderberg
Anæstesisygeplejerske, Odense Universitetshospital,
FS:AIO

Karen Christiansen
Afdelingssygeplejerske
Aarhus Universitetshospital, FS: Øre-næse-halskirurgiske sygeplejersker

2. Dermato-venerologi
Helene Bliddal Døssing
Ledende oversygeplejerske, Gentofte Hospital
FS: Ledende sygeplejersker
Jette Skiveren
Klinisk oversygeplejerske, Bispebjerg Hospital
FS: Dermatologiske sygeplejersker
3. Intern medicin: Endokrinologi
Anette Agerholm
Afdelingssygeplejerske, Odense Universitetshospital
Charlotte Schiøtz
Klinisk sygeplejespecialist, Rigshospitalet
FS: Diabetessygeplejersker
4. Intern medicin: Geriatri
Flemming Bøgedal Olsen
Ledende oversygeplejerske, Herlev Hospital
FS: Ledende sygeplejersker
Dora Fog
Leder af myndighedsafdelingen, Ballerup Kommune
FS: Geriatriske Sygeplejersker
5. Intern medicin: Reumatologi
Susanne Dansholm
Ledende oversygeplejerske, Gentofte Hospital
FS: Ledende sygeplejersker
6. Klinisk mikrobiologi
Ingen repræsentant

8. Pædiatri
Merete Thomsen
Ledende oversygeplejerske, Herlev Hospital
FS: Ledende sygeplejersker
Claus Sixtus Jensen
Klinisk sygeplejespecialist, ph.d.-stud., Aarhus Universitetshospital
FS: Børnesygeplejersker
9. Børnepsykiatri
Poul Erik Ravnsmed
Ledende oversygeplejerske, Afdeling for Børne- og
ungdomspsykiatri, Roskilde
FS: Psykiatriske Sygeplejersker
10. Gastroenterologi og hepatologi
Kirstine Hjort
Oversygeplejerske, Hepato- og Gastroenterologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
FS: Ledende sygeplejersker
11. Hæmatologi
Ole Toftdahl Sørensen
Ledende oversygeplejerske, Hæmatologisk Afdeling,
Roskilde Køge Sygehuse
FS: Ledende sygeplejersker
Kathi Haahr Kristensen
Sygeplejerske, Hæmatologisk ambulatorium, Aalborg
Universitetshospital
FS: Kræftsygeplejersker
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12. Infektionsmedicin
Mette Munch Børgesen
Afdelingssygeplejerske, Nordsjællands Hospital Hillerød
FS: Infektionsmedicinske sygeplejersker
Charlotte Ibsen
Klinisk oversygeplejerske, Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
FS: Infektionsmedicinske sygeplejersker
13. Kardiologi
Charlotte Fuglesang Christensen
Oversygeplejerske, Hjertemedicinsk afd. B. Aarhus
Universitetshospital, Skejby
FS: Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker

Leni Abrahamsen
Oversygeplejerske, Hjerte-, lunge-, karkirurgisk afdeling T, Aarhus Universitetshospital
FS: Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker
18. Gynækologi og obstetrik
Hanne Toft-Andersen
Afdelingssygeplejerske, Svangreklinikken, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, OUH
FS: Gynækologiske og Obstetriske sygeplejersker

Mette Rosendahl Darmer
Ledende oversygeplejerske, Hjertemedicinsk klinik,
Rigshospitalet
FS: Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker

Nina Dorthea Søndergaard
Oversygeplejerske, Regionshospitalet Randers
FS: Ledende sygeplejersker

14. Karkirurgi
Leni Abrahamsen
Oversygeplejerske, Hjerte-, lunge-, karkirurgisk afdeling T, Aarhus Universitetshospital
FS: Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker

19. Lungesygdomme
Kirsten Eskebjerg
Ledende oversygeplejerske, Lungemedicinsk afdeling,
Gentofte Hospital
FS: Ledende sygeplejersker

Lone Schmidt
Klinisk sygeplejespecialist, Karkirurgisk afd. Rigshospitalet
FS: Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker

20. Nefrologi
Karina Bruun
Oversygeplejerske
Nefrologisk Klinik, Rigshospitalet
FS: Nefrologiske sygeplejersker

15. Kirurgi
Ingen repræsentant
16. Psykiatri
Claus Hansen
Udviklingschef, Psykiatrisk Center Glostrup
FS: Psykiatriske sygeplejersker
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17. Thoraxkirurgi
Anita Tracey
Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske, HjerteLunge Kirurgisk Afsnit, Aalborg Universitets Hospital
FS: Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker

Anni Sørensen
Afdelingssygeplejerske, Aarhus Universitetshospital
FS: Nefrologiske sygeplejersker
21. Klinisk onkologi
Ingen repræsentant

22. Neurokirurgi
Pernille Vinding Hansen
Klinisk sygeplejespecialist, Rigshospitalet
FS: Neurosygeplejersker

26. Plastikkirurgi
Birthe Ottosen
Udviklingssygeplejerske, Plastikkirurgisk afd. Z, OUH
FS: Plastikkirurgiske sygeplejersker

Ann-Sophi Jappe
Specialeansvarlig sygeplejerske, Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
FS: Neurosygeplejersker

Lene Nørbøge
Klinisk sygeplejespecialist, Plastikkirurgisk afd. Z, Aarhus Universitetshospital
FS: Plastikkirurgiske sygeplejersker

23. Neurologi
Lena Aadal
Forskningsansvarlig sygeplejerske, Forskningsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter
FS: Udvikling og forskning samt DASYS’ Forskningsråd

27. Tand, mund og kæbekirurgi
Mette Aronsson Thornbjerg
Oversygeplejerske, Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik,
Rigshospitalet
FS: Ledende sygeplejersker

Signe Rugbjerg Madsen
Ledende sygeplejerske, Epilepsihospitalet Filadelfia
Dianalund
FS: Neurosygeplejersker

Anne Dahlerup
Udviklingsansvarlig sygeplejerske, Tand-, Mund og Kæbekirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
FS: SASMO

24. Oftalmologi
Lis Søgaard
Oversygeplejerske, Øjenafdelingen OUH
FS: Øjensygeplejersker

28. Urologi
Elisabeth Friis Lippert
Oversygeplejerske, Urologisk klinik Rigshospitalet
FS: Urologiske sygeplejersker

25. Ortopædisk kirurgi
Susanne Jung Høvsgaard
Forskningssygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afdeling
Vejle Sygehus
FS: Ortopædkirurgiske sygeplejersker
Anne-Katrine Hjetting
Ledende oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk afd.
Køge Sygehus
FS: Ledende sygeplejersker
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12 ØVRIGE AFSLUTTEDE ARBEJDSGRUPPER MV.:

Sundhedsstyrelsens diabetesstyregruppe (2003)
Nedlagt maj 2014.
Gitte Ehlers, Slagelse Sygehus,
FS: Diabetessygeplejersker
Elsebeth Schmith, Gentofte.
FS: for Diabetessygeplejersker
SST. Referencegruppe vedrørende Danmarks deltagelse i EU-projektet WP4 2013, (Taking evidence
based action against depression, including actions
to prevent suicide). Endelig rapport juni 2014.
Niels Buus, Forskningsenheden Helbred Menneske og
Samfund, Syddansk Universite.
FS: Psykiatriske sygeplejersker
SST’s kræftstyregruppe (2007).
Erstattes af SST’s Udvalg for Kræft 2015.
Jeanette Bech, Rigshospitalet,
FS: Ledende sygeplejersker
Karen Marie Dalgaard, Forskningsenhed for klinisk
sygepleje, Aalborg Sygehus,
FS: Sygeplejersker der arbejder med udvikling og
forskning
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Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens Ekspertgruppe for en national forskningsstrategi på
psykiatriområdet. September 2014.
Færdigrapportering maj 2015: Forskning til gavn for
mennesker med psykiske lidelser – en national strategi.
Lise Hounsgaard, professor ved OPEN, Klinisk Institut,
SDU & docent ved Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter, University College Lillebælt
SST: Udviklingsprojektet ”Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis”.
Juli 2014.
Guide offentliggjort oktober 2015.
Susanne Svane Riis Christiansen, rehabiliteringssygeplejerske, Kardiologisk afdeling S, Aalborg Universitetshospital
FS: Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker
Helle Schnor, udviklingschef, Psykiatrisk Center Glostrup
FS: Psykiatriske sygeplejersker
SST: Arbejdsgruppe 1 om stratificering, specialiseringsniveauer og genoptræningsplaner. Februar 2014.
Lone Lundbak Mathiesen, Udviklings- og kvalitetskoordinator, Neurologisk Afdeling N, Glostrup Hospital
FS: Neurologiske Sygeplejersker

Bodil Bjørnshave Noe, Adjunkt, sygeplejerske, Hospitalsenhed Midt Enhed for Sygeplejeforskning, Institut for
Folkesundhed Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet
FS: Lunge- og Allergisygeplejersker

SST: Arbejdsgruppe – NKR for udredning og
behandling af ADHD. Januar 2014.
Mette Bundgaard Nielsen, Retspsykiatrien Silkeborg
FS: Psykiatriske sygeplejersker

SST: Arbejdsgruppe 2 om visitationsretningslinje
og kvalitetskriterier. Februar 2014.
Karen Sloth, Specialeansvarlig sygeplejerske, Regionshospitalet Hammel Neurocenter
FS: Neurologiske Sygeplejersker

SST: Arbejdsgruppe - NKR for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer).
Januar 2014.
Kirsten Krabsen, Klinisk sygeplejespecialist, Skadestuen, Akutafdelingen, Viborg
FS: Ortopædkirurgiske sygeplejersker

SST: Udpegning af medlemmer til Følgegruppe til opfølgning på evalueringen af kommunalreformen i forhold til genoptræning og rehabilitering. Februar 2014.
Lena Aadal, Forskningsansvarlig sygeplejerske, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenheden Midt
FS: Sygeplejersker der arbejder med forskning og udvikling og DASYS’ Forskningsråd
SST: Arbejdsgruppe – NKR for anal inkontinens hos
voksne. Januar 2014
Ingen udpegninger fra DASYS. Arbejdsgruppen har med
DASYS’ accept udpeget sygeplejerske Birgitte Bøje fra
Analfysiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital.

Anette Pedersen, Afsnitsledende sygeplejerske,
Ortopædkirurgisk OP, Aalborg Universitetshospital
FS: SASMO
SST: Følgegruppe for udarbejdelse af kvalitetsparametre for kommunale akutfunktioner. December 2013.
Elizabeth Rosted, Medicinsk afdeling, Amager Hospital.
FS: Geriatriske sygeplejersker
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13 RAPPORTER FRA DASYS’
			 UDPEGEDE REPRÆSENTANTER
			 I 2015
1. Rapport fra arbejdsgruppen NKR Tonsillektomi
v/ Stine Askholm Rosenberg, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur., Øre- Næse- Halskirurgisk afdeling H,
Aarhus Universitetshospital
Det har været rigtig spændende at deltage i arbejdsgruppen. Men det har helt klart krævet, at man som
sygeplejerske har akademiske kompetencer, såsom
at kunne læse og især vurdere videnskabelig litteratur.
Derudover har det været en fordel for mig, at jeg har
arbejdet med kliniske retningslinjer tidligere hos Center for Kliniske retningslinjer, hvorigennem jeg fx havde
kendskab til AGREE-instrumentet.
Jeg har været den eneste sygeplejerske i gruppen, men
det har ikke været noget problem. Jeg er blevet taget
godt i mod, og der har været en god dynamik i gruppen.
Flere af de fokuserede spørgsmål i retningslinjen er
lægefaglige, såsom hvilken operationsteknik man skal
anvende til fjernelse af mandler. Her har jeg følt mig lidt
overflødig. Men overordnet synes jeg, at det min deltagelse som sygeplejerske har givet mening.
Det har været muligt at komme til orde med sygeplejefaglige kommentarer og input, og jeg er blevet lyttet til.
Det havde selvfølgelig været en styrke, hvis der havde
været to sygeplejersker med i gruppen. Men i forhold til
mængden af lægefagligt indhold, så har en sygeplejerske været passende.
Mine kommentarer er blevet ført til referat.
Jeg har ikke brugt ”Grønspættebogen”, og har ikke haft
brug for hjælp fra DASYS.
Jeg tænker, det FORTSAT er vigtigt at udpege de ”rigtige” sygeplejersker. Fx at man har kendskab til specialet (i dette tilfælde; øre- næse- hals), og at man har de
rette kompetencer, som fx at kunne vurdere videnskabelig litteratur.
Dernæst synes jeg, at I skal fortsætte med at få sygeplejersker med i grupperne, da vi ofte har en anden vinkel og tilgang, som er vigtig for helheden. Fx var det vigtigt for mig at få diskuteret: 1) hvilken smertestillende
medicin tonsillektomipatienter tilbydes og 2) hvor lang
indlæggelsestiden bør være - ikke sagt, at det ikke også
var vigtigt for lægerne, men deres fokus var mere på
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operationsteknik, og på hvilke patienter de skulle tilbyde tonsillektomi.
Jeg vil gerne udpeges til en lignende opgave igen.
2. Rapport fra Referencegruppen vedr. revision af
retningslinjer for fosterdiagnostik
v/ Nina Søndergaard, oversygeplejerske, MPM, Gynækologisk Obstetrisk afdeling og Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers
Jeg har endnu ikke deltaget i det første møde i referencegruppen i SST. Mødet er først den 4.12.2015.
Jeg har derimod mødtes med de to sygeplejersker,
som sidder i hver sin arbejdsgruppe om samme emne.
Det har været et inspirerende møde og vigtigt i forhold
til de faglige aspekter og etiske dilemmaer der opstår i
gruppernes arbejde.
Jeg får tilsendt referaterne fra de 2 arbejdsgrupper, men
at høre de mundtlige udlægninger og andre nuancer, opleves som givtigt i forhold til min egen repræsentation.
Da jeg endnu ikke har været til møde, har jeg ikke yderligere kommentarer eller bemærkninger.
Jeg har tidligere siddet i en arbejdsgruppe i SST og
det gør jeg gerne igen. Det giver en væsentlig bredere
forståelse af de faglige og organisatoriske grunde til at
træffe gode beslutninger.
3. Arbejdsgruppe vedrørende styrket indsats for
mennesker med lungesygdom
v/ Jette Hoffmann, konsultationssygeplejerske, Lægeklinik Anna Maria Olsen, Odense
Allerførst vil jeg gerne takke for, at DASYS udpegede
netop mig som repræsentant til gruppen, vedrørende
styrket indsats for mennesker med lungesygdom.
Vi har netop afsluttet det 5. møde i rækken og udkastet
er sendt til høring i ugerne 42-46
Det har været, og er et utroligt spændende arbejde at
være repræsentant i SST. Lige fra det første møde har
der været stor interesse for sygeplejen i almen praksis,
som jeg jo repræsenterer. Det er en stor gruppe af akademikere, jeg er sammen med, og jeg var meget obser-

verende den første tid, men fandt dog meget hurtigt ud
af relevansen af min tilstedeværelse i gruppen, da input
fra samtlige andre deltagere var baseret på statistiske
data, samt henvisninger til diverse ph.d.-afhandlinger
og forskningsresultater i det hele taget. Min oplevelse
var derfor, at der i gruppen var et stort behov for at få
viden fra mig i forhold til, hvordan de teoretiske resultater og data blev brugt i praksis.
Dette er en vigtig pointe for andre sygeplejesker uden
forskningsmæssig baggrund, at man nemt kan føle sig lidt
”underuddannet”. Intet kan være mere forkert. Så længe
ens faglighed er på et højt niveau, er der stort behov for at
få dette aspekt med i sådanne grupper - også fremover.
Der var således ikke lægerepræsentanter ved de to
første møder, så spørgsmålene var mange og dybdegående, om hvorledes tidlig opsporing fandt sted på
nuværende tidspunkt. Alle har været meget lydhøre
vedrørende mine kommentarer, ligesom der er blevet
ændret i ordlyden flere steder i det endelige udkast, på
baggrund af mine udtalelser.
Der er endvidere planlagt en miniuddannelse for fagprofessionelle for at sikre målrettet kompetenceudvikling i den fremadrettede indsats i såvel primær som sekundærsektoren, og ikke mindst i almen praksis. Dette
kunne eventuelt varetages i FSLA-regi.
Det er min oplevelse, at alle i gruppen er meget engagerede og der har været mange forskellige argumenter
for inklusionskriterierne for netop den målgruppe af
patienter, vi er interesserede i. Da der er tale om tidlig
opsporing af KOL, har det været gruppen meget magtpåliggende at specificere målgruppen, således at opsporingen netop kan finde sted i såvel kommuner, på
sygehuse samt i almen praksis.
Det er hensigten, at den primære indsats samt opsporing finder sted i almen praksis, som også varetager
den diagnostiske spirometri, hvorfor netop ovenstående videreuddannelse af personale, er af stor vigtighed.
Personligt vil jeg meget gerne deltage i lignende grupper, da jeg udover at arbejde med KOL/lunge patienter,
har en master i smerte og palliation. Endvidere er jeg
også meget interesseret i at undervise fremadrettet, da

dette jo vil være et afgørende element i kompetenceudviklingen af sundhedspersonale.
Det næste møde i SST finder sted den 14. december,
hvor det endelige udkast til KOL-anbefalingerne skal
kommenteres.
4. Rapport fra SST’s Arbejdsgruppe 1, Revision af
retningslinjer for fosterdiagnostik om fosterdiagnostiske undersøgelsesmetoder
v/ Gitte Størup, sygeplejerske/ sonograf, Sygehus
Vendsyssel, Gynækologisk/ Obstetrisk Afdeling
Som sygeplejerske har det været spændende at få indblik i det organisatoriske arbejde, der ligger til grund
for udarbejdelsen af de retningslinjer, som ens daglige
arbejde er baseret på. I min arbejdsgruppe er der stor
lydhørhed for alles synspunkter, men som sonograf
er mulighed for input begrænset af, at denne arbejdsgruppes emnefelt er meget teknisk og beregningstungt
Gruppens arbejde er ikke færdigt endnu, så der har
ikke endnu været mulighed for input til referat.
DASYS´s vejledning er rigtig relevant, jeg har gennemlæst den og er blevet bekræftet i de forhold, jeg kendte
fra andet organisatorisk arbejde. Eneste indvending:
”Grønspættebogen” som titel signalerer for mig ikke
faglighed. Kunne man i stedet tænke sig en anden titel
til en i øvrigt udmærket samling af info?
Såfremt mine kvalifikationer kan anvendes en anden
gang, stiller jeg mig gerne til rådighed.
Min Arbejdsgruppe 1 under Sundhedsstyrelsens revision af fosterdiagnostik har 3. møde d. 3. 11. 2015, og
arbejdet forventes afsluttet ultimo 2015 – primo 2016.
5. SST’s arbejdsgruppe vedr. forløbsplaner for mennesker med diabetes type 2
v/ Karina Arndal, udviklingssygeplejerske, Aktiv Pleje
og Omsorg, Nordfyns Kommune
Jeg repræsenterer Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker i arbejdsgruppen. Det er meget givtigt, at
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deltage som sygeplejerske i denne gruppe, idet der er
god mulighed for at fremkomme med sine faglige argumenter, erfaringer og synspunkter.
Der er i gruppen en anerkendende tone og jeg oplever
at blive lyttet til, og nogle af de sygeplejefaglige kommentarer og input jeg har haft, er også blevet taget
med i materialeudkastet.
Da arbejdet med rehabilitering til type 2 diabetikere
meget omhandler sygeplejen i den praksis, hvori jeg
arbejder til dagligt, føles det også naturligt at fremkomme med relevante indspark til debatten, som ellers kan
blive meget lægefagligt domineret.
Det er første gang jeg deltager i en arbejdsgruppe for
mit faglige selskab. Jeg læste ”Grønspættebogen”, inden jeg deltog i det første møde, hvilket var fint i forhold
til at blive ”klædt på” til opgaven som repræsentant for
et fagligt selskab. Jeg fik dermed en idé om, hvilke forventninger der var til min deltagelse, og nu hvor jeg er i
fuld gang med arbejdet, er ja da heller ikke i tvivl om, at
jeg gerne vil udpeges en anden gang også.
Det kan bestemt anbefales andre at deltage i lignende
arbejdsgrupper, da det giver en unik mulighed for at
være med til at påvirke beslutningerne om en given
pleje og behandling ud fra det sygeplejefaglige aspekt.
Vi er endnu ikke færdige i arbejdsgruppen, vi har et planlagt møde tilbage endnu, inden udkastet skal i høring.
6. Rapport fra SST’s arbejdsgruppe vedr. national
klinisk retningslinje for psoriasis
v/ Jette Skiveren, klinisk sygeplejespecialist, can.
scient.san., DN, Dermato-venerologisk afd., Bispebjerg
Hospital og Gitte Harboe, klinisk sygeplejespecialist,
Hud- og allergiafdeling U, Gentofte Hospital
Vi er 2 sygeplejersker der har arbejdet med national
klinisk retningslinje for psoriasis, begge fra FS for Dermatologiske Sygeplejersker. Nedenstående er således
en fælles evaluering.

Hvordan har det været som sygeplejerske at deltage i
din gruppe? Det har været spændende og lærerigt at
være med i denne proces, men også udfordrende. Det
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er vores oplevelse, at der bliver lyttet til vores synspunkter og forslag. Udfordringen har været at få vores
forslag og argumenter med i efterfølgende referat. Man
får altid referat til godkendelse, og vi har altid haft tilføjelser med relevans til det endelige produkt.

Har det været muligt at komme til orde med sygefaglige kommentarer og input? Ja, fx blev vores ønsker for
PICO-spørgsmål diskuteret og vurderet, men ikke prioriteret pga. manglende evidens eller muligt endpoint.
Vores forslag til PICO er derfor ikke kommet med som
en del af denne NKR for psoriasis, men flere steder i
retningslinjen (fx i indledningen og i afsnit om fremtidig
forskning samt i afsnit om klimaterapi), kan man se, det
har været et ønske, der har været diskuteret.
Igennem processen har det så vist sig at andre og mere
lægefaglige PICO-spørgsmål heller ikke underbygges
med evidens, og anbefalingerne kom her til at bygge på
best practice.
Til fremtiden har vi lært, at vi skal holde mere fast på
vores forslags betydning for patienterne og i denne
forbindelse særligt fremhæve udtalelser fra referencegruppen og patientorganisationer.
Vi blev også hørt, da der skulle formuleres anbefalinger ift.
PICO-spørgsmål. Overordnet har det været en fin proces.
Vores kommentarer er ført til referat og/eller nævnt
i høringsudkast inden for vores speciale. Vi har brugt
DASYS’ vejledning for udpegede repræsentanter.
Vi har oplevet, at det er meget brugbart at være 2 sygeplejersker i arbejdsgruppen, og at det er anbefalelsesværdigt
i forhold til kommende sygeplejefaglige repræsentationer
i denne type arbejdsgruppe. Det kan være sygeplejersker
fra primær og sekundær sektor. Og det kan være meget
teoretisk kompetente sygeplejersker og/eller sygeplejersker med klinisk erfaring på ekspertniveau.

Har du forslag eller andre kommentarer til DASYS’ bestyrelse, som vi kan bruge næste gang der er et lignende
arbejde for udpegede repræsentanter? Vil du indstilles til
en lignende udpegning for dit faglige selskab en anden
gang eller anbefale det til andre? JA til begge spørgsmål.
Meget gerne. Hvis det skulle anbefales til en, som ikke tidligere har deltaget i en arbejdsgruppe i et fora som SST,
vil det måske være en god ide, at man kontakter en, der
har erfaringer fra en anden gruppe mhp. introduktion.

NKR for psoriasis vil komme i høring den 11. november.
7. Rapport fra SST’S arbejdsgruppe vedr. NKR for
urininkontinens hos kvinder
v/ Karen Weinreich Christensen, kontinenssygeplejerske, Hjemmesygeplejen, Aalborg Kommune
Jeg har i 2015 været repræsentant i arbejdsgruppen National Klinisk Retningslinje for urininkontinens hos kvinder.
Det har først og fremmest været spændende og lærerigt at få lejlighed til at diskutere et emne i et forum bestående af dygtige repræsentanter fra forskellige faggrupper. Jeg har i hele forløbet oplevet gensidig respekt
og interesse faggrupperne imellem.
Min baggrund er fra praksis og altså ikke akademisk, og
det har været en udfordring i forhold til litteratur og metodearbejdet. Samtidig er det mit indtryk, at det også
har været en styrke at kunne bidrage med konkret viden fra praksis. Undervejs fik jeg mulighed for ekstra
metodeundervisning i Sundhedsstyrelsen, og her fik
jeg støtte til transportudgifter fra DASYS.
I begyndelsen af processen brugte jeg ”Grønspættebogen” som forberedelse til arbejdet. På trods af dette
oplevede jeg i starten, at arbejdsopgaven og min rolle
var uklar. Uklarhederne løste sig efter de første møder
i Sundhedsstyrelsen.
Deltagelse i arbejdsgruppen har periodevis krævet en
stor arbejdsindsats. Ud over en del mødeaktivitet har
det også været nødvendigt at lægge en del timer i at
læse og forholde sig til litteratur.
Samlet set har det været en positiv og udfordrende opgave, som jeg har lært meget af.
Retningslinjen forventes at være færdig i januar 2016.
8. Rapport fra SST’s arbejdsgruppe vedr. NKR for
diagnostik og non-famakologisk behandling af
unipolar depression
v/ Ilone Dolmer, udviklingssygeplejerske/projektkoordinator, Psykiatrien – Region Nordjylland
Undertegnede sygeplejerske har deltaget i en stor arbejdsgruppe (ca. 12-14 medlemmer) nedsat til at udarbejde Nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og

non-farmakologisk behandling af unipolar depression.
Arbejdsgruppen har primært bestået af psykiatrikere
(heraf en med brugerbaggrund) samt praktiserende
læger – herudover konsulenter fra SST. Flere har ph.d.grad og forskningstilknytning. Herudover har deltaget
en fysioterapeut og undertegnede sygeplejerske.
Min baggrund er, ud over den sygeplejefaglige, en diplomuddannelse i sygepleje og pædagogik samt den
sociale kandidatuddannelse fra AAU (cand.scient.
soc.), jeg er desuden lektorbedømt.
Det har været ensomt at være den eneste sygeplejefaglige repræsentant, og underligt at blive alenetovholder
på et at temaområderne/picospørgsmål, mens man
på næsten alle øvrige spørgsmål har været to fagpersoner, fordi man havde sammenfaldende interesser.
Det har ikke altid været nemt at få de mere humanvidenskabelige perspektiver frem – herunder patientperspektivet, selvom jeg føler mig hørt og mine input
er indgået i det refererede stof. I kraft af min baggrund
som underviser/lektor inden for sygepleje – og samfundsvidenskab har jeg en vis træning i argumentation,
hvilket har været en uvurderlig hjælp.
Jeg har dog mange gange i forløbet ønsket, at jeg havde en sundhedsvidenskabelig orienteret baggrund og
dermed et grundigere kendskab til og træning i vurdering af litteratur og evidenshåndtering indenfor det
mere natur- og sundhedsvidenskabelige område. Det
var en meget kort og overfladisk introduktion til metoderne, der blev givet fra Sundhedsstyrelsens side fordi
de fleste arbejdsgruppemedlemmer var godt klædt på.
For sent i forløbet har jeg haft mulighed for at deltage i
et udbudt GRADE-kursus i Aalborg.
Det har under alle omstændigheder været et interessant arbejde, som har givet et godt indblik i arbejdet og
samarbejdet vedrørende kliniske retningslinjer, men
måske lige i overkanten af, hvad man kan pålægge en
ansat af fritidsarbejde. Jeg har investeret en del fritid
ift. At få læst og vurderet litteratur og til at rejse (Aalborg-Kbh.) – tid som lægges oven i det faste arbejde,
og som der ikke kompenseres for, eftersom det er en
opgave, som min arbejdsgiver opfatter som en given
del af min udviklingssygeplejerskearbejde. Forberedel31

sestid er desuden ikke en faktor der kalkuleres med i
psykiatrisk sygepleje. Der kan evt. blive tale om en for
afspadsering efterfølgende.
Jeg er endnu ikke blevet klar over under hvilke betingelser psykiatere, læger og psykologer deltage.
Jeg vil foreslå at DASYS fremadrettet sikrer sig, at sygeplejersker, der indgår i tilsvarende arbejdsgrupper, har
en sundhedsvidenskabelig baggrund eller tilsvarende
– f.eks. har gennemgået relevante metodekurser inden
påbegyndelse af arbejdet.
Da forberedelse til arbejdsgruppemøder afkræver
mange timers læsning af artikler og andet stof bør vilkårene for deltagelse være mere tydelige for den, der
bliver pålagt/påtager sig opgaven.
Jeg har orienteret mig i Grønspættebogen – et udmærket skrift, men har også anvendt litteratur omhandlende metode og evidens. Har fået lidt sparring på
GRADE-kurset i Aalborg.
Jeg har ikke ønske om at deltage i ny NKR, men lader min
erfaring indgå som et element i min faglighed til videre
udvikling af sygeplejen, der hvor jeg har mine domæner.
9. Rapport fra SST’s Arbejdsgruppe vedr. patientrettede forebyggelsestilbud (tidl. kommunale rehabiliteringstilbud)
v/ Anne Sjørvad Johnsen, forløbskoordinator, Sundhedsfremme og Forebyggelse, Lemvig Kommune
Det er både skræmmende og fascinerende på en gang
at deltage i denne arbejdsgruppe. Skræmmende, fordi
man jo ret hurtigt opdager ”indspistheden” i vores
sundhedssystem og det uskrevne/uudtalte strategispil, der foregår i kulissen. Det er meget tydeligt, at
mange kender hinanden ret indgående på forhånd, har
en klar opfattelse af, hvad der kan siges og ikke siges,
hvad ”vi” vil have igennem og ikke igennem, hvad vi skal
bringe videre til næste møde, i andet regi (det møde vi
andre ikke kommer til, da vi ikke er i ”inderkredsen”)
osv. Og jeg sidder ofte tilbage med en følelse af ”hvor
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blev patienten/borgeren af i alt det her”, ”hvem styrer
hvad” og ”hvad er det, der betyder noget /prioriteres i
dette system”? Hvad vægter højst, organisationer eller
patienternes/borgernes interesser?
Når det er sagt, så er det samtidig en spændende proces, som jeg håber der kommer noget godt ud af. Jeg
var lidt tilbageholdende i starten, men det er jeg kommet
over nu, for jeg ved, at jeg ved meget om praksis. Indimellem lykkes det at komme igennem med et input. Jeg
har lige læst første udkast og kan godt se nogle af mine
indspark. Der ikke står ”sygeplejerske” nogen steder,
men jeg har haft den enkelte borger og de kommunale
sygeplejersker i fokus. Hvad giver mening for borgeren,
hvordan bliver arbejdet/arbejdsgange glidende/lettet
for sygeplejersken (fx hjemmesygeplejersken og rygestoprådgivning)?
Enkelte fra andre faggrupper kom tidligt med nogle
meget bastante ”jeg vil have min faggruppe nævnt”udtalelser. Jeg tror på vores evner og kompetencer. Der
skal nok blive plads til og brug for os uden at der står
sygepleje på hver anden linje.
10. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses
følgegruppe for initiativer vedr. kronisk sygdom i
regeringens sundhedsstrategi ”Jo før – jo bedre”
v/ professor Kirsten Lomborg, Aarhus Universitetshospital, Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Følgegruppen er bredt sammensat med både politiske og faglige medlemmer. Ved forårets to møder har
gruppen drøftet og bidraget til strategiens initiativer til
målrettet sundhedstjek, forløbsplaner, lungesatsning
og aktiv patientstøtte. Siden regeringsskriftet har arbejdet ligget stille, men jeg er blevet orienteret om, at
både Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse har lyttet til følgegruppens anbefalinger. Forud for min deltagelse har jeg været i dialog med
formanden for DASYS omkring opgaven. Det har været
meningsfuldt at deltage og det er mit indtryk, at der har
været lydhørhed over for de fagligt og videnskabeligt
funderede synspunkter, jeg har fremført.

11. Rapport for deltagelse i Sundhedsstyrelsen og
Socialstyrelsens ekspertgruppe for en national
forskningsstrategi på psykiatriområdet
v/ Lise Hounsgaard, professor ved OPEN, Klinisk Institut, SDU & docent ved Sundhedsuddannelsernes
Forskningscenter, University College Lillebælt
Arbejdsgruppen vedrørende den nationale strategi:
Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser
var bredt sammensat af professorer og forskere som
repræsenterede en flerhed af viden, erkendelse og
metodologiske tilgange på tværs af og i samspil mellem humanistiske, samfundsvidenskabelige, socialvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fagligheder.
Dette med et ønske om en generel styrkelse af forskningsområdet, så det kan komme på niveau med forskning indenfor fysiske lidelser.

12. Rapport fra SSTs styregruppe for den ældre
medicinske patient
v/ Tove Lindhardt, MScN, PhD, seniorforsker; Leder af
Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje, Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital
Status på den fælles udmøntningsplan
Der er gang i ret mange aktiviteter rundt om i landet ifm.
udmøntningen af handleplanen, og vi følger status for disse på møderne. Det følgende er uddrag fra sidste referat.

Overblik over subakutte/akutte kommunale tilbud
Ca. 77 pct. af kommunerne havde sådanne tilbud på
sundhed.dk
Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse
Et statusnotat anslår, at de forventede 30.000 besøg
ikke nås. En strukturel udfordring er, at praktiserende
læger helst vil aflægge opfølgende besøg efter almindelig konsultationstids ophør kl. 16.00, hvilket typisk
kræver ændringer i hjemmesygeplejerskens arbejdstid, så besøget kan foregå i fællesskab.
Der er ikke planlagt en evaluering, da opfølgende hjemmebesøg som metode er afprøvet og evalueret tidligere.

Der blev afholdt fire møder. Mellem møderne blev der
arbejdet i mindre grupper – nogle monofagligt, andre
på tværs af fagligheder og sammen med kyndige referencepersoner i de hjemlige miljøer. Jeg bidrog med
en tekstbid om tvang i psykiatrien. Tekst til temaerne
blev diskuteret og rettet til på møderne. Strategien kan
umiddelbart se ud til at kunne støtte op om spirende
sygeplejeforskningsmiljøer inden for psykiatrien, som
har det sigte levere bidrag til gavn for mennesker med
psykiske lidelser. Praksis vil vise, om sygeplejeforskningen også finder vej til de mange forskningsmidler som
strategien udløser over de næste år. Trods den brede
sammensætning af gruppen og en vis lydhørhed - også
for mit bidrag til sygeplejen - var gruppen domineret af
personer med lægefaglig baggrund. Den gode hensigt
om tværvidenskab druknede lidt i en lægedomineret
retorik som også har sat et aftryk på de endelige tekster. Det har været en god udfordring at deltage i diskursen om sygeplejefaglighed i psykiatrien.

Der blev spurgt til, om værktøjerne er evalueret. Der
foreligger ikke en evaluering af initiativet. Udfordringen
er, at det er svært at isolere effekten af brugen af værktøjerne samt det forhold, at det næppe er værktøjerne
i sig selv, der gør en forskel men derimod, om der bliver
fulgt op på de relevante, videregivne observationer.

Reference: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser – en national strategi.
Ministeriet for sundhed og forebyggelse, Ministeriet for
Børn, Integration og Sociale forhold og Uddannelsesog Forskningsministeriet. Maj 2015.

Styregruppen drøftede på den baggrund evaluering
af udmøntningsplanen generelt. Sundhedsstyrelsen
nævnte, at status på den samlede udmøntningsplan
forventes at blive drøftet på næste møde i styregruppen.
Bemærkning til dette, TL: Jeg er en af dem, der fra star-

Værktøjer til identifikation af nedsat funktionsniveau,
underernæring og sygdomstegn i kommuner og almen
praksis: Der blev spurgt til graden af implementering af
værktøjer i kommunerne. KL svarede, at de er meget
udbredt i kommunerne.
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ten har efterlyst forskning ifb. med udmøntningsplanen, så de mange initiativer kunne evalueres stringent.
Specielt de store summer taget i betragtning, der bruges på disse initiativer. Men det har vi ikke kunnet vinde
gehør for hos SST.

Afklaring af individuelle forløbsplaner
Sundhedsstyrelsen præciserede, at initiativet er løftet
ind i arbejdet med sundhedsudspillet ’Jo før – jo bedre’
gennem den politiske aftale om finansloven for 2015.
Der vil blive lavet individuelle forløbsplaner for mennesker med KOL, diabetes og andre målgrupper, og den
enkelte forløbsplan vil skulle omfatte eventuelle andre
kroniske sygdomme.
Analyse af de medicinske afdelinger
Danske Regioner nævnte, at nye opgørelser bliver offentliggjort på Statens Serum Instituts hjemmeside.
Link sendes ud til styregruppen, når de offentliggøres.
Styrket indsats mod overbelægning jf. finansloven
for 2015
Der er på finansloven for 2015 afsat i alt 725 mio. kr. i
perioden 2015–2018 til at styrke indsatsen mod overbelægning på de medicinske afdelinger. Indsatsen består af to dele:
i) 275 mio. kr. til at styrke den kommunale forebyggelse
med særligt fokus på bl.a. ældre medicinske patienter.
Som grundlag for udmøntningen er nedsat en arbejdsgruppe, som vil samle viden om evidens og erfaringer
med den kommunale indsats for at undgå sygehusindlæggelser.
ii) 450 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger. Der er en række overordnede rammer for anvendelsen af midlerne - bl.a. at de
skal anvendes til at understøtte sammenhængende
udskrivningsforløb for ældre medicinske patienter og
til at styrke den sundhedsfaglige rådgivning fra sygehusene til praksis og kommunalt regi.
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Aktiv patientstøtte af særligt uddannet sygeplejerske
Som en del af regeringens sundhedsstrategi ”Jo før – jo
bedre” indgår et initiativ om aktiv patientstøtte.
Med initiativet ønsker regeringen at igangsætte et forsøg
med aktiv patientstøtte til de svageste og mest komplekse kroniske patienter, der er i risiko for at have et meget
højt forbrug af offentlige sundhedsydelser. Aktiv patientstøtte er en midlertidig og individuel støtte, der leveres af
specialtrænede sygeplejersker. Formålet med forsøget er
at styrke patienternes egenomsorg og livskvalitet samt
undgå unødvendige og belastende indlæggelser.
Håndbog i rehabilitering på ældreområdet
Socialstyrelsen udarbejder med baggrund i § 83a i
serviceloven en håndbog i rehabilitering på ældreområdet. Sundhedsstyrelsen kommenterer i forhold til
de sundhedsfaglige snitflader, men håndbogen har i
modsætning til den forebyggelseshåndbog om ældre,
der pt. er under udarbejdelse, alene Socialstyrelsen
som afsender. Håndbogen vil indeholde beskrivelser
og forslag til praksis for rehabiliteringsforløb for ældre
borgere og baseres på den aktuelt bedste viden.
Puljeprojekter vedr. styrket samarbejde om
subakutte/akutte funktioner
Som en del af handlingsplanen for den ældre medicinske
patient blev der afsat 20 mio. kr. til en styrkelse af samarbejdet mellem regioner, kommuner og almen praksis
vedrørende subakutte/akutte tilbud. Projektperioden
løb fra 1. kvartal 2013 og frem til udgangen af 2014.
Formålet med puljen har været at afprøve og udvikle
nye samarbejdsformer, hvor regioner, kommuner og
almen praksis i højere grad samarbejder om tilbud til
den ældre medicinske patient. Samarbejdet skal give
yderligere viden om, hvilke akutte/subakutte opgaver,
der med fordel kan blive varetaget kommunalt.

14 HØRINGER I 2015

Høring vedrørende forebyggelse i almen praksis og på
sygehus. Marts.

Nationale klinisk retningslinje for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 diabetes. Maj.

National klinisk retningslinje for behandling af mennesker med skizofreni og komplekse forløb. Marts.

Høring over afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide
med et forbrug eller misbrug af rusmidler. September.

National klinisk retningslinje for behandling af moderat
og svær bulimi. Marts.

NSI: Høring om Telemedicin-begreb. Oktober.
SST: Revision af MRSA-vejledning. Oktober.

National klinisk retningslinje for følgevirkninger efter
operation for tidlig brystkræft. Marts.
NKR for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type. Marts.
Udredning og behandling til børn og unge med erhvervet hjerneskade og psykiatrisk komorbiditet – En faglig
visitationsretningslinje. Marts.
Udkast til National klinisk retningslinje for udredning og
behandling af epilepsi hos børn og unge. April.
Udkast til bekendtgørelse for uddannelse af sygeplejerske i psykiatrisk sygepleje i ny kort høring. April.
’Vejledning om tuberkulose - anmeldelse, smitteopsporing og hygiejne’. Maj.

KOL - Anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning. November, undervejs.
National klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og
psykisk lidelse. November, undervejs.
National klinisk retningslinje om urininkontinens hos
kvinder. Høringsfrist 29. november.
National klinisk retningslinje for psoriasis. Høringsfrist
30. november.
National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler
(tonsillektomi). Høringsfrist 2. december.
Høringssvar kan læses på DASYS’ hjemmeside
www.dasys.dk

35

DA N SK SYG E P L E J E S E LS K AB
1250 København K
Tlf. 33 15 15 55
Fax 33 15 24 55
dasys@dasys.dk
www.dasys.dk

15-109 Grafisk Enhed

Sankt Annæ Plads 30

