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Dansk Sygepleje Selskabs repræsentantskabsmøde 
25. november 2015 kl. 10.00 – 16.00  

First Hotel Grand, Jernbanegade 18, Odense C. 
 

Referat 
 

0. Åbning og velkomst. Formand Margit Roed bød velkommen. 
 

1. Valg af dirigent 
John Christiansen, kredsformand i Kreds Syddanmark, blev foreslået og valgt til dirigent. 
 

2. Valg af stemmetællere 
Det blev vedtaget at vælge stemmetællere ved behov herfor. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

4. Mundtlig beretning v/ formand Margit Roed, samt beretning om repræsentationerne 
2015 blev et godt og stabilt år for DASYS, et år hvor bestyrelsen har koncentreret sig om det faglige. 
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder og andre møder om sygeplejefaglighed, hjemmeside 
samt faglige publikationer og -artikler. Året startede med et strategiseminar i marts for bestyrelse 
og råd. 
Margit konstaterede, at DASYS lever op til DASYS’ formål både eksternt og internt – PowerPoints 
udsendes med referatet.  
 
Det har været et år med meget fokus på ekstern profilering med samarbejde med mange parter, i 
den aktuelle politiske dagsorden fra KL, Danske Regioner og regeringerne. DASYS har været 
repræsenteret i mange fora og udspil som ”Det nære Sundhedsvæsen”, ”Sammen om sundhed”, 
”Borgernes sundhedsvæsen” og ”Jo før, jo bedre” er alle dagsordner, vi må tale vores fag ind i.  
 
Sidste år var vi meget optaget af specialeplanlægningen for de højt specialiserede funktioner. 
Arbejdet er fortsat i år, og selv om det er en lille del af dagsordenen, skal vi være med til at præge 
den dagsorden og bl.a. have indflydelse på, hvilke samlede kompetencer skal der være til stede.  
 
Det andet der har fyldt er de nationale kliniske retningslinjer. Der er igangsat 50 retningslinjer og 
ca. udgivet 30, 20 er i gang, og mange medlemmer har været engageret i udarbejdelse og 
høringssvar. Der var konference om de kliniske retningslinjer den 24. november, hvor der blev 
efterspurgt en plan for opfølgning på retningslinjerne – revidering, opdatering, ejerskab mm. 
 
Et tredje emne er Den Danske Kvalitetsmodel. Vi venter på præcisering af regeringens 
kvalitetsudspil, og et nyt kommissorium for det rådgivende udvalg. 
 
DASYS deltaget i flere af de faglige selskabers landsmøder og konferencer og haft kontakt til de få 
faglige selskaber, som ikke er medlem af DASYS. Vi har i 2015 også haft et godt samarbejde med 
Dansk Sygeplejeråd samt med de Lægevidenskabelige Selskaber. 
 
DASYS får mange tilbagemeldinger fra de faglige selskaber, samler høringssvar og kommentarer, så 
vigtige faglige detaljer og problemstillinger kommer frem. Det giver indflydelse. 
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DASYS har haft mange nye udpegninger af repræsentanter til råd og udvalg. Tilbagemeldinger fra 
deres arbejde kan læses i årsberetningen. 
 
Kommunikationsstrategien er udarbejdet i samarbejde med de faglige selskaber er revideret og 
tilgængelig på hjemmesiden.  
 

5. Mundtlig beretning – Råd for Center for Kliniske retningslinjer v/ Preben U. Pedersen 
Preben knyttede en aktuel kommentar til SSTs konference med evaluering af de kliniske 
retningslinjer den 24/11. Helen Bernt Andersen repræsenterede DASYS i den afsluttende debat 
 
Center for Kliniske Retningslinjer (CfKR) har i år har været præget af implementeringen af GRADE-
metoden ved udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Ny tilknyttet postdoc arbejder med denne 
implementering, hvor alle resultater samles i forbindelse med høringer. 
 
Sundhedsministeriet støtter implementering af Klinisk retningslinje om forebyggelse af 
postoperative infektioner efter thoraxkirurgiske indgreb med 586.000 kr. Retningslinjen afprøves i 
Aalborg.  
 
I det internationale samarbejde med Joanna Briggs Institute, Adelaide University er der nedsat 
metodearbejdsgrupper. Der er norske og svenske deltagere, retningslinjer der oversættes til norsk 
og finsk, og der er et kursusforløb på et svensk universitet. Se i øvrigt den skriftlige beretning i 
DASYS’ årsberetning. 
 
 

6. Mundtlig beretning - Dokumentationsrådet v/ Jeanette Finderup 
Dokumentationsrådet har fået 4 nye medlemmer i 2015 med efterspurgt kompetencer: to fra 
primær sektor, en underviser og en leder fra psykiatrisk område. I rekrutteringen er der også taget 
hensyn til den regionale fordeling. 
 
I arbejdet med terminologi og klassifikationer arbejdes hen mod en fælles term. Det er meget 
vigtigt, at bruge de samme terminologier og klassifikationer, og opgaven om en fælles terminologi 
skal løftes både bredt nationalt og i samarbejde med de nordiske samarbejdspartnere. Vi har et tæt 
samarbejde med National Sundhedsdokumentation og –it (NSI) som står for arbejdet. 
 
”Vejledning for sygeplejefaglige optegnelser” volder problemer for de fleste regioner i Danmark, 
hvor der er uklarhed om tolkningen. 
 
Rådet har udgivet en statusrapport om dokumentation af sygepleje som skal genskrives. På sidste 
års dokumentationskonference spurgte vi deltagerne om nødvendig dokumentationspraksis. 
Resultatet kan ses af skemaet i årsberetningen. Ændringer skal ske på nationalt niveau og 
dokumentation skal også være en del at sygeplejerskeuddannelsen. 
 
Næste års dokumentationskonference 29. og 30. september 2016. 
  

7. Mundtlig beretning – Forskningsrådet v/ Pia Dreyer 
Rådet er ved at etablere sig med ny formand og flere nye medlemmer. Der mangler medlemmer fra 
det kommunale område og undervisningsområdet, men ellers bred repræsentation. 
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Forsknings-og udviklingsstillinger er under pres og det vil Forskningsrådet se på argumenterne for. 
Man taler om at disse sygeplejersker har ”kolde hænder” som en modsætning til sygeplejersker i 
klinisk praksis med ”varme hænder”. Samarbejde med DSR om et argumentationspapir om dette.  
 
Forskningsrådet arbejder bl.a. på at komme med små hurtige debatindlæg og vil undersøge 
forskning af sygeplejersker med ph.d. 
 
Næste konference 16. marts 2016 handler om patienten som forsker og patient – altså med 
dobbeltkompetencer. 
 

8. Mundtlig beretning – Uddannelsesrådet v/ Susanne Pommergaard Jacobsen 
Uddannelsesrådet har været optaget af rådets konference, deltagelse i SST’s Råd for 
Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelse. Rådet har udarbejdet dokumentet DASYS’ 
Uddannelsesråds anbefalinger vedrørende specialuddannelserne i sygepleje samt et 
orienteringsnotat til FS’erne vedr. nationale aktiviteter på det uddannelsesmæssige område, og 
bidraget til arbejdet i DSR omkring den nye sygeplejerskeuddannelse.  
 
Endvidere har DASYS uddannelsesråd været med i et panel under Uddannelses- og 
Forskningsministeriets arbejde med Uddannelsesfremsyn på sundhedsområdet med særligt fokus 
på professionsbacheloruddannelserne. 
 
I relation til at afgive høringssvar har rådet i samarbejde med FSK udarbejdet en kort 
vejledning/skabelon for afgivelse af høringssvar, som nu ligger på DASYS’ hjemmeside. 
 
I den kommende tid forberedes konferencen 9. maj 2016 om ”Læringsmiljø i et sundhedsvæsen 
under pres”. Målet er at belyse, hvordan vi fastholder gode læringsmiljøer på alle områder.  
 

9. Fremlæggelse af regnskab 2014 og budget for 2016 v/ kasserer Ole Toftdahl Sørensen 
Regnskabsåret 2014 sluttede med et overskud, bl.a. pga. af succesfulde konferencer.  
I budgettet for 2016 er der budgetteret med indtægter på i alt 1.051.750 kr., og udgifter på 858.700 
kr., med et resultat på 193.050 kr.  
 
Fra salen blev der spurgt, om man kunne øremærke det forventede overskud, så det kan ses af 
budgettet? Bestyrelsens svarede, at en af årsagerne til overskuddet er stor tilslutning til 
dokumentationskonferencerne, hvor udgifterne i 2014 blev holdt nede. Desuden at DASYS er et 
selskab, som ikke har interesse i et stort overskud. Selskabet skal have en sund økonomi, men det 
er hensigten at et evt. overskud skal bruges indenfor DASYS’ formål, hvilket der budgetteres ud fra 
til næste år. 
 
På spørgsmål til økonomi for Center for Kliniske Retningslinjer om underskud på 214.000 kr. 
svarede kassereren, at CfKR har selvstændig økonomi og forklaringen på underskuddet er, at 
centret havde budgetteret med et antal kurser, men pga. en forsinkelse blev ikke alle kurser afholdt 
og afregnet indenfor regnskabsåret. Sygehusene er tilmeldt og betaler til CfKR. Pga. flere 
sygehussammenlægninger er indtægten faldet, og der drøftes differentieret betaling for én eller 
flere matrikler/store og små organisationer. 
 

10. Fastsættelse af kontingent for 2016 
Kontingentet er fortsat uændret 25 kr. pr. medlem af FS. 
 

11. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
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12. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Indstilling af Pernille Olsbro, FS for Ledende Sygeplejersker, som har været frivillig assistance i 
DASYS’ bestyrelse i 2015, blev forelagt repræsentantskabet og Pernille blev valgt til bestyrelsen. 
 
Ordningen med frivillig assistance opretholdes, så bestyrelsen kan suppleres i løbet af året, hvis der 
bliver ledige bestyrelsesposter. Alle bestyrelsesposter er besat, og kommer der ledige pladser i 
løbet af året får medlemmerne, de faglige selskaber, mulighed for at indmelde kandidater. 
 
 

11.45 - 12:15 Sygeplejefaglighed – et fælles udgangspunkt v/ Jeanette Finderup 
De faglige selskaber har givet høringssvar til beskrivelsen om sygeplejefaglighed og disse 
tilbagemeldinger har medvirket til tilretning af dokumentet. Der er blevet fremstillet en flot 
publikation, som de tilstedeværende FS’er fik med til deres bestyrelser. Beskrivelsen ligger på dansk 
og i en engelsk oversættelse på hjemmesiden. 
 
Begrundelsen for udgivelsen af Sygeplejefaglighed – et fælles udgangspunkt er, at der har været et 
behov for at finde ud af DASYS’ syn på sygeplejefaglighed. Som teoretisk baggrund for skriftet ligger 
sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims definition af sygeplejefaglighed. Det er målet, at 
sygeplejersker, der afgiver høringssvar eller på anden måde repræsenterer DASYS, har et fælles 
udgangspunkt til at beskrive og italesætte patienters behov for sygepleje samt at også bestyrelsen 
og DASYS’ råd kan bruge beskrivelsen som udgangspunkt for deres arbejde.  
 
Afrunding v/ Margit Roed  
 
Beretninger fra bestyrelse og råd taler for sig selv – der er en meget positiv og engageret udvikling i 
hele Dansk Sygepleje Selskab. Tak for godt samarbejde i 2016. 
 
Bestyrelsen ser frem til næste års arbejde med en ny strategi, hvor vi har grundlaget fra dette års 
input fra rådene og de faglige selskaber. På eftermiddagens temamøde bruges de indsendte SWOT 
analyser som afsæt til det videre arbejde med strategien i 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent 
HJo/MR 
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