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2015 – et år med sygeplejefaglighed
• Stabilt og godt grundlag – administrativt og økonomisk

• De planlagte 4 bestyrelsesmøder er afholdt
– Flere mindre møder for at arbejde med

• Sygeplejefaglighed
• Hjemmesiden
• Faglige publikationer og artikler
• Strategi

• Strategiseminar i marts – bestyrelse og råd
– Indledende arbejde med ny strategi

• Uddannelses- og dokumentationskonference

• Deltagelse i 
– Nationale råd, udvalg, workshops og konferencer



DASYS lever helt op til formålet!

§ 2. Formål 

• Formålet med selskabet er at bidrage til at 
fremme faglig udvikling af dansk sygepleje og 
sygeplejevidenskab og samlet repræsentere 
denne internt og eksternt, såvel på nationalt 
som på internationalt niveau. 



Formål internt og eksternt
Internt: 
1) Medvirke til at udvikle og implementere dokumenteret viden inden for 

alle felter af sygeplejen, f.eks. kvalitetsudvikling, forskning, uddannelse, 
klinisk sygepleje og ledelse/organisation 

2) Medvirke til at integrere forskning og klinisk sygepleje, 

3) Fungere som netværk for de Faglige Selskaber i DSR, andre faglige og 
tværfaglige selskaber af relevans for sygeplejen med henblik på at styrke 
og fremme sygeplejen. 

Eksternt: 
1) Vurdere, rådgive og formidle med henblik på at sikre professionel 

indflydelse og udnyttelse af den sygeplejefaglige ekspertise

2) Være repræsenteret i råd, udvalg eller andre beslutningsorganer, hvor 
sygepleje og sygeplejevidenskabelige beslutninger tages. 



Professions-
højskoler

Kommuner

Ministerier

DDKM/IKASDSR

FS’er

LVS

Danske 
Regioner

SST
Universiteter

Internationale
organisationer 

DDKM/IKAS



Der er brug for sygepleje

• Kommunernes Landsforening KL taler om 
– ”Det nære sundhedsvæsen” og 

– ”Sammen om sundhed”

• Danske Regioner DR taler om 
– ”Borgernes sundhedsvæsen”

• Regeringen taler om
– ”Prioritér sundheden” – bedre sundhed – flere ældre

• Tidligere regering
– ”Jo før jo bedre”



Der er brug for formulering af 
sygepleje

• DASYS har været repræsenteret i de nationale 
tiltag, hvor det har været muligt

• Forskellige fora og målgrupper for 
Regeringens, DR og KL’s udspil

• Alle taler patientens og borgerens sag – alle 
har en mening om hvad der er bedst og hvem 
der kan ændre til det vi ønsker os



Der er brug for sygepleje

Uanset prioritering og skiftende regeringer
– Uddannelse på flere niveauer
– Evidensbaseret praksis
– Forskning i sygepleje 
– Beskrivelse af patient og borgers behov
– Formulering af sygeplejefaglighed

• DASYS er med til at skrive og tale sygepleje ind i 
– høringssvar, kliniske retningslinjer, kliniske databaser, 

uddannelsesordninger, specialeplanlægning, 
kvalitetsprogrammer og meget mere……..



Specialeplanlægning
• Hvor langt er vi

– Fase 1: Kick off – Specialegennemgange
• Beskrivelser udarbejdet af udpegede faglige repræsentanter

– Fase 2: Ansøgning om varetagelse – Konference 23/11-2015
• Ansøgningsfrist 15/1 2016

– Fase 3: Behandling af ansøgninger
• Tildeling af funktionen – Indsigelser 

• Evaluering
– KORA rapport

• Fokus på de 10% på bekostning af de 90%
• Skaber rekrutteringsudfordringer
• Fører til øget centralisering – Akutsygehusene?
• Grundlag for specialeplanen – faglige argumenter – evidens?
• Mange interesser i spil – faglige, politiske og økonomiske

– Monitorering
• Statusrapport
• Fokus på data og kvalitet

• Udvikling?



Nationale Kliniske Retningslinjer
• 50 retningslinjer igangsat – ca. 30 udgivet/ca. 20 igangværende

– Udpegede repræsentanter aktive i udarbejdelse af retningslinjerne og 
høringssvar 

– Implementering en ledelsesopgave

• Udarbejdelse af 2-3 nationale kliniske retningslinjer målrettet de 
svageste ældre patienter. 
– Retningslinjerne forventes igangsat medio 2016

• Konference 24. november 2015 – DASYS i paneldiskussion
• Afventer

– Plan for revidering - opdatering
– Plan for yderligere retningslinjer
– Ejerskab og ansvar

• SST? 
• Ledelsesansvar? 
• Faglige- Videnskabelige Selskaber?



Den Danske Kvalitetsmodel
• Hviler på hospitalerne 

• Fokus på primærsektor og fortsætter i almen praksis, 
speciallægepraksis, apoteker, privathospitaler – og klinikker

• I kommunerne er DDKM delt op på sundhedsområderne 
sygepleje, træning, tandpleje, rusmiddelbehandling og 
forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

• Rådgivende udvalg afventer Regeringens kvalitetsudspil –
udmøntning i praksis
– Rådgivende udvalg pause indtil februar 2016
– Kommissorium revideres – forslag udsendes dec. 2015



Samarbejde om faglighed

• Faglige Selskaber

– Kontakt med medlemmer om repræsentationer

– Deltagelse i møder og konferencer

– Kontakt med FS’er som ikke er medlemmer af DASYS

• Dansk Sygeplejeråd

• Læge Videnskabelige Selskaber

– DASYS taler ved LVS’ årsmøde i januar



Høringssvar

• Mange tilbagemeldinger
– En mulighed for indflydelse

– Kort vej som høringspart via DASYS i forhold til andre 
større organisationer

• Samlede høringssvar
– Vigtigt at faglige detaljer og problemstillinger kommer 

med i det samlede svar.

– I høringer på specialiserede områder er der ofte få 
eller et enkelt svar som sendes i sin helhed



Repræsentationer

• Mange udpegninger til råd og udvalg

• Korte tidsfrister

• Fortsat indsats for at indstille 2 eller flere 

• God opbakning og indstillinger men

– Nogle er der rift om andre en udfordring

– Opfordring til at danne baggrundsgrupper og 
sparring

• Tilbagemeldinger i årsberetningen



Kommunikationsstrategien

• Revideret og tilgængelig på hjemmesiden

– Udarbejdet i et samarbejde med FS’er

– Konkrete anbefalinger og forslag

DASYS gik ind på de sociale medier

https://www.google.com/url?url=https://www.facebook.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7mRjVKfYA9GUsQSMgIH4Dw&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=9fzwvw5CLkoHX8lzNARqeg&usg=AFQjCNFUdWcQIrbpT-WO7PUi6uhMNRHddg
https://www.google.com/url?url=https://www.facebook.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7mRjVKfYA9GUsQSMgIH4Dw&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=9fzwvw5CLkoHX8lzNARqeg&usg=AFQjCNFUdWcQIrbpT-WO7PUi6uhMNRHddg




dasys

En paraply til at samle 
de faglige selskaber

Uvildig sygeplejefaglig 
ekspertise

Uafhængighed af DSR

Indledende 
arbejde for 
etablering af 
de fire råd

Indflydelse

Efterspørgsel

Medlemmer i råd og 
udvalg – udpegninger 

Høringssvar

Kurser i CFR

Årlige konferencer

Netværk for 
repræsentanter

(temadage)

Nyhedsbreve

Publikationer

Formænd for de 4 råd 
medlem af 

DASYS’ bestyrelse

Ny vision

2002

2012

2008

2004

2016 - 2020

De fire råd

Dokumentationsråd 2005

Uddannelsesrådet 2007 

Center for Kliniske 
Retningslinjer 2008

Forskningsrådet 2010

De fleste faglige selskaber 
medlem

2006

Torben Laurén

Nete Malta

Inge Madsen

Margit Roed

10 års jubilæum
Jubilæumslegater

Nyt logo

Fokus på 
faglighed

Øget kontakt 
med FS’er

Kommunikations-
strategi og 
elektronisk 
formidling

2 repræsentanter  
med i nationale 
råd og udvalg

32 ud af 36 FS’er
medlemmer


