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Med det ønske siger vi samtidigt tak for samarbejdet i et meget aktivt år i Dansk
DK –Sygeplejeselskab.
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Der er lagt op til endnu et år, hvor DASYS fortsat vil gennemføre de ændringer
i
organisationen,
E-mail: dasys@dasys.dk
som har vist sig nødvendige for et stort og professionelt fagligt selskab.
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højdepunkter og særlige resultater frem i dette nyhedsbrev, men samtidigt sige tak til ikke alene de
faglige selskaber for en stor og engagerede indsats med årsmøder og faglige
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og 30
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Center for kliniske retningslinjer, som bærer en stor del af arbejdet.
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”Vi er blevet en part man gerne vil høre”. Sådan udtalte
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Michael Hasenkam tidligere formand for
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Læge Videnskabeligt Selskab LVS (tidl. Dansk Medicinsk
Selskab) sig forleden i ”Dagens medicin”.
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nu erfare, at vi er en af de fire mest brugte organisationer i
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stort behov for deltagelse i arbejdet med både specifikke
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områder og mere generelle sygeplejefaglige områder.
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Heldigvis er vi sådan organiseret, at vi kan efterspørge viden
i såvel de Faglige Selskaber som i DASYS’s fire råd. Det giver
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at det er omfattende og krævende at deltage både for jer der
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repræsenterer et fagligt område og for os der koordinerer
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arbejdet og gerne vil støtte op om indsatsen. Vi beskriver
www.dasys.dk
derfor kort hvordan vi har organiseret arbejdet med
udpegninger til råd og udvalg og udarbejdelse af høringssvar.
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Repræsentationer – udpegninger og Netværksgruppen
Netværksgruppen er etableret af DASYS for at støtte de repræsentanter som de Faglige Selskaber
udpeger til at sidde i råd og udvalg på nationalt plan i forbindelse med f.eks. pakkeforløb og
høringssvar inden for de forskellige fagområder. Arbejdet med netværksgruppen og koordinering af
dem der frivilligt melder sig til at støtte de udpegede repræsentanter er forankret i DASYS
bestyrelse. Vi har afholdt møde med mulighed for sparring og samarbejde i forhold til skriftligt
input, som har vist sig at være yderst gavnligt uanset hvilken kompetence der bydes ind med.
Væsentligt er det dog, at flere melder sig til netværksgruppen og tilbyder støtte til alt fra
korrekturlæsning til generelle sygeplejefaglige holdninger og formulering af specifikke faglige
områder. Den 28. september blev der afholdt en spændende workshop for udpegede repræsentanter
mhp. inspiration, erfaringsudveksling, forhandlingsspil, observationsanalyser og konkret
målsætningsarbejde. Læs mere om hvordan du tilmelder dig som ressourceperson på hjemmesiden
www.dasys.dk
Når DASYS anmodes om repræsentation i et råd, udvalg eller arbejdsgruppe videresendes
anmodningen til relevante faglige selskaber inden for området. For generelle områder udsendes
anmodningen til alle FS’er. DASYS samarbejder med DSR om det administrative i dette arbejde.
Det er her at Netværket er aktuelt, da det kan være krævende at være ene eller få sygeplejersker som
skal dække et helt område. DASYS har arbejdet aktivt på, at der udpeges mere end én
sygeplejerske, hvilket er opnået i mange tilfælde. I 2012 vil vi som bestyrelse arbejde videre på at
flere sygeplejersker med forskellige kompetencer udpeges til de enkelte repræsentationer. Da
tidsfristerne ofte er meget korte for både afgivelse af høringssvar og udpegninger er det af stor
betydning at der meldes hurtigt tilbage. Det er især i slutningen af 2011 blevet meget bedre, og vi
har nu en organisation på området som fortsat skal udvikles, men som kan løfte opgaven
professionelt.
Anmodninger om høringssvar er øget og en tiltagende krævende aktivitet. Også her har bestyrelsen
skærpet organisationen, således at relevante Faglige Selskaber og fagpersoner involveres i
høringssvaret. Kommentarer og input samles af DASYS og formuleres i et fælles svar hvor
specifikke interesser og synspunkter nævnes som de er indsendt. Eksempler på afgivne høringssvar
i 2011 kan ses på hjemmesiden www.dasys.dk
Ud over repræsentationerne i råd og udvalg er bestyrelsens medlemmer ligeledes aktive i nationale
råd og udvalg i bl.a. Sundhedsstyrelsen.

Repræsentantskabsmøde den 22. november i Odense
Repræsentantskabets møde var igen i år velbesøgt med repræsentanter fra alle Faglige Selskaber,
medlemmer fra de faglige råd og bestyrelsen. Årsberetningen blev fremlagt og kan læses på
hjemmesiden. Livlig og inspirerende diskussion og input om hvordan man skaber rum for frivilligt
arbejde i en travl hverdag uden at blive stresset.
Der var ingen vedtægtsændringer eller bestyrelsesmedlemmer på valg i år.
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Økonomi: Igen ingen kontingentstigning.
DASYS´ medlemsorganisationer sikre via deres kontingent økonomien, idet DASYS er en
selvstændig organisation. I 2011 udgjorde kontingentet cirka 50 % af indtægterne. Resten blev
tilvejebragt via indtægter fra temadage og konferencer.
Repræsentantskabet tog regnskabet til efterretning tilsluttede sig forslaget om uændret
kontingentsats for 2012.

Jubilæumslegat 2012.

I anledning af DASYS’ jubilæum i 2012 udbydes
jubilæumslegat på kroner 15.000, som kan søges af en sygeplejerske
der arbejder med implementering af forskningsbaseret viden.
Legatmuligheden annonceres på DASYS’ hjemmeside, i ”Sygeplejersken” samt sendes til formænd
for de faglige selskaber. Ansøgeren skal udarbejde en skriftlig ansøgning med angivelse af,
hvorledes midlerne søges anvendt, fx til kursus, konference, studiebesøg mv.
Midlerne skal være anvendt til faglig dygtiggørelse inden for en 2-årig periode fra tilsagn er givet.
Legatmodtager forpligter sig til en kort afrapportering.
Bedømmelsesudvalget består af næstformand Margit Roed, Jane Færch fra DASYS’ bestyrelse,
Tove Lindhardt fra DASYS’ Forskningsråd og, Preben U. Pedersen fra Center for Kliniske
Retningslinier.
Ansøgningsfristen er den 01.05.2012 og stiles til formanden for DASYS Inge Madsen.

Jubilæum 2012.
Som en markering af DASYS´ første 10 år afholdes en jubilæumskonference den 11. juni 2012 på
Tivoli Hotel & Congress Center Arni Magnussonsgade 2 – 4 1577 København V.
Formålet er at præsentere DASYS´ indsatsområder samt rejse debat om, hvordan dansk sygepleje
kan se ud i fremtiden.
De forskellige oplæg udbygger alle DASYS´s vision: DASYS skal på en konstruktiv og proaktiv
måde synliggøre sygepleje, være meningsdanner og fremstå som ligeværdig partner i det danske
sundhedsvæsen.
Der vil være en række specielt inviterede gæster, som der vil være rig lejlighed til at få en drøftelse
med i pauserne. Idet DASYS giver tilskud til konferencen er det muligt at holde en deltagerpris på
495 kroner inklusiv forplejning.
Invitationer samt program udsendes til de Faglige Selskaber primo 2012, men sæt allerede nu kryds
i kalenderen.
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De fire faglige råd
Rådenes arbejde i 2011 er beskrevet i både DASYS nyhedsbrev i sommer og i Årsberetningen fra
november 2011. Vi vil alligevel nævne nogle resultater og forventede aktiviteter og indsats.
Dokumentationsrådet og Center for kliniske retningslinjer.
Fælle konference blev afholdt 15. og 16. september med stort deltagerantal og spændende oplæg og
diskussioner om bl.a. omsætning af viden i praksis og eksempler på forskellige elektroniske
patientjournaler i Danmark.
Dokumentationsrådet har sendt Konsensusrapport om dokumentation af sygepleje i høring med frist
for høringssvar 2. februar 2012.
Center for kliniske retningslinjer har sendt nye kliniske retningslinjer ud i høring og der er fortsat
stor tilslutning til de udbudte kurser om udvikling af kliniske retningslinjer og ad hoc kurser.
Forskningsrådet og Udviklingsrådet.
Fælles konference blev afholdt 16. november med fokus på implementering af forskningsresultater i
praksis, og de uddannelsesmæssige krav det stiller til ledere og sygeplejersker i klinisk praksis.
Desuden var der indlæg af politiker og hospitalsledelse om krav og forventninger til
forskningsresultater i sygepleje.
Forskningsrådet arbejder videre med strategien om implementering af forskningsresultater i praksis,
vidensniveauet i praksis og sygeplejefaglige lederes betydning for at fremme udbredelsen og
kendskabet til forskningsbaseret sygeplejefaglig viden. Bl.a. arbejdede forskningsrådet sammen
med Fagligt Selskab for ledende sygeplejersker, og havde indlæg på temadag i efteråret.
Uddannelsesrådet arbejder videre med at synliggøre uddannelsesniveauer, fremme
videreuddannelsesmuligheder for sygeplejersker i det etablerede universitære uddannelsessystem og
skabe den lige karrierevej med en ensartet stillingsstruktur. Uddannelsesrådet deltog 6. december i
DSR’s fremtidsværkssted om sygeplejerskers efter- videreuddannelsesniveau.
Næste konference afholdes af uddannelsesrådet 10. maj 2012 i Århus. Program udsendes i februar.
Læs mere om det hele på DASYS’s hjemmeside www.dasys.dk
Vi arbejder med at revidere hjemmesiden i samarbejde med Center for kliniske retningslinjer. Indtil
videre kan du på DASYS’s hjemmeside bl.a. finde aktuelle emner som nyt fra Netværket for
udpegede repræsentanter, høringssvar, årsberetninger, referater og præsentationer fra
repræsentantskabsmøderne, konferencerne og de fire råd, samt andet relevant materiale.

Vi glæder os til endnu et aktivt og spændende år i samarbejde med jer alle.

DASYS’ BESTYRELSE
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