Nyhedsbrev
December 2012
2012 har været et begivenhedsrigt og positivt år for DASYS, som sluttede med
repræsentantskabsmøde den 5. december og formandsskift. Efter 6 år og en stor og engageret
indsats for Dansk Sygepleje Selskab afsluttede Inge Madsen sit formandskab med beretning og
status over året. Hele beretningen kan læses på DASYS’s hjemmeside www.dasys.dk. Inge
takkede alle for et godt og spændende samarbejde og vil nu prioritere mere tid til videnskabeligt
arbejde. Margit Roed, som har været næstformand i 4 år, blev valgt til ny formand og Jane Færch
til næstformand. Der blev yderligere valgt to nye medlemmer, Mette Trads og Ole Toftdahl
Sørensen ind i bestyrelsen.
Formand:
Margit Roed, Oversygeplejerske, FS ledende sygeplejersker
Næstformand:
Jane Færch, Klinisk sygeplejespecialist, FS for Kardiovaskulære & Thoraxkirurgiske sygepl.
Kasserer:
Ole Toftdahl Sørensen, Oversygeplejerske, FS for Kræftsygeplejersker
Medlemmer:
Mette Kjerholt, Klinisk sygeplejespecialist, FS for Sygepl. der arbejder med udvikling og forskning
Bente Hoeck, Post doc, FS for Kræftsygeplejersker
Grete Kirk, Oversygeplejerske, FS for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker
Hanna Skjald, Gruppeleder, FS for Sygeplejersker i kommunerne
Mette Trads, Udviklingssygeplejerske, FS for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker
Mette Glindorf, Klinisk oversygeplejerske, FS for Diabetessygeplejersker, frivillig assistance i 2012
Formænd for de faglige råd
Lene Berring, Udviklings- og forskningssygeplejerske, Formand for Dokumentationsrådet
Kirsten Frederiksen, Lektor studieleder, Formand for Uddannelsesrådet
Tove Lindhardt, Seniorforsker, Formand for Forskningsrådet
Helen Bernt Andersen, Sygeplejedirektør, Formand for Center for Kliniske Retningslinjer.
Den nye bestyrelse vil arbejde på at styrke samarbejdet med de Faglige Selskaber og lægge en
strategi for en øget inddragelse af sygeplejefaglig viden i aktuelle områder som f.eks.
patientforløbsbeskrivelser, uddannelse, høringssvar og prioritering af midler i forsknings- og
udviklingspuljer. Mere konkrete initiativer og handlingsplan lægges i januar ved et visionsseminar,
hvor de input vi har fået ved repræsentantskabsmødet og temadagene på Vilvorde 6. og 7.
december sammen med de Faglige Selskaber og DSR inddrages.

I anledning af formandsskiftet siger vi
farvel til Inge Madsen og velkommen til Margit Roed ved en uformel
reception den 4. januar kl. 14-16 i
Sygeplejerskernes Hus, Kvæsthuset Sankt Annæ Plads.
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Medlemmer og samarbejdspartnere er velkomne

Nationale kliniske retningslinjer
Arbejdet med at udarbejde Nationale kliniske retningslinjer er i gang og DASYS er repræsenteret i
arbejdsgrupperne nedsat af Sundhedsstyrelsen. Der udpeges løbende medlemmer til udarbejdelse
af de konkrete kliniske vejledninger, og de næste år vil der derfor komme et antal anmodninger om
deltagelse i de forskellige arbejdsgrupper som vi sender videre til de relevante Faglige Selskaber.
Efterfølgende vil de udarbejdede kliniske vejledninger komme i høring. Det er et betydeligt arbejde,
som ligger foran os, men væsentligt at sygeplejersker er repræsenteret og får opbakning til
arbejdet. Dels af eget Fagligt Selskab, men også fra dem af jer som tilbyder hjælp og support via
netværksgrupperne.

Netværksgrupper
DASYS netværksgrupper til support af udvalgte repræsentanter er for alvor skudt i gang 2012. Se
vejledningen for udpegede repræsentanter ”Grønspættebogen” på www.dasys.dk Følgende
arbejdsgrupper er sat i gang i 2012 og efterfølgende en oversigt over de faglige selskaber, hvorfra
der er medlemmer som har tilbudt support. En speciel stor tak til FS for Plastikkirurgiske
sygeplejersker og Ortopædkirurgiske sygeplejersker, som har været repræsenteret med
medlemmer i mange af netværksgrupperne.
 Netværk og repræsentation DDKM
 Netværk og repræsentation kontrol kræftforløb
 Netværk og repræsentation for diabetes fodsår
 Netværk og repræsentation Forløbsprogram for rehab. og palliation - anbefalinger af
redskaber
 Netværk og repræsentation indhentning og vurdering af værktøjer til tidlig opsporing af
sygdomstegn hos ældre medicinske patienter
 Netværk og repræsentation Demens
 Netværk og repræsentationer fysioterapi & ergoterapi
 Netværk og repræsentation for revidering af hjertepakker august 2012
 Netværk og repræsentation for arbejdsgruppe vedr. nationale kliniske retningslinjer for grå
stær
 Netværk og repræsentation for arbejdsgruppe vedr. nationale kliniske retningslinjer for
hjerterehabilitering


Support af medlemmer fra følgende FS:
-



Neurologiske sygeplejersker
Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning
Plastikkirurgiske Sygeplejersker
Ortopædkirurgiske sygeplejersker
Kræftsygeplejersker
Øjensygeplejersker
Sygeplejersker ved steriliseringscentraler, ambulatorier, skade- og
modtagerafdeling samt operationsgange

Netværk og repræsentation for arbejdsgruppe vedr. nationale kliniske retningslinjer for
udvalgte skulderlidelser – er pt i udbud og indkaldelse til repræsentant er sendt ud.
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Konferencer
Ved Dokumentationskonferencen i september blev ”Dokumentation af Sygepleje – en
statusrapport præsenteret. Se hele rapporten på DASYS hjemmeside. Center for Kliniske
Retningslinjer gjorde status over arbejdet med de kliniske retningslinjer og planerne for udvikling af
retningslinjerne, formidling og implementering. Se mere om arbejdet på hjemmesiden og
nyhedsbrevene fra Center for Kliniske Retningslinjer www.kliniskeretningslinjer.dk
Forskningsrådets Masterclass i november stillede skarpt på opbygning og gennemførelse af
sammenhængende tværfaglige forskningsprogrammer. En spændende dag som gav indblik i,
hvordan man bevæger sig fra projekt til program, og hvad der skal til for at få succes i
gennemførelse af sammenhængende forskningsprogrammer
Programmet til Uddannelsesrådets konference den 18. april 2013, Campus Emdrup i København
er ved at være færdigt og udsendes først i det nye år.

Med tak for samarbejdet i 2012
ønsker
Dansk Sygepleje Selskab’s bestyrelse
alle medlemmer og samarbejdspartnere

Glædelig jul og Godt nytår
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