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Dansk Sygepleje Selskab er en selv-
stændig paraplyorganisation for sy-
geplejefaglige selskaber (FS’er) og 
tværfaglige sammenslutninger. 
DASYS blev oprettet på initiativ af 
sygeplejersker og fokuserer på stærk 
faglighed indenfor sygepleje. 

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 velkva-
lificeret stemme i sygeplejefaglige 
spørgsmål

-  synliggøre sygeplejens betydning 
og plads i sundhedsvæsenet

DASYS ARBEJDER MED: 

- forskning
- uddannelse
- dokumentation 
- kliniske retningslinier. 

DASYS ledes af en bestyrelse af frivil-
lige og alle aktiviteter gennemføres 
af frivillige, fagligt ambitiøse syge-
plejersker. 

DASYS afholder temadage og kon-
ferencer. Læs mere om aktiviteterne 
på næste side eller på www.dasys.dk 
Kontakt os for mere info: 
33 15 15 55 eller dasys@dasys.dk

STÆRK 
FAGLIGHED 
I SYGEPLEJEN

DASYS er en selvstændig 
paraplyorganisation.

Medlemskab kan vælges 
af faglige selskaber under 
Dansk Sygepleje Råd.

Vi fokuserer på at styrke 
fagligheden i sygeplejen.

Repræsentantskabet er 
den øverste myndighed 
for DASYS 

Vi arbejder for stærk og synlig faglighed 
i sygepleje



Forskningsrådet: 
Forskning i sygepleje

Forskningsrådet har til formål at 
arbejde for gode vilkår for forsk-
ning i sygepleje og påvirke de na-
tionale anbefalinger på området. 

Sygeplejersker tager selvstæn-
dige kliniske beslutninger, og 
fra alle sider stilles der i dag krav 
om, at professionelle sundheds-
ydelser er evidensbaserede. Det 
betyder, at sygeplejersker skal 
kunne anvende forskningsresul-
tater, ligesom der nødvendigvis 
må forskes i sygeplejefaglige pro-
blemstillinger.
 
Rådet arbejder med 
- sygeplejeforskning generelt 
   (på ph.d.-niveau)

- forskning i klinisk praksis

- implementering af 
  sygeplejeforskning

-  sygeplejefaglig ledelses betyd-
ning for forskning og forsk-
nings betydning for sygepleje-
faglig ledelse

Uddannelsesrådet: 
Nye uddannelsesbehov 
og muligheder

Uddannelsesrådet skaber over-
blik over uddannelsesbehovet og 
udbreder kendskabet til nye 
muligheder inden for sygepleje

Rådet arbejder med 
-  forskningsbaserede uddannelses-

muligheder, for at styrke sygeple-
jeprofessionens samlede udvikling

-  uddannelse af sygeplejersker i 
tæt relation til klinisk praksis 

-  videreuddannelse af sygeplejer-
sker i det etablerede uddannel-
sessystem

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 
retningslinier

Center for Kliniske Retningslinjer 
kvalitetsvurderer kliniske retnings-
linjer - fagligt og metodisk.  
Her samles og udvikles kliniske 
retningslinjer og brugen af dem 
formidles til alle interesserede. 
Centeret samarbejder med inter-
nationale aktører om at pege på 
behovet for nye retningslinjer og 
metodemæssig udvikling. Forsk-
ning og undervisning er centrale 
aktiviteter for at styrke kvaliteten 
og udviklingen af de kliniske ret-
ningslinjer.

Kort om DASYS

Mere end 30 faglige selskaber 
med samlet knap 13.000 med-
lemmer står bag DASYS arbejde 
med at stærkt fagligheden i sy-
gepleje.

DASYS er en selvstændig para-
plyorganisation for de faglige 
selskaber.

DASYS har et tæt samarbejde 
med Dansk Sygepleje Råd i fag-
lige spørgsmål.

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.


