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Nyhedsbrev fra Dansk Sygepleje Selskab
DASYS har det første halve år af 2013, modtaget utrolig mange invitationer til deltagelse i
diverse arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen. Bl.a. fylder arbejdsgrupperne vedr.
opfølgningsprogrammer for kræftpatienter en del lige nu. Det er en udfordring at finde
repræsentanter til alle opgaverne, og formændene for de Faglige Selskaber har fået
gentagende forespørgsler. DASYS har også gået utraditionelle veje for at få kandidater,
hvorfor der er nogle FS’er, der har fået besked om, at en af deres medlemmer er udvalgt
direkte til opgaven. Det er indtil nu lykkes at indstille kompetente sygeplejersker til alle
grupper. DASYS har samtidigt modtaget flere kvalificerede kandidater til samme
udvalgsarbejde, hvilket har betydet at DASYS har måtte prioriterer ud fra den samlede
opgaveløsning. Derfor har DASYS indtil videre ikke kunnet opfylde alle ansøgers ønsker.
Den gode nyhed er at DASYS lige har indgået aftale med SST om, at der kan udpeges
2 sygeplejersker til hver arbejdsgruppe. Muligheden har DASYS arbejdet for længe,
og vi håber at resultatet giver et både bredere sygeplejefagligt input til
arbejdsgrupperne, og at flere sygeplejefaglige områder bliver inddraget.
Udvælgelsen sker ud fra følgende prioritering:
1. De indmeldte repræsentanters kvalifikationer
2. Dækning af flest mulige arbejdsgrupper
3. Ansøgerens egne prioriteter og ønsker
Med den nye aftale om 2 repræsentanter opfordrer vi alle til at indstille igen, og overveje
hvilke kvalifikationer der supplerer hinanden bedst i patientforløbet.
DASYS vil gerne benytte lejligheden til at takke alle FS’er, som har sendt indstillinger til
DASYS, og en speciel stor tak til alle de personer der repræsenterer DASYS. Det er væsentligt,
at få sat sygepleje på dagsorden i arbejdsgrupperne, råd og udvalg samt at sygepleje bliver
synlig i de mange skriftlige udgivelser fra SST.
Som støtte til alle repræsentanterne i kræftgrupperne afholder DASYS en temaeftermiddag
den 6. september 2013, hvor der bliver mulighed for at dele erfaringer og stille spørgsmål om
både faglige områder, og områder der handler om arbejdet i grupperne, gennemslagskraft og
skriftlige resultater af indsatsen. Invitation udsendes direkte til repræsentanterne.
Ud over temaeftermiddagen og netværk opfordrer vi alle til at bruge DASYS vejledning for
udpegede repræsentanter som ligger på hjemmesiden www.dasys.dk
Den direkte kontakt med repræsentanterne, hjælp til samling af grupper og egne netværk
afløser de tidligere netværksgrupper etableret af DASYS, som kun har været udnyttet i
begrænset omfang. DASYS kontakter de involverede og siger også her tak for engagementet.
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Ud over aktiviteten med udpegninger til arbejdsgrupper er DASYS engageret i flere andre
nationale råd, udvalg og høringer. Bl.a. vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer, hvor den første
vedr. diabetiske fodsår netop er i høring og flere FS’er har bidraget med høringssvar via
DASYS. Til repræsentantskabet i november vil DASYS gøre status over denne og flere andre
aktiviteter.
Repræsentantskabet bliver i år afholdt
Mandag den 18. november 2013
kl. 10.00-16.00
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7, Odense C.
Indkaldelse er sendt ud til de Faglige Selskaber og tilmeldingsfristen er 23. september 2013.

Forskningsrådet
Aktivitets”barren” blev lagt højt for forskningsrådet i foråret 2013 med ambitioner om både
at fyre op under ICN’s forskningsrettede aktiviteter, danske sygeplejefaglige lederes
forskningsbevidsthed, og temperaturmåling af danske sygeplejersker i forhold til deres
parathed til evidensbaseret praksis.
En lille delegation fra forskningsrådet tog af sted til ICN Melbourne med det mandat at
forsøge at få ICN til at tage den opgave på sig, at understøtte, stimulere til og understøtte
forskningssamarbejde mellem sygeplejersker kloden over. Der sker nemlig ikke noget særligt
lige nu på dette område i ICN, og at stille nogle tidsrum til rådighed for networking under
kongressen er alt for uambitiøst, når man nu har samlet sygeplejersker fra så mange lande. I
skrivende stund har delegationen ikke haft mulighed for at afrapportere, så interesserede
læsere må vente til næste nummer med at få at vide, hvordan det gik.
Forskningsrådet samarbejder med DSR om en national undersøgelse af paratheden blandt
danske sygeplejersker til at arbejde evidensbaseret. Rådet har fået ideen, som ligger i
forlængelse af årets fokus på implementeringsforskning, og står for det videnskabelige
arbejde. DSR’s analyseafdeling er behjælpelig med udsendelse og databearbejdning, ligesom
DSR’s medlemsregister danner baggrund for udvalg af respondenter. Lige nu er sidste hånd
lagt på oversættelse og tilbageoversættelse, og et ekspertpanel, hovedsageligt bestående af
det videnskabelige råd fra Clearing House, har vurderet overflade – og indholdsvaliditet. En
gruppe fællestillidsmænd på kursus på Vilvorde har velvilligt stillet sig til rådighed for en
testafprøvning blandt målgruppen. En yderligere pilottest vil blive udført i forsommeren
blandt sygeplejerskerne i en stor medicinsk afdeling, som en førmåling inden man dér går i
gang med et program for implementering af evidensbaseret sygeplejepraksis.
Derudover er der fuld gang i planlægningen af årets masterclass, som løber af stabelen
d.27. november og omhandler implementeringsforskning. Keynoteforelæserne er
engageret, og det bliver et spændende og lærerigt program. Da lederne er et konstant fokus
for forskningsrådet, har vi også i år en aktivitet rettet mod denne gruppe. To grupper af
oversygeplejersker, en øst – og en vestdansk, vil blive interviewet om deres oplevelse af, hvad
det betyder for en leder at have en sygeplejerske med phD-grad ansat.
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Uddannelsesrådet
Uddannelsesrådet har fortsat fokuseret på efter- og videreuddannelse, men udarbejdet
høringssvar og udtalelser både indenfor grunduddannelsen og efter- og videreuddannelse.
Desuden er rådet bl.a. repræsenteret i Sundhedsstyrelsens råd for sygeplejerskers special- og
videreuddannelse, hvor der i år bliver gjort status over specialuddannelserne mhp. en evt.
senere revidering. Der er indhentet fakta fra regioner og uddannelsesinstitutioner og
diskuteret niveau og indhold i specialuddannelserne. DASYS er kommet med oplæg og input
om fremtidigt niveau for sygeplejerskers special- og videreuddannelse.
Uddannelsesrådet har i 2012-13 udarbejdet et visionspapir, der beskriver rådets visioner for
efter- og videreuddannelse. Visionspapiret kan ses på DASYS’ hjemmeside.
Som konsekvens af den demografiske udvikling har der politisk været fokus på at
videreuddanne sygeplejersker til at varetage plejen af den ældre medicinske patient og de
kronisk syge patienter samt sammenhængende patientforløb. Der har været udtrykt
bekymring for, at når sygeplejersker uddannes på kandidatniveau, vil de forlade faget. DASYS’
Uddannelsesråd deler ikke den bekymring, men mener, at niveauet for uddannelse skal
afspejle samfundsudviklingen generelt og forventningen om en forskningsbaseret praksis
specifikt. Ikke alle sygeplejersker forventes at videreuddanne sig på kandidatniveau, men
flere end i dag bl.a. flere med direkte relation og funktion i klinisk praksis som kliniske
sygeplejespecialister; nogle vil gå forskervejen med en ph.d.-uddannelse.
DASYS’ Uddannelsesråd afholder en årlig konference som i 2013 havde titlen ”Kernefaglighed
og den specialiserede praksis - om dannelse, uddannelse og vidensformer”. Se oplæg fra
konferencen på hjemmesiden. I 2014 afholdes konferencen den 8. maj i Århus.
Vil du holde dig opdateret om konferencen og se programmet, så besøg hjemmesiden
Uddannelsesrådet har i perioden både fået nye formand og haft udskiftning i bestyrelsen. Vi
har i år sagt farvel til Margit Roed, som har været medlem af Uddannelsesrådet siden 2009, og
som nu er formand for DASYS. Vi har ligeledes sagt farvel til Charlotte Fuglsang, Birthe
Hellquist Dahl og Lone Aaskov. Vi takker alle for et godt samarbejde. Vi har budt velkommen
til Kirsten Frederiksen, som er ny formand. Vi har også budt velkommen til Pia Koustrup,
Birgit Longmose Jakobsen, Kirsten Bruun Hermansen og Susanne Pommergård Jakobsen.
Derudover består rådet af Susanne Vahr Lauridsen, Tove Pank og Bente Hoeck.

Center for Kliniske Retningslinjer
Center for kliniske retningslinjer udsender eget nyhedsbrev i juni 2013. Tilmeld dig
nyhedsmailen på www.kliniskeretningslinjer.dk eller se nyhedsbrevet på hjemmesiden.
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Dokumentationsrådet
Det forstærkede Dokumentationsråd holdt Visionsseminar den 24.og 25. feb. Der blev
arbejdet hårdt og der blev enighed om en Vision: Sygepleje og fælles terminologi. I de sidste
måneder har dokumentationsrådet i undersøgt de eksisterende terminologier nationalt og
internationalt.
Rådet arbejder videre med ICNP, som er et internationalt klassifikationssystem. Baggrund for
dette er at der I Island, Norge og Sverige er besluttet at benytte ICNP som grundlag for
sygeplejedokumentation. I Norge har man arbejdet længe og oversat hele systemet til norsk
og har gjort sig mange erfaringer med at få engelske begreber tilpasset en norsk kontekst. Et
væsentligt arbejde, hvor man kan trække på mage erfaringer, hvis man skal gentage denne
øvelse i Danmark. I Island og Sverige er man ikke nået så langt. I Portugal har ICNP været
anvendt som grundlag for elektronisk dokumentation i mere end 10 år. Man har her også
arbejdet med at koble ICNP med out-come indikatorer. Kathy Mølstads har sammen med det
Norske Sygeplejeråd vurderet at ICNP er en velagenet klassifikationssystem, der giver
mulighed for at sammenfatte sygeplejens domæner i et klassifikationssystem. Dette drøftes
på årets dokumentationskonference.
Dokumentationsrådet februar 2013 :

Foran siddende: Susanne Bünger, Hannah Skjald.
Bagved fra venstre: Bodil Winter, Birgit Villadsen, Karen Eck, Jeanette Finderup, formand Lene Berring,
Inge-Lise Hermansen, Tina Nielsen. Pernille Langkilde.

Reserver tid til den årlige DOKUMENTATIONS KONFERENCE I AARHUS: Den 16. og 17. sep. 2013
Tilmelding via hjemmesiden www.dasys.dk

GOD SOMMER TIL ALLE
DASYS BESTYRELSE
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