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	   	   Dansk	  Sygepleje	  Selskabs	  	  
	   	   Repræsentantskabsmøde	  
	  
	   	   5.	  december	  2012,	  kl.	  10.00	  –	  16.00	  	  
	   	   First	  Hotel	  Grand,	  Jernbanegade	  18,	  Odense	  C	  
	  
	  

0. Åbning	  og	  velkomst	  
v/	  formand	  Inge	  Madsen	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
Inge	  Madsen	  foreslog	  Henrik	  Lindholm,	  som	  blev	  valgt	  og	  modtog	  valget.	  Herefter	  
gennemgik	  dirigenten	  formalia.	  	  
	  

2. Valg	  af	  stemmetællere	  
Det	  besluttedes	  at	  vælge	  stemmetællere,	  hvis	  der	  kom	  afstemning.	  
	  

3. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Dagsorden	  var	  udsendt	  rettidigt	  og	  kunne	  godkendes.	  
	  

4. Mundtlig	  beretning	  
v/	  Inge	  Madsen	  
I	  foråret	  fejrede	  DASYS	  sit	  10-‐årsjubilæum	  med	  en	  konference,	  som	  havde	  tilbageblik,	  
men	  også	  viste	  fremad.	  
DASYS	  har	  i	  løbet	  af	  året	  oplevet	  en	  stigning	  i	  antallet	  af	  henvendelser	  om	  
repræsentation	  og	  høringssvar.	  	  
DASYS	  har	  fået	  et	  nyt	  logo,	  bogstaverne	  er	  ændret	  så	  forkortelsen	  skrives	  med	  store	  
bogstaver	  og	  navnet	  Dansk	  Sygepleje	  Selskab	  herunder.	  	  
DASYS	  har	  et	  godt	  samarbejde	  med	  både	  DSR,	  SST	  og	  de	  lægevidenskabelige	  selskaber	  
og	  øger	  netværket	  løbende.	  Nyetableret	  er	  et	  samarbejde	  med	  de	  lægefaglige	  
selskaber.	  
Der	  sker	  i	  år	  udskiftninger	  i	  bestyrelsen,	  stor	  tak	  til	  Lise	  Therkelsen	  og	  Susanne	  
Aagaard	  for	  aktiv	  medvirken.	  Begge	  har	  været	  med	  i	  mange	  år.	  
Medlemstallet	  i	  DASYS	  er	  stigende.	  Velkommen	  til	  FS	  SASMO.	  
Rådene	  er	  aktive	  med	  temadage,	  repræsentationer	  og	  høringssvar.	  	  
	  

5. Beretning	  om	  repræsentationerne	  
v/	  Jane	  Færch	  
Der	  er	  gjort	  meget	  for	  at	  understøtte	  repræsentanterne,	  bl.a.	  er	  der	  udgivet	  en	  
vejledning	  for	  udpegede	  repræsentanter,	  ”grønspættebog”,	  og	  iværksat	  en	  
netværksgruppe.	  Slides	  om	  dette	  ligger	  på	  hjemmesiden.	  
	  

6. Mundtlig	  beretning	  –	  Dokumentationsrådet	  
v/	  Lene	  Berring	  
Lene	  fremlagde	  som	  formand	  for	  Dokumentationsrådet	  beretningen	  og	  præsenterede	  
medlemmerne	  af	  rådet.	  	  
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Det	  er	  vigtigt	  at	  få	  integreret	  de	  evidensbaserede	  kliniske	  retningslinjer	  hverdagen.	  
Vi	  har	  arbejdet	  meget	  med	  statusrapporten.	  Rapporten	  var	  i	  høring	  og	  vi	  fik	  mange	  
høringssvar	  (se	  hjemmesiden	  under	  Dokumentationsrådet).	  Rapporten	  er	  todelt	  med	  
appendiks	  og	  referencer.	  
Vi	  fik	  skrevet	  et	  godt	  høringssvar	  i	  forhold	  til	  høring	  om	  sygeplejefaglige	  optegnelser.	  
Den	  vejledning	  der	  er	  kommet	  er	  vi	  tilfredse	  med,	  selv	  om	  vi	  gerne	  ville	  have	  haft	  flere	  
ting	  med.	  
Det	  nye	  år	  starter	  med	  et	  visionsseminar	  med	  fokus	  på	  fremtidige	  indsatsområder,	  
dokumentation	  og	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  specialerne.	  
	  

7. Mundtlig	  beretning	  –	  Forskningsrådet	  
Ole	  Toftdahl	  Sørensen	  holdt	  den	  mundtlige	  beretning.	  Rådet	  arbejder	  positionerende	  
med	  strategi	  og	  mærkesager	  og	  har	  i	  forbindelse	  med	  rådets	  møder	  indlagt	  korte	  
møder	  med	  enten	  Grete	  Christensen	  eller	  Dorte	  Steenberg	  fra	  DSR,	  hvilket	  vi	  finder	  
meget	  positivt.	  
Arbejder	  også	  internationalt	  –	  bl.a.	  ICN.	  
	  

8. Mundtlig	  beretning	  –	  Uddannelsesrådet	  
v/	  Margit	  Roed	  
Rådet	  består	  af	  en	  bred	  sammensætning.	  I	  kommissoriet	  står	  der	  at	  vi	  udnævner	  
repræsentanter	  fra	  undervisningssteder	  og	  universiteter.	  Kirsten	  Frederiksen	  fra	  AU	  
har	  sagt	  ja	  til	  at	  være	  formand	  for	  rådet	  og	  Bente	  Hoeck	  fra	  DASYS’	  bestyrelse	  til	  at	  
være	  næstformand.	  Rådet	  søger	  nye	  medlemmer	  med	  frist	  i	  januar.	  
Rådet	  har	  arbejdet	  meget	  med	  videreuddannelse	  i	  de	  senere	  år,	  det	  har	  betydning	  for	  
sygeplejersker.	  Vi	  har	  haft	  et	  godt	  samarbejde	  med	  DSR	  bl.a.	  i	  forbindelse	  med	  DSRs	  
udspil	  om	  strategi	  for	  sygeplejerskers	  efter-‐	  og	  videreuddannelse.	  
SSTs	  Råd	  for	  Sygeplejerskers	  special-‐	  og	  videreuddannelse	  skal	  i	  år	  gøre	  status	  på	  
specialuddannelserne	  ved	  møder	  i	  2012	  og	  2013.	  Vi	  inddrager	  de	  relevante	  faglige	  
selskaber,	  når	  den	  enkelte	  specialuddannelse	  diskuteres.	  
Rådet	  arbejder	  med	  et	  ”whitepaper”.	  Vi	  har	  fokus	  på	  uddannelsesniveauer,	  
videreuddannelse	  i	  det	  etablerede	  uddannelsessystem:	  videreuddannelse	  på	  højere	  
niveau	  (masterniveau)	  end	  grunduddannelsen,	  specialuddannelsen	  som	  en	  del	  at	  det	  
etablerede	  system.	  
	  

9. Mundtlig	  beretning	  –	  Råd	  for	  Center	  for	  Kliniske	  Retningslinjer	  
v/	  Inge	  Madsen,	  næstformand	  
Opfølgning	  af	  strategi	  for	  2012-‐14.	  Vi	  arbejder	  med	  at	  optimere	  de	  kliniske	  
retningslinjer,	  samarbejdet	  med	  Vestdansk	  Hjertedatabase,	  aftalen	  med	  
thoraxkirurgisk	  afdeling	  på	  Skejby	  og	  et	  planlagt	  ph.d.-‐projekt.	  
Der	  er	  fornyet	  en	  5-‐årig	  samarbejdsaftale	  med	  Preben	  U.	  Pedersen	  i	  relation	  til	  Centret	  
og	  vi	  arbejder	  for	  at	  han	  kan	  udnævnes	  til	  professor.	  
Økonomien	  sikrer,	  at	  der	  er	  hensættelser	  til	  et	  års	  drift,	  svarende	  til	  opsigelsesvarslet	  
med	  AU.	  I	  øjeblikket	  er	  der	  3.1	  mil	  i	  overskud.	  
Kursusvirksomheden	  er	  meget	  stor.	  Centret	  er	  i	  god	  udvikling,	  med	  flere	  ad	  hoc-‐
ansættelser.	  Vi	  arbejder	  for	  at	  få	  en	  ny	  kontrakt	  med	  et	  universitet.	  
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10. Fremlæggelse	  af	  regnskab	  
v/	  kasserer	  Lise	  Therkelsen	  
Aktiviteterne	  i	  rådet	  er	  stadig	  stigende	  og	  der	  er	  et	  øget	  resultat.	  Halvdelen	  af	  vores	  
indtægter	  er	  fra	  konferencer.	  Antallet	  af	  medlemsselskaber	  er	  fordoblet	  siden	  DASYS’	  
start.	  
	  

11. Fastsættelse	  af	  kontingent	  
Kassereren	  foreslog	  at	  kontingentet	  fortsætter	  uændret.	  
	  

12. Indkomne	  forslag	  
Der	  var	  ikke	  indkommet	  forslag.	  
	  

13. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  
De	  opstillede	  kandidater	  blev	  valgt:	  Ole	  Toftdahl	  Sørensen	  og	  Mette	  Trads.	  
	  

14. Valg	  af	  formand	  
Margit	  Roed	  var	  indstillet	  til	  formand	  og	  blev	  valgt.	  
	  

15. Afrunding	  
v/	  formand	  Inge	  Madsen	  
Inge	  takkede	  for	  et	  godt	  møde	  samt	  et	  godt	  samarbejde	  med	  medlemmerne	  og	  den	  
gamle	  bestyrelse	  og	  bød	  velkommen	  til	  den	  nye	  formand.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Referent:	  HJo/MR	  


