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Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde 
 

18. november 2013, kl. 10.00 – 16.00 på 
på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C.  

 

 
0. Åbning og velkomst 

v/ formand Margit Roed 
 
1. Valg af dirigent 

Jan Villumsen, kredschef i Kreds Syddanmark, blev foreslået og valgt. 
 

2. Valg af stemmetællere 
Der blev valgt to stemmetællere. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. Forretningsorden for repræsentantskabsmøde godkendt. 
 

4. Mundtlig beretning  
v/ Margit Roed 
DASYS har i 2013 haft fokus på øget kontakt med medlemmerne. Vi har budt velkommen til 
to nye medlemmer, FSAIO og FSSASMO og vi har kontakt med faglige selskaber, der endnu 
ikke er medlemmer. 
De faglige selskaber har udfordringer med at fastholde og få nye medlemmer, men det giver 
stor indflydelse, og har større vægt, når DASYS kan sige, at vi taler på de faglige selskabers 
vegne. Jo flere aktive, des stærkere stemme. 
 
Bestyrelsen startede med et visionsseminar, og i løbet af året har vi udviklet en ny vision, en 
kommunikationsstrategi og en ny hjemmeside. Bestyrelsesarbejdet er internt reorganiseret. 
Der er aftalt øget sekretariatsbistand fra DSR, herunder revideret HR- og 
regnskabssamarbejde. 
 
Center for Kliniske Retningslinjer (CfKR) er flyttet fra Aarhus Universitet til Aalborg 
Universitet. Der er udarbejdet revideret kommissorium og samarbejdsaftale for CfKR. 
 
Repræsentationerne har været et travlt område med mange udpegninger. Det de faglige 
selskaber mærket og budt ind med mange repræsentanter. Væsentligt, da det er de faglige 
selskaber, der kender kompetencerne blandt medlemmerne. 
DASYS opnåede aftale om at kunne udpege to til hver af de 14 kræftgrupper i 
Sundhedsstyrelsen (opfølgningsprogrammer for patienter efter kræftsygdom). 
 
Arbejdet med Nationale Kliniske Retningslinjer og høringssvar har ligeledes fyldt meget i år, 
hvor DASYS er repræsenteret i flere arbejdsgrupper. På statuskonferencen for Nationale 
Kliniske Retningslinjer den 28. oktober lage Søren Brostrøm fra SST vægt på DASYS bidrag i 
arbejdsgrupperne. 
 
De faglige selskabers bidrag til høringssvar er vigtige, da der er i stigende omfang 
efterspørgsel efter en sygeplejefaglig vurdering og holdning. Der er heldigvis kommet 
kompetente og gode input fra de faglige selskaber til DASYS’s samlede høringssvar. 
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DASYS er repræsenteret i det rådgivende udvalg for specialeplanlægning. Der planlægges i 
denne periode revision af specialeplanen i 2014 med kick-off seminar i januar. Der bliver 
brug for deltagelse og repræsentation fra de faglige selskaber når grupperne skal 
sammensættes og indkaldes i 2014.  
 
DASYS er med i det rådgivende udvalg for Den Danske Kvalitetsmodel. 3. version er på vej.  

 
Vi har et vigtigt samarbejde med DSR om bl.a. specialuddannelser, forskningsområdet, 
dokumentation og udviklingspulje til FS, hvor vi er med i bedømmelsesudvalget.   
 
DASYS’ nye mission, vision og værdier Uddybning kan læses på DASYS’ hjemmeside. 
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5. Beretning om repræsentationerne 

v/ Jane Færch, næstformand 
Der har været et historisk stort antal udpegninger, 48 i alt.  
Netværksgrupperne etableret & koordineret af DASYS blev nedlagt, idet en undersøgelse 
viste, at repræsentanterne bruger egne netværk. Som erstatning tilbyder DASYS 
fremadrettet møder og temaeftermiddage efter behov. En temaeftermiddag for 
repræsentanterne i kræftarbejdsgrupperne blev afholdt i oktober m.h.p. videndeling. Det er 
krævende at være repræsentant og fagligheden bliver efterspurgt. Resultat af 
temaeftermiddagen er konsensus om struktur for sygeplejens kerneydelser, som medtænkes 
hvor det findes relevant. Ligeledes blev der etableret fælles platform (Dropbox) med 
opsamling & udveksling af referencer.  
 

6. Mundtlig beretning – Dokumentationsrådet 
v/ Lene Berring, formand 
Rådet arbejder videre efter færdiggørelsen af dokumentationsrapporten, input til arbejdet 
får vi fra Dokumentationskonferencen. En opgave bliver at se hvordan patientdata anvendes 
i Danmark. Det er vigtigt med enighed om hvad nødvendig dokumentation er, både regionalt 
og kommunalt. Rådet har bl.a. et samarbejde med DSR om det. 
DASYS deltager i møderne i nationalt Sundheds-IT. Fagpersoner i specialerne skal udarbejde 
grundlaget og blive enige om terminologi og standarder. 
 

7. Mundtlig beretning – Forskningsrådet 
v/ Tove Lindhardt, formand 
Rådet arbejder forskningspolitisk strategisk. Årets indsatsområde har været 
implementeringsforskning, som munder ud i en master class 27.11. Implementering af 
forskningsresultater kræver fagpersoner der kan oversætte til klinisk praksis og ledere der 
kan skabe rammer for implementering. 
Gennem fokusgruppeinterviews har forskningsrådet spurgt hvad det giver at have en 
sygeplejerske med forskningserfaring på sin afdeling. 
Forskningsrådet er i gang med et nationalt studie af hvor parate sygeplejersker er til at gå i 
gang med implementering af evidensbaseret forskning. Det sker i et samarbejde med DSR, 
hvor analyseafdelingen bearbejder datamaterialet. 
KL har inviteret til samarbejde om sundhedsforskning.  

8. Mundtlig beretning – Uddannelsesrådet 
v/ Kirsten Frederiksen 
Uddannelsesrådet har fået fire nye medlemmer, Kirsten har været formand et år. 
Der er afholdt en konference i 2013, næste konference planlægges til 8.5.2014. 
Rådet er nu færdigt med anbefalinger for efter- og videreuddannelse for sygeplejersker.  
I SST’s Råd for Sygeplejerskers Efter- og Videreuddannelse deltager DASYS med Bente Hoeck 
og Kirsten Frederiksen fra Uddannelsesrådet og Margit Roed. Der skal nedsættes et 
underudvalg der skal se på uddannelserne, DASYS får plads i udvalget. 
 

9. Mundtlig beretning – Råd for Center for Kliniske Retningslinjer 
v/ Margit Roed 
Centret flyttede til Aalborg Universitet pr. 1.2., Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, 
aftalen løber 3 år. Der var åbningsreception 11.10. Flytningen giver et tæt samarbejde med 
Sundhedsteknologi med kontorer i Aalborg og med samarbejde i afdelingen i Kbh. Preben U. 
Pedersen er tilknyttet som professor. 
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Medlemmer af CfKR er alle hospitaler, alle UC, fire kommuner samt Dansk Multidisciplinær 
Cancergruppe DMCG-Pal, som undersøger SKS-kodning med Inge Madsen som ansat på 8 
t/uge. 
 
Dirigenten konstaterede, at den samlede beretning var godkendt enstemmigt. 
 

10. Fremlæggelse af regnskab 
v/ Ole Toftdahl Sørensen, kasserer 
Der har været større udgifter til jubilæet end budgetteret (hensat) med, dette samt revision 
af hjemmesiden giver et negativt resultat. Nogle af DASYS’ midler skulle efter beslutning 
tilbage til medlemmerne, og der blev givet ti legater a 10.000 kr. Revisionen har godkendt 
den måde regnskabet er ført på. 
 

11. Fastsættelse af kontingent for 2014 
Repræsentantskabet kunne tilslutte sig uændret kontingentet i 2014 (25 kr. pr. medlem af 
FS). 
Bemærkninger fra salen inden tilkendegivelsen var bl.a.: 
- med så stor egenkapital er det ikke nødvendigt med en stigning 
- dårlig strategi at sætte kontingent op når de faglige selskaber er pressede, bl.a. med 
faldende medlemstal 
- regnskabet balancerer med det kontingent der er nu. 
 

12. Indkomne forslag 
§9. Stk. 8 Vedtagelse af forretningsorden 
§6. Stk. 3 Forslag om valg i både lige og ulige år. 
 
Forslagene blev vedtaget med en blank stemme. 
 

13. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg, Hanna Skjald, Jane Færch og Mette Glindorf. Hanna 
ønskede ikke genvalg og blev takket for sin indsats i bestyrelsen siden 2009 og i 
Dokumentationsrådet. 
Jane Færch som repræsenterer FSK&T og er nuværende næstformand, genvælges. 
Mette Glindorf er indstillet af FS for Diabetessygeplejersker, har deltaget i bestyrelsens 
arbejde som frivillig assistance, vælges. 
 
To medlemmer har ønsket at stille op til bestyrelsen, men opstilledes efter deadline, og 
starter i stedet som frivillig assistance: 
Annemette Olesen, FS for Sundhedsfagl. Supervisorer, nu med ansættelse i primærområdet. 
Mette Ring, FSAIO, har indgående kendskab til specialeuddannelsen. 
 

14. Afrunding v/ Margit Roed 
Et aktivt år med resultater som bestyrelsen håber, at de faglige selskaber også opfatter som 
vigtige og bakker op om. I årsberetningen er der skrevet lidt mere detaljeret årets indsats og 
resultat. DASYS’s bestyrelse opfordrer til at medlemmerne vil tage årsberetningen til sig som 
deres, og bruge den som dokumentation for den indflydelse de faglige selskaber har. 
 
Tak til Jan Villumsen, som har ført os igennem repræsentantskabsmødet i år. 
 

03.12.2013 HJo 


