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2013 
• Hvad var det vi gerne ville? 

– Øget kontakt med medlemmerne – Faglige Selskaber 

– Mere synlige - indflydelse  

– Udvikling af den professionelle organisation 

– Sygepleje på dagsordnen og med i forløbsprogrammer, 
Nationale Kliniske Retningslinjer og specialisering 

• Nåede vi det? 

– Ja, et godt og travlt år med mange aktiviteter 

• Kan vi komme længere næste år? 

– Ja vi glæder os til at fortsætte samme linje – og mere til… 



dasys 

En paraply til at samle 
de faglige selskaber 

Uvildig sygeplejefaglig 
ekspertise 

Uafhængighed af DSR 
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 2013-2017 

 

De fire råd 
 
Dokumentationsråd 
 
Center for Kliniske 
Retningslinjer 2008 
 
Uddannelsesrådet  
 
Forskningsrådet 2010 
 
De fleste faglige 
selskaber medlem 
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 Torben Laurén 

 

 Nete Malta 

 

 Inge Madsen 

 
 Margit Roed 

 

10 års jubilæum 
Jubilæumslegater 
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repræsenteret i 

råd og nævn 



2013 

• Bestyrelsen startede med visionsseminar 
– Ny vision udviklet i løbet af året 
– Kommunikationsstrategi 

 

• Ny hjemmeside – igen i år  
 

• Center for Kliniske Retningslinjer flyttet fra Aarhus til 
Aalborg Universitet 
– Revideret kommissorium og samarbejdsaftale for CfKR 

 

• Bestyrelsesarbejde 
– Reorganisering af internt bestyrelsesarbejde 
– Øget sekretærbistand i samarbejde med DSR – herunder 

revideret HR- og regnskabssamarbejde 



         Øget kontakt med FS’er 

• Kontakt med FS’er som ikke er medlem af DASYS 
– FSAIO medlem fra i år 

– Aftale og kontakt med de sidste FS’er 
 

• Netværk, sparring, temamøde v. cancerpakkerne 
 

• Samarbejde om høringssvar og repræsentationer 
 

• Input/klumme til FS’ers ”blade” – Faktaark  
 

• DASYS stand ved landsmøder og konferencer 





 
 
DASYS stand ved FS-konferencer og landsmøder 
 
 

  

  



Indflydelse – sygepleje  

• Repræsentationer 

– Betydningsfulde – Ressourcekrævende og flere 

 

• Høringssvar 

– Mange bidrag 

– Strategi at alle får mulighed for at svare 

– Bliver set og værdsat  



Indflydelse – sygepleje  

• Nationale Kliniske Retningslinjer 

– Flere sygeplejersker med i styregruppe og 
arbejdsgrupper 

– Implementering 

• National tværfaglig arbejdsgruppe 

– Høringssvar 

• Mange tilbagemeldinger fra FS’er – Fælles svar fra DSYS 

– Forslag indsendt til 2013 og 2014 

• Indsendte forslag til 2014 prioriteret i samarbejde med DSR 

• Konference SST 28.10. 2013 – status   



Indflydelse – sygepleje  

• Specialeplanlægning 
– Rådgivende udvalg i SST 
– Status specialebeskrivelser i 2012/2013 
– Revision af specialeplan i 2014 – kick-off i januar 

 
• Inddragelse af Faglige Selskaber  

– Beskrivelse af sygepleje 
– Krav til (special-) uddannelse f.eks. indhold, niveau og 

antal uddannede 

 
  



Indflydelse – sygepleje  

• Den Danske Kvalitetsmodel 
– Rådgivende udvalg 2 gange årligt 

– Temanotat udkommer på DDKM hjemmeside 

– 3. version på vej 
• Øget fokus på klinisk kvalitet 

• Fra kontrol til løbende kvalitetsforbedringer 

 

 

  

  



Indflydelse – sygepleje  

• DASYS’s fire råd er repræsenteret bredt i nationale råd 
 

– Stor aktivitet og højt engagement i rådenes arbejde 

– Alle råd afholder årligt konference 

– Selvstændig beretning 
 

   Dokumentation 

   Forskning 

   Uddannelse 

   Center for Kliniske Retningslinjer 



Samarbejde med DSR  

• DASYS og DSR samarbejder fagligt og strategisk 
f.eks: 

– På uddannelsesområdet – eks. specialuddannelserne 

– På forskningsområdet når eks. forskningsstrategier er 
på dagsordnen 

– På dokumentationsområdet eks. retningslinjer og  
senest klassificering af data 

– Ved sygeplejefaglige projektbedømmelser eks. DSR’s 
pulje til Faglige Selskabers udviklingsprojekter 

– DASYS deltager på DSR’s årlige temadag for FS’er mm. 

 



Dansk Sygepleje Selskab 

MISSION 

VISION  

VÆRDIER 



MISSION 

 

VI SYNLIGGØR GEVINSTEN VED PROFESSIONEL SYGEPLEJE 

  
 Vi formår at sætte sygepleje på dagsordenen  

 - politisk og for den enkelte borger. 

 Vi bidrager til at opretholde ydelser af høj kvalitet og er bevidste om den 
økonomiske og samfundsmæssige gevinst 

 Vi er fagligt kompetente og udvikler os kontinuerligt for at fastholde et 
professionelt fokus 

 Vores kompetenceområder og vidensfelt er sygepleje  

 



VISION 
 

VI VIL VÆRE DAGSORDENSÆTTENDE NÅR DET HANDLER OM 

AT IMØDEKOMME MENNESKERS BEHOV FOR SYGEPLEJE 

OG FORMULERE LØSNINGERNE 



VÆRDIER 

 

FAGLIGE 

 

FORSKELLIGE 

 

FREMSYNEDE 

 

Vores faglige fokus er udgangspunktet 
for vores fællesskab og dialog med omverdenen 

Vi tør skue fremad for derved at sikre udvikling og indflydelse  
og sætte sygepleje på dagsordnen 

Vi er forskellige og arbejder forskelligt  
med samme mål for øje 



 

 

Tak for i år! 


