NYHEDSBREV FRA
DASYS
August 2014

DASYS’  NYE  VISION  LEVER OG
HANDLEPLANEN GODT I GANG

10 års jubilæum
Jubilæumslegater
Nyt logo

2012
Margit Roed
2008

2013-2017

Ny vision
2006

Inge Madsen

Indflydelse
Efterspørgsel

2004
Nete Malta

De fire råd
Dokumentationsråd

Etableret

Accepteret
Indledende
arbejde for
etablering af
de fire råd
En paraply til at samle
de faglige selskaber

2002
Torben Laurén

dasys

Uvildig sygeplejefaglig
ekspertise

Center for Kliniske
Retningslinjer 2008

Fokus på
Medlemmer i råd og faglighed
udvalg –
Øget kontakt
udpegninger
med FS’er
Høringssvar
Kommunikations31 ud af 35 FS’er
strategi og
medlemmer
elektronisk
formidling
Kurser i CFR

Uddannelsesrådet

Årlige konferencer

Forskningsrådet 2010

Netværk for
repræsentanter

De fleste faglige
selskaber medlem

2 repræsentanter
med i nationale
råd og udvalg

Høringer og høringssvar
Det har været en forrygende sæson, hvor DASYS er anmodet om et
stort antal høringssvar. Høringssvarene bliver lagt på hjemmesiden
og du kan følge med i antal og indhold DASYS høringssvar
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DASYS’s  dokumentationskonference afholdes
29.-30. september 2014
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Hold øje med kalenderen på
www.dasys.dk

Når DASYS modtager en anmodning om et høringssvar sender vi
det som hovedregel til alle faglige selskabers formand. Der kan dog
være høringer på meget specifikke områder som vi vælger at sende
til enkelte medlemmer. Det er en aftale vi har haft, siden vi på sidste
repræsentantskabsmøde  blev  opfordret  til  at  sende  ”alt til  alle”,  
hvilket har givet mange og gode tilbagemeldinger. Der har været
perioder hvor opgaven har været stor for både de faglige selskaber
og DASYS bestyrelse, men vores indtryk er at svarene bliver både
læst, respekteret og inddraget i beslutninger. Bliv endelig ved med at
indsende jeres input – der er meget brug for jeres faglige indsigt i
vores svar og jo flere der står bag – jo større indflydelse.

»Forår og sommer har budt på et stort
antal høringssvar  fra  DASYS’  medlemmer«
Specialeplanlægning
DASYS har indstillet over 50 medlemmer fra de faglige selskaber til
arbejdet i Sundhedsstyrelsen med at revidere specialeplanen. Det
har været en udfordring, men heldigvis har mange taget imod
tilbuddet og ønsket at indgå i arbejdet. I nogen specialer har der
været flere interesserede end de 2 der var plads til, og der er dannet
engagerede baggrundsgrupper på flere områder. Flot og stor indsats
som fortsætter resten af året, og som der er kommet positive
tilbagemeldinger på fra SST og samarbejdspartnere.
På repræsentantskabsmødet den 3. december 2014 tager vi temaet
med udpegninger op, og bruger bl.a. forløbet med
specialeplanlægningen som eksempel.
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Forskningsrådet aktivt med eget projekt

CENTER FOR KLINISKE
RETNINGSLINJER

I Forskningsrådet arbejdes der for tiden på en artikel til
"Forkant" vedr. oversygeplejerskers oplevelser med Ph.d.
uddannede sygeplejersker i klinikken. Artiklen skrives på
baggrund af to fokusgruppeinterview, som rådet har udført.

er nu godt etableret på
Aalborg universitet

Rådet har i sidste måned afgivet høringssvar til årsrapporten
for det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning og
deltager  i  forum’ets  årsmøde  d.  14.  maj.

Centrets kompetencer er
efterspurgt i arbejdet med
nationale kliniske retningslinjer.

Da der vil være naturlig udskiftning i Forskningsrådet i slutningen af 2014, arbejdes der nu på at rekruttere nye medlemmer.

Årets temadag afholdes på
Aalborg universitet den 16.
september  og  på  DSR’s  
Sygeplejefestival 15. september
fra kl. 11. Emnet er
”Fagligt  skøn  og  kliniske  
retningslinjer – hinandens
modsætninger eller
forudsætninger”.  
Se mere på centrets hjemmeside
og tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Dokumentationsrådet arbejder målrettet
Lene Berring har overdraget formandsposten for Dokumentationsrådet til Jeanette Finderup pr. 1. januar 2014. Rådet
arbejder målrettet med at etablere konsensus om fælles terminologi i sygeplejen. Rådet har deltaget i et afklarende møde
med National Sundheds-IT og støtter på baggrund af dette
møde op om terminologi der kan integreres i SNOMED CT®.
Derudover har rådet etableret et samarbejde med Norge og
Sverige vedr. Terminologi (ICNP). Der afholdes et fælles møde med De Nordiske lande i marts 2014.

Uddannelsesrådets konference i
Aarhus den 8. maj var velbesøgt, med
tankevækkende budskaber.
Uddannelseskonferencens tema var

Se Powerpoints, referat og billeder fra
uddannelseskonferencen på
www.dasys.dk

Sundhedsuddannelser i et samfund i forandring – uddanner
vi til et væsen, som ikke findes?
Er vores velfærdsstat ved at blive afløst af en konkurrencestat,
om hvordan styringsmekanismer i samfundet har indflydelse
på den enkelte, og hvad uddannelserne reelt uddanner til.
Hvor meget af samfundets udvikling skal vi lade os være
styret af? og har vi overhovedet et valg?
Dette var nogle af de spørgsmål, som konferencens 5
oplægsholdere anlagde hver deres perspektiv på.
Oplægsholderne afløste og supplerede hinanden på bedste vis
og gjorde konferencen til en spændende og inspirerende dag,
der gav alle fremmødte nye perspektiver på de fremtidige
udfordringer faget og uddannelse på alle niveauer vil opleve.
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DASYS DELTAGER
AKTIVT I ARBEJDET MED
NKR

Arbejdet med Nationale Kliniske Retningslinjer
(NKR)
Mange  af  DASYS’  medlemmer  er  også  u dpeget  til  arbejdet  med  de  
tværfaglige nationale kliniske retningslinjer. Et vigtigt arbejde at
deltage i, for at sygepleje bliver en del af anbefalingerne i
behandlingen af et stort antal diagnoser. Se mere om de Nationale
Kliniske Retningslinjer der er udgivet, igangværende, kommende
– og hvem der deltager i arbejdet
SST Nationale Kliniske Retningslinjer

SST Konference om Nationale Kliniske
Retningslinjer 21. november 2014

Når retningslinjerne er udarbejdet følger et tværfagligt arbejde og
ansvar for implementering. Også her er DASYS aktiv og
tilstedeværende i rådgivning, vejledning og konkret arbejde med
udpegede medlemmer og stor indsats fra Center for kliniske
Retningslinjer i såvel metode- som implementeringsarbejdet. Se
arbejdet med metode og implementeringshåndbogen
NKR Implementeringshaandbog
SST’s  årlige  konference  om  NKR  21.  november  2014  sætter  i  år  
fokus på implementering af NKR. Program og tilmelding i august.

FS-DASYS
KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Resultater fra sidste års repræsentantskabsmøde
På sidste års repræsentantskabsmøde besluttede vi at udarbejde
en kommunikationsstrategi fælles med de faglige selskaber. Der
blev nedsat en gruppe med medlemmer fra 2 faglige selskaber og
2 bestyrelsesmedlemmer fra DASYS. Kommunikationsstrategien
blev hurtigt færdig som forslag og er sendt ud til alle medlemmer.
Læs Forslag til kommunikationsstrategi
Efter sommerferien arbejder vi videre med strategien.

ÅRETS
REPRÆSENTANTSKABS
MØDE HOLDES
3. DECEMBER I ODENSE

DASYS BYDER ET NYT SELSKAB
VELKOMMENT

Dit faglige selskab kan indstille nye
medlemmer  til  DASYS’  bestyrelse  
og er inviteret til at deltage
i repræsentantskabsmødet.

DAENA er i år optaget som nyt fagligt selskab under DSR og
DASYS byder det nye selskab og medlem velkomment.

Dansk Selskab for Akutsygepleje DAENA har besluttet
at blive medlem af DASYS i år.

Selskabet lægger vægt på uddannelsen inden for akutsygepleje og
indgår som samarbejdspartner i udviklingen af akutmodtagelser.

DASYS’ bestyrelse
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