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Alle rettigheder forbeholdes.

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse

eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

2020 har indtil videre været et meget anderledes år 
for sygeplejen og for Dansk Sygepleje Selskab. CO-
VID-19 har på meget kort tid ændret store dele af 
sygeplejen, hvor alt fra den nære patientpleje til un-
dervisning og ledelse har ændrede arbejdsgange. For 
DASYS har COVID-19 betydet aflysning, flytning eller 
omlægning af stort set alle møder, repræsentationer, 
konferencer og seminarer. Læringskurven i forhold til 
afholdelse af onlinemøder har været meget stejl, og 
det går fint med møder på Teams eller Zoom, men vi 
glæder os nu til også at kunne mødes fysisk igen. I den 
forbindelse har vi haft stor glæde af vores øgede ind-
sats i forhold til kommunikation og anvendelse af de 
sociale medier i hele 2019. Brugen af vores facebook-
side øges fortsat, og vi har deltaget i både COVID-19 
debatten og sommerens debat om ældreomsorgen. 
Læs fx bestyrelsesmedlem Bente Høys artikel om 
COVID-19 og ældre, ”Unuanceret billede af ældre 
som højrisikogruppe for coronavirus”: http://dasys.
dk/2720.aspx, samt hendes debatindlæg: ”Sådan får 
vi værdigheden tilbage i ældreplejen”, som er et vig-
tigt bidrag til den aktuelle debat om ældreomsorgen. 
Læs det i DASYS’ nyhedsbrev i september: https://
mailchi.mp/8e7812e61603/velkommen-til-vores-
nye-nyhedsbrev-5077958?e=[UNIQID]&fbclid=Iw
AR1oz0iGF0pCadhf9J1BHhPGmD8sX4ecbEByyd
9SAa4FZTMcwL0MuQ4QzLo

Et anden meget læst debatindlæg er ”Behandling i 
eget hjem kan blive ét stort eksperiment, hvis ikke vi 
tager de rette forholdsregler” af formand og næstfor-
mand i Dokumentationsrådet Jeanette Finderup og 
Julie Dúval Pedersen: https://politikensundhed.dk/
debat/art7852683/Behandling-i-eget-hjem-kan-blive-
%C3%A9t-stort-eksperiment-hvis-ikke-vi-tager-de-
rette-forholdsregler

Mængden af artikler og debatindlæg vokser, og på DA-
SYS’ hjemmeside kan alle artikler og debatindlæg læ-
ses under ”DASYS i pressen”.

Vi gik ud af 2019 med forventningen om, at DASYS 
skulle være med til at fejre ”Year of the nurse” i 2020. 
Det blev et meget anderledes år for sygeplejerskerne, 
nok ikke lige den fejring vi havde forestillet os. Men en 
stor TAK skal lyde til alle sygeplejerskerne, som med 
deres store faglighed har fået Danmark og danskerne 
igennem den første del af COVID-19 pandemien.
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DASYS’ arbejde
Formændene i DASYS’ råd er medlemmer af bestyrel-
sen, hvilket sikrer, at det strategiske arbejde med både 
forskning, uddannelse og dokumentation repræsente-
res i råd og udvalg samt i de fælles høringssvar. I 2020 
har både Uddannelsesrådet og Forskningsrådet fået 
nye formænd - Tina Kramer og Bente Thoft Jensen 
fik en turbulent start med pandemien, men et varmt 
velkommen og tak for det store arbejde, I allerede har 
lagt i råds- og bestyrelsesarbejdet. DASYS’ råd har des-
værre i 2020 måtte udskyde flere konferencer og se-
minarer pga. COVID-19, men vi håber meget at kunne 
afholde dem senere i efteråret 2020 eller i foråret 2021. 
Rådenes beretninger kan læses i de selvstændige af-
snit på de efterfølgende sider.

Arbejdet i DASYS er frivilligt, og økonomien hviler på ind-
tægter fra kontingent fra de faglige selskaber og over-
skud fra konferencerne. Center for Kliniske Retnings-
linjer har egen økonomi. Årets resultat i 2019 er meget 
positivt, hvilket i endnu større grad giver mulighed for at 
DASYS kan støtte det faglige arbejde og de faglige sel-
skaber, således at det bidrager til yderligere udvikling.

For at skabe et tættere samarbejde mellem de faglige 
selskaber, DSR og DASYS har vi både i 2018 og 2019 
afholdt konferencen og DASYS’ repræsentantskabs-
mødet på de samme dage. Dette for at de faglige sel-
skabers bestyrelser ikke med få dages mellemrum skal 
deltage i næsten ens arrangementer. Konferencen i 
2019 om Multisygdom blev en stor succes. Derfor hav-
de vi håbet på at gentage succesen igen i 2020, men 
den måtte desværre aflyses pga. COVID-19. Vi planlæg-
ger selvfølgelig at komme stærkt igen i 2021. 

Et af de nye tiltag i 2019 var, at DASYS bevilger økono-
misk støtte til deltagelse i kurser, temadage og konfe-
rencer med støtte på max 5.000 kr. pr. ansøger pr. år. 
Alle sygeplejersker, som er medlemmer af et fagligt sel-
skab, der er medlemmer af DASYS, kan søge. Der har 
de første år været en stor søgning, og vi har bevilget 
støtte på 1.000 eller 2.000 kr. til mange sygeplejersker. 
Vi takker for de fine beretninger fra sygeplejersker, der 
har deltaget i forskellige arrangementer. De kan læses i 
vores nyhedsbrev og på hjemmesiden.

DASYS har med stor glæde budt velkommen til et nyt 
medlem i 2020, nemlig Fagligt Selskab for konsultati-

ons- og Infirmerisygeplejersker (FSKIS), som er et sel-
skab, der har eksisteret siden 1970. Vi ser frem til sam-
arbejdet fremover.

Repræsentationer og udpegninger
DASYS har forsat mange udpegninger til råd og udvalg 
samt afgivelse af høringssvar. I den forbindelse er det 
et vigtigt arbejder at byde ind med de rette kompeten-
cer og den rette faglighed, og DASYS gør derfor meget 
ud af at finde de rette personer til at repræsentere sy-
geplejerskerne fra de faglige selskaber og DASYS. 

Der er fortsat en stigende søgning til repræsentatio-
ner i diverse råd og udvalg, og vi har derfor desværre 
måttet afvise både kompetente og engagerede med-
lemmer, der er indstillet af de faglige selskaber. Har vi 
haft mulighed for det, har vi søgt om flere pladser. For 
eksempel til vores seneste indstilling hvor Sundheds-
styrelsen anmoder om udpegning af medlemmer til: 
Følgegruppe vedrørende senfølger efter COVID-19. Det 
er en følgegruppe, der er nedsat med henblik på at råd-
give Sundhedsstyrelsen i forbindelse med senfølger ef-
ter COVID-19 og relevante indsatser i relation hertil. Til 
den udpegning fik vi argumenteret for en plads ekstra, 
og derudover forsøger vi at oprette baggrundsgrupper, 
hvis der er flere interesserede, som ikke kan indstilles 
pga. for få pladser til DASYS.

DASYS takker for det store arbejde medlemmerne 
lægger i repræsentationerne, for gennem repræsen-
tationerne er sygeplejen en vigtig og aktiv medspiller i 
udviklingen af det danske sundhedsvæsen.

I 2020 har DASYS fortsat repræsentationer i bl.a. Det 
Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning, Nationale 
Kliniske Retningslinjer, Kvalitetsprogrammets dialog-
panel, Forsknings- og infrastrukturudvalget for den 
nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 og 
andre repræsentationer som fx ”Arbejdsgruppe for 
opdatering af NKR for hofteartrose” og ”Opdatering af 
NKR for rehabilitering af patienter med prostatakræft”. 
Den store indsats af mange engagerede medlemmer i 
bestyrelse, råd og faglige selskaber har gjort det muligt 
at repræsentere bredt med specifikke faglige kompe-
tencer på et meget højt niveau. Mange af repræsenta-
tionerne har været udsat eller afholdt online pga. CO-
VID-19, men vi håber, at arbejdet kommer rigtigt i gang 
igen i løbet af efteråret 2020. 
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bidrager til visionen: at DASYS er dagsordensættende, 
når det handler om at imødekomme menneskers be-
hov for sygepleje.

Pia Dreyer
Formand for Dansk Sygepleje Selskab

Jeg vil gerne takke for den store interesse og dialogen 
om indstillingerne, hvilket gør det muligt, at DASYS al-
tid byder ind med fagligt kompetente sygeplejersker 
til repræsentationerne. Læs om både repræsentatio-
nerne og høringssvarene i de senere afsnit af årsbe-
retningen. Fordi arbejdsgrupperne ikke har holdt så 
mange møder i foråret, venter vi med at indsamle 
rapporter fra de udpegede repræsentanter og samler 
i stedet rapporterne i en særudgave sidst på året.

Afslutning
Særligt i år har det været både spændende og udfor-
drende at være formand for DASYS, en organisation i 
faglig udvikling. Jeg har været glad for DASYS´ aktive 
deltagelse i udviklingen af sygeplejefagligheden i Dan-
mark, og det er en stor fornøjelse at arbejde sammen 
med en så engageret bestyrelse. 

I september 2020 afholder DASYS strategiseminar, 
som er flyttet fra foråret, hvor DASYS i samarbejde 
med firmaet Gnist og konsulent Mads Bab vil afprøve 
at afholde strategiseminaret og repræsentantskabs-
mødet med både fremmøde og online deltagelse. På 
strategiseminaret vil bestyrelsen, rådene og de faglige 
selskaber udarbejde en ny 5 års strategi – en 2025 
strategi. Jeg glæder mig meget til sammen med besty-
relsen at skulle arbejde med strategien. 

Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til DASYS´ besty-
relse og råd for den store indsats alle yder og derved 



5

1  OM DANSK SYGEPLEJE SELSKAB, 
DASYS

Dansk Sygepleje Selskab er en selvstændig paraply-
organisation for sygeplejefaglige selskaber (FS’er) og 
tværfaglige sammenslutninger. DASYS blev oprettet 
på initiativ af sygeplejersker og fokuserer på at styrke 
fagligheden i sygeplejen.

Det gør vi ved at:
• repræsentere sygeplejen i nationale faglige råd og 

udvalg
• debattere sundhed og sygepleje i den offentlige 

debat
• give sygeplejen en klar og velkvalificeret stemme i 

sygeplejefaglige spørgsmål
• synliggøre sygeplejens betydning og plads i sund-

hedsvæsenet.

DASYS arbejder med:
• forskning
• uddannelse
• dokumentation
• kliniske retningslinjer.

DASYS ledes af en bestyrelse af frivillige og alle ak-
tiviteter gennemføres af frivillige, fagligt ambitiøse 
sygeplejersker.

Repræsentantskabet er den øverste myndighed for 
DASYS. Medlemskab kan vælges af faglige selskaber 
under Dansk Sygeplejeråd. DASYS samarbejder med 
Dansk Sygeplejeråd i faglige spørgsmål.

DASYS afholder temadage og konferencer. Læs mere 
om aktiviteterne på www.dasys.dk

DASYS er repræsenteret i råd, nævn og arbejdsgrup-
per af medlemmer udpeget af de faglige selskaber.

FORSKNINGSRÅDET
Forskning i sygepleje
Forskningsrådet har til formål at arbejde for gode vil-
kår for forskning i sygepleje og påvirke de nationale 
anbefalinger på området. Sygeplejersker tager selv-
stændige kliniske beslutninger, og fra alle sider stilles 
der i dag krav om, at professionelle sundhedsydelser er 
evidensbaserede.

Det betyder, at sygeplejersker skal kunne anvende 
forskningsresultater, ligesom der nødvendigvis må for-
skes i sygeplejefaglige problemstillinger.

Rådet arbejder med
• sygeplejeforskning generelt (på ph.d.-niveau)
• forskning i klinisk praksis
• implementering af sygeplejeforskning
• sygeplejefaglig ledelses betydning for forskning 

og forsknings betydning for sygeplejefaglig 
ledelse.

UDDANNELSESRÅDET
Nye uddannelsesbehov og muligheder
Uddannelsesrådet skaber overblik over uddannelses-
behovet og udbreder kendskabet til nye muligheder 
inden for sygepleje.

Rådet arbejder med
• forskningsbaserede uddannelsesmuligheder
• at styrke sygeplejeprofessionens samlede udvikling
• uddannelse af sygeplejersker i tæt relation til klinisk 

praksis
• videreuddannelse af sygeplejersker i det etablerede 

uddannelsessystem.

DOKUMENTATIONSRÅDET:
Formålet er at skabe national konsensus om princip-
per for dokumentation og anvendelse af sygeplejedata 
til gavn for patienten, udvikling af faget og anvendelse 
i forskning.

Rådet arbejder med
Opgaven er på nationalt niveau at optimere dokumen-
tation af sygeplejen, så patientens problem, ressourcer 

DASYS medvirker til at udvikle forskning i sygepleje
og arbejder med at implementere dokumenteret
viden. Det sker bl.a. gennem 4 råd, som
fokuserer på henholdsvis forskning, uddannelse,
dokumentation og kliniske retningslinjer.

http://www.dasys.dk/
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og behov beskrives, mål og handlinger dokumenteres 
og resultater og proces tydeliggøres.

Dokumentationsrådet optimerer dokumentation med 
udgangspunkt i flere forskellige perspektiver:
• Patientens
• Fagligt
• Uddannelsesmæssigt
• Teknologisk
• Organisatorisk.

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER
Center for Kliniske Retningslinjer kvalitetsvurderer 
kliniske retningslinjer fagligt og metodisk. Her samles 
og udvikles kliniske retningslinjer og brugen af dem 
formidles til alle interesserede. Centeret samarbejder 
med internationale aktører om at pege på behovet for 
nye retningslinjer og metodemæssig udvikling. Forsk-
ning og undervisning er centrale aktiviteter for at styrke 
kvaliteten og udviklingen af de kliniske retningslinjer.

MEDLEMSINDFLYDELSE
Alle medlemmer af DASYS kan sende forslag til sags- og 
indsatsområder til DASYS’ bestyrelse. DASYS’ bestyrel-
se kontakter den eller de relevante medlemsorganisatio-
ner med faglig indsigt på området, når DASYS modtager 
anmodninger om udtalelser eller udpegninger til repræ-
sentationer. Medlemsorganisationerne får dermed mu-
lighed for at øve indflydelse i samarbejde med DASYS.

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er DASYS’ øverste myndighed og 
består af den siddende bestyrelse samt af repræsen-
tanter for medlemsorganisationerne, som kan sende 
én eller flere deltagere til repræsentantskabsmødet, alt 
efter hvor mange sygeplejersker, der er medlemmer af 
det faglige- eller tværfaglige selskab. Medlemsorgani-
sationerne indstiller bestyrelseskandidater, og repræ-
sentantskabet vælger bestyrelsen. Vedtægterne kan 
læses på www.dasys.dk

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer 
og 6 andre medlemmer samt formænd for rådene. 

Bestyrelsens formand, næstformand, kasserer og 6 
andre medlemmer vælges af og blandt repræsentant-
skabet.

Formændene for rådene er udpeget af DASYS’ besty-
relse. Formanden vælges direkte på repræsentant-
skabsmødet, mens bestyrelsen selv konstituerer sig 
med næstformand og kasserer.

Økonomi
DASYS’ medlemsorganisationer sikrer via deres kon-
tingent økonomien, idet DASYS er en selvstændig or-
ganisation.

I 2019 indbetalte medlemsorganisationerne 270.100 
kr. i kontingent. Beløbet udgør basis af DASYS’ ind-
komstgrundlag. Ved aflæggelse af regnskabet var an-
tallet af medlemsorganisationer 30, og disse repræ-
senterer ca. 10.800 medlemmer. Regnskabet for 2019 
blev udsendt til medlemmerne i september 2020 og 
fremlægges til repræsentantskabets efterretning 30. 
september 2020.

DANSK SYGEPLEJE SELSKABS  
BESTYRELSE 2020

Formand
Pia Dreyer, professor, ph.d., 
FS for Anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker

Næstformand
Lone Bülow Friis, afdelingssygeplejerske, 
FS for Ledende Sygeplejersker

Kasserer
Mette Ring, anæstesisygeplejerske, 
FS for Anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker

Medlemmer
Pernille Olsbro Adamsen, ledende oversygeplejerske, 
FS for Ledende Sygeplejersker

Ulla Riis Madsen, sygeplejerske og postdoc, 
FS for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

http://www.dasys.dk/
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Karina Bruun, ledende oversygeplejerske, 
FS for Nefrologiske Sygeplejersker

Anne-Katrine Hjetting, ledende oversygeplejerske
FS for Ledende Sygeplejersker, frivillig assistance

Bente Høy, seniorforsker, ph.d.
FS for Geriatriske Sygeplejersker, frivillig assistance

Jeanette Finderup, klinisk sygeplejespecialist, ph.d.,
FS for Nefrologiske Sygeplejersker, formand for Doku-
mentationsrådet

Bente Thoft Jensen, seniorforsker, ph.d., 
FS for Urologiske Sygeplejersker, formand for Forsk-
ningsrådet

Tina Kramer, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, 
ph.d.
FS for Neurosygeplejersker, formand for Uddannelses-
rådet

SEKRETARIAT
DASYS køber sekretariatsbistand af Dansk Sygepleje-
råds sekretariat. Sekretariatsbetjeningen varetages af 
sekretær Helle Johnsen.

FORMÆND FOR DASYS’ RÅD
Dokumentationsrådet
Formand: Jeanette Finderup

Forskningsrådet
Formand: Bente Thoft Jensen

Uddannelsesrådet
Formand: Tina Kramer

Råd for Center for Kliniske Retningslinjer
Formand: Helen Bernt Andersen
Centerleder: Preben Ulrich Pedersen
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2 MEDLEMMER

DASYS repræsenterer i dag 29 af 35 faglige selskaber, 
samt Dansk Selskab for Sårheling, som er et tvær-
fagligt selskab. Medlemstallene i de faglige selskaber 
varierer hen over året. Ved kontingentopkrævningen i 
2019 indbetalte medlemsorganisationerne 270.100 kr. 
i kontingent, hvilket danner basis for DASYS’ indtægter.
Ved aflæggelse af årsregnskabet var antallet af 

medlemsorganisationer 29 og disse repræsente-
rede godt. 10.800 medlemmer.
I denne beretningsperiode har DASYS haft den glæde 
at byde velkommen til Fagligt Selskab for Konsultation- 
og Infirmerisygeplejersker, som meldte sig ind i DASYS 
pr. 1. januar 2020, og Fagligt Selskab for Operationssy-
geplejersker (FSOP), som valgte at blive i DASYS.

Fagligt Selskab for Nefrologiske Sygeplejersker
Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker
Fagligt Selskab for Operationssygeplejersker
Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker
Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker
Fagligt Selskab for Plastikkirurgiske Sygeplejersker
Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker
Fagligt Selskab for Reumatologiske Sygeplejersker
Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med 
børn og unge
Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med 
udvikling og forskning
Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne
Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Stomiplejen
Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje
Fagligt Selskab for Urologiske Sygeplejersker
Fagligt Selskab for Øjensygeplejersker
Fagligt Selskab for Øre-, næse- og halskirurgiske syge-
plejersker

MEDLEMSORGANISATIONERNE PRÆSENTERET I ALFABETISK RÆKKEFØLGE:
Dansk Selskab for Sårheling
Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA)
Fagligt Selskab for Anæstesi-, Intensiv og Opvågnings-
sygeplejersker (FSAIO)
Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker
Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker
Fagligt Selskab for Gastroenterologiske Sygeplejersker
Fagligt Selskab for Geriatriske sygeplejersker
Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske Sy-
geplejersker
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgi-
ske Sygeplejersker
Fagligt Selskab for Konsultation- og Infirmerisyge-
plejersker
Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker
Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker
Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker
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3 DOKUMENTATIONSRÅDET

MØDEVIRKSOMHED 
Vi har afholdt 3 møder, hvor de to har været online mø-
der, derudover har der været afholdt en række af møde 
i de nedsatte arbejdsgrupper

Dokumentationsrådet har haft flere indsatsområder 
det sidste år:

Værdifuld sygeplejefaglig dokumentation
På sidste års dokumentationskonference blev der afholdt 
en Lego-workshop, hvor deltagerne byggede modeller af 
værdifuld dokumentation. Input fra denne workshop har 
nogle af Dokumentationsrådets medlemmer arbejdet 
videre med, og på dette års dokumentationskonference 
kan vi lancere rapporten ’Værdifuld sygeplejefaglig doku-
mentation’, der giver svar på spørgsmålet: Hvilke aspek-
ter oplever sygeplejersker, der bidrager til og understøt-
ter, at sygeplejefaglige dokumentation skaber værdi for 
patienten, sygeplejen og sundhedsvæsenet?

Opdatering af journalbekendtgørelse
Sundheds- og ældreministeriet har bedt Styrelsen for 
Patientsikkerhed om at stå i spidsen for arbejdet med 
opdatering af journalbekendtgørelsen. Arbejdet blev 
påbegyndt januar 2020. DASYS’ Dokumentationsråd 
har fået en plads i denne arbejdsgruppe og er dermed 
med til at påvirke den fremtidige journalbekendtgørel-
se. Der forventes, at et færdig udkast bliver sendt i hø-
ring i løbet af efteråret og at bekendtgørelsen vil træde 
i kraft juli 2021.

Opdatering af vejledning for sygeplejefaglige op-
tegnelser (VfSO)
VfSO udkom første gang i 2005 og blev opdateret i for-
bindelse med at de sundhedspersoner, der udfører 
sundhedsfaglig pleje, blev inkluderet i journalbekendt-
gørelsen i 2013. VfSO har og har haft betydning for ud-
vikling af en fælles dokumentationspraksis blandt syge-
plejersker i Danmark på tværs af afdelinger, sygehuse og 
primær sektor. VfSO har ikke udelukkende bidraget til 
at vejlede sygeplejersker i forhold til journalføring, men 
bidrager også med at beskrive faget, hvad dækker sy-
geplejen som minimum. Sygeplejefaget handler om at 
imødekomme patientens grundlæggende behov og gøre 

det, som patienten selv ville have udført såfremt han/
hun havde den fornødne styrke, vilje eller viden til det. 
Årets dokumentationskonference vil blandt andet blive 
anvendt til at indsamle oplysninger om, hvad der skal 
bibeholdes i vejledningen, og hvad der er vigtigt at få æn-
dret. Denne information skal danne grundlag for Doku-
mentationsrådets videre arbejde med at opdatere VfSO.

Landsdækkende samarbejde om udarbejdelse af 
plejeplaner
Arbejdet skrider stille og rolig frem. En fælles skabelon 
er klar, så der er et udgangspunkt for at dele viden. 

Sygeplejefaglig terminologi
Der er indgået samarbejdsaftale mellem ICNP, der er 
en international sygeplejefaglig terminologi og SNO-
MED CT, der er en tværfaglig sundhedsterminologi. Do-
kumentationsrådet har understøttet denne beslutning, 
der betyder, at det fortsat er sygeplejersker, der skal 
udarbejde fagets sprog, samtidig med at terminologien 
bliver del af en international tværfaglig sundhedsklas-
sifikation oversat til dansk.

Identifikation af sundhedspersonale i journalnotat, 
navneskilte mv. 
På opfordring af DSR og efter aftale med DASYS’ be-
styrelse har Dokumentationsrådet valgt at afdække 

Foto: Nye tider, hvor møder foregår online
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problemstillingen. Vores konklusion er, at sygeplejer-
sker ikke skal være anonyme i journalnotater, men i 
stedet for at anvende deres fulde navn, skal de have 
mulighed for at bruge anden entydig identifikation 
kendt og tildelt af arbejdsstedet. Det forventes ikke, at 
dette hensyn til sundhedspersonalet vil få betydning 
for patientrelationen og den sygeplejefaglige kvalitet. 
Vi fortsætter drøftelsen sammen med DSR, om hvor-
dan problemstillingen kan rejses i forhold til myndig-
hederne, så det ikke bliver et individuelt ærinde, men 
et organisatoriske ærinde.

AKTIVITETER I ÅRETS LØB
• Planlægning af Dokumentationskonferencen, hvor 

overskriften i år er ’ Vær med til at forme fremtidens 
dokumentationspraksis’. Dokumentationskonfe-
rencen er endda blevet planlagt to gange, da vi har 
været nødt til at udsætte konference pga. Covid-19. 
Vi glæder os over, at der på trods af Covid-19 er stor 
tilslutning.

• Det nordiske dokumentationsråds møde blev 
afholdt i Stockholm og to medlemmer fra Dokumen-
tationsrådet deltog. Der arbejdes hen imod et mere 
formelt samarbejde, som blev etableret på et møde 
i Norge. Arbejdet som tidligere har inkluderet delta-
gere fra Norge, Sverige og Danmark blev udvidet til 
også at inkludere deltagere fra Island og Finland.

• Dokumentationsrådet har en repræsentant i fagligt 
råd for Regionernes Kliniske kvalitetsudviklings-
program (RKKP). Fokus har blandt andet været 
krav til de kliniske databaser om tværfaglighed og 
patientrepræsentation i styregrupperne ift. priorite-
ring af økonomi til databasernes fortsatte eksistens. 
Derudover er der en særlig opmærksomhed på at 
øge forskning baseret på kvalitetsdata.

• Dokumentationsrådet har en repræsentant i 
Strategisk Alliance for register og sundhedsdata 
(STARS). Her er der blevet arbejdet med vigtighe-
den af at give danskerne indblik i, hvordan deres 
sundhedsdata bruges, og hvordan de bidrager 
til at skabe et godt og effektivt sundhedsvæsen. 
Dette har resulteret i en oplysningskampagne med 
fire animationsfilm produceret af Sundhedsdata-
styrelsen.

RÅDETS MEDLEMMER 
I 2020 sagde vi velkommen til to nye rådsmedlemmer: 
Dorte Bæk Olsen og Lena Marie Thomsen. Rådet be-
står desuden af følgende repræsentanter fra de faglige 
selskaber: Hanne Mainz, Pernille Langkilde, Susanne 
Bünger, Susanne Olsen, Gitte Ellekrog, Britta Østerga-
ard Melby, Morten Kristiansen, Hrønn Thorn, Lise Lotte 
Jensen og Jeanette Finderup. Helene Gildebro har valgt 
at træde ud af rådet, vi kommer til at savne Helenes 
kompetencer indenfor det socialpsykiatriske område. 
Tak til Helene for dit bidrag i Dokumentationsrådet.

 
Jeanette Finderup
Formand
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4 FORSKNINGSRÅDET

Forskningsrådet 2019-2020 
Undertegnede tiltrådte formandskabet i Forskningsrå-
det ved DASYS’ repræsentantskabsmøde onsdag den 
20. november 2019 i Odense.

Fratrådte medlemmer af Forskningsrådet:
Trine Bernholdt Rasmussen, postdoc, Region H. og 
Malene Beck, adjunkt, Institut for Folkesundhed. 
Ved indgangen af 2020 havde Forskningsrådet 4 va-
kante pladser, hvorefter disse blev opslået. Forsknings-
rådet modtog 4 ansøgninger, som alle opfyldte kriteri-
erne og kandidaterne modtog valget.
Tiltrådte: 
Charlotte Handberg, Sysser Grimshaw-Aagaard, Su-
sanne Vahr og Marie Albrectsen Paine.
Orlov: 
Tina H. Nielsen, Region H

Rådets medlemmer i 2020
Forskningsrådet er sammensat af repræsentanter fra 
forskellige faglige selskaber, regioner, uddannelsesin-
stitutioner, rehabiliteringscentre og kommuner: 
Helle Schnor, postdoc, Region H.
Tina H. Nielsen, sygeplejedirektør, Region H (orlov) 
Julie D. Pedersen, ph.d.-stud., AUH, Sektion for Syge-
pleje
Lotte Evron, lektor, Københavns Professionshøjskole 
Charlotte Handberg, seniorforsker, Rehabiliterings-
Center for Muskelsvind og Aarhus Universitet 
Marie Albrectsen Paine, klinisk sygeplejespecialist, 
Region H
Susanne Vahr, postdoc, Region H
Thora S. Thomsen, klinisk sygeplejespecialist, Region 
Sjælland
Bente Thoft Jensen, seniorforsker, Region Midt
Sysser Grimshaw-Aagaard, forskningsansvarlig syge-
plejerske, Region H. 
Mette Misfeldt, oversygeplejerske, Region H (næst-
formand)
Bente Thoft Jensen (formand)

Mødevirksomhed
Rådet har afholdt 3 ordinære rådsmøder i 2019 og 1 
nationalt forskningsmøde i februar 2020, hvor mulig-

heder for en fælles platform for de selskaber, faglige 
selskaber (FS) og råd med interesse for en national 
strategi for forskning i sygeplejen i Danmark blev drøf-
tet. Arbejdet udspringer af det status-dokument, som 
Forskningsrådet har udarbejdet i 2019. 

Den fælles ambition var - og er fortsat - at samle de 
eksisterende sygeplejeselskabers bestyrelser, Dansk 
Selskab for Sygeplejeforskning, FS for Udvikling og 
Forskning, Forskningsrådet samt øvrige relevante med-
lemmer, til en national workshop med sigte på udvikling 
af en fælles platform for udvikling og forskning i syge-
plejen, hvor vi måske i højere grad i fremtiden kan blive 
et dynamisk supplement til hinanden. Dette arbejde er 
midlertidigt stillet i bero grundet Covid-19. 

Forskningsrådet har derudover været repræsenteret i 
Sundhedsstyrelsen Arbejdsgruppe for National Forsk-
ningsstrategi (sat i bero) og formanden har repræsen-
teret rådet på DASYS’ bestyrelsesmøder. Desuden har 
Forskningsrådet svaret på indbudte høringer. 

Formanden var i foråret indkaldt af Dansk Sygeplejeråd 
til at deltage i det ekstraordinære bedømmelsesudvalg 
til COVID-19-forskningspuljen. Desuden er Forsknings-
rådet i skrivende stund inviteret til fortsat at deltage i 
DSR`s bedømmelsesudvalg.

Aktiviteter fremadrettet 
Det forgange efterår og forår har foruden den ak-
tuelle coronasituation været præget af de afledte 
effekter, herunder omskiftelige mødeforhold, man-
gel på kapacitet blandt medlemmerne af rådet til 
at kunne deltage i møder, foruden aflysninger af 
kongres og udsættelse af DASYS’ nationale strate-
gimøde i Rebild. Men året har positivt også bragt 
Forskningsrådet ind i Dansk Sygeplejeråds (DSR) 
tværfaglige og tværsektorielle task force med hen-
blik på at udarbejde en national forskningsstrategi 
for sygeplejersker i kommunerne og en opdatering 
af den eksisterende for sygeplejersker, der forsker 
på universiteter og universitetshospitaler. Denne 
task force består af kredsformænd i DSR, ledere 
samt klinikere. Gruppen blev indkaldt af DSR i januar 
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2020, hvor der blev udarbejdet et kommissorium for 
det kommende arbejde, som er godkendt af DSR. 
Dernæst har Forskningsrådet deltaget i indledende 
studiebesøg (virtuelle) hos relevante samarbejds-
partnere og kommuner. Der resterer fortsat en del 
inspirationsbesøg, hvor Forskningsrådet fortsat vil 
være repræsenteret.

Forskningsrådet genoptager rådsarbejdet d. 16. sep-
tember 2020 og deltager i DASYS Strategiseminar i 
Rebild den 29.-30. september. 

 

På vegne af Forskningsrådet 
Bente Thoft Jensen 
Formand
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2020 har for Uddannelsesrådet, ligesom for den øvrige 
del af verden, været et foranderligt år. Covid-19 har be-
tydet udskydelse af årets Uddannelseskonference til 
2021, aflysning af møder, og gennemførelse af rådets 
første virtuelle døgnseminar.

Rådet har desværre måtte sige farvel til formand Kir-
sten Frederiksen, ph.d., lektor og viceinstitutleder på 
Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aar-
hus Universitet, udpeget som repræsentant for uni-
versiteterne; næstformand Birgit Longmose Jakobsen, 
master i vejledning, udviklingssygeplejerske, Hæmato-
logisk afd., Odense Universitetshospital, repræsentant 
for FS for Kræftsygeplejersker og bestyrelsesmedlem 
Lise Merete Wolder, cand.mag. i pædagogik fra Aarhus 
Universitet/DPU, uddannelsesleder for den intensive 
specialuddannelse i Region H og Region Sjælland, re-
præsentant for FSAIO, som alle har travlt med nye ud-
fordringer. Rådet takker for det store arbejde, de har 
lagt i Uddannelsesrådet og for godt samarbejde.

I rådet har vi i det forløbne år arbejdet med at opfylde 
Uddannelsesrådets formål, som er at skabe overblik 
over, udbrede kendskabet til og gøre opmærksom på 
nye uddannelsesbehov og muligheder inden for syge-
pleje. Rådet har arbejdet med synliggørelse af syge-
plejen og bidraget til den offentlige debat om aktuelle 
uddannelsesspørgsmål, samt deltaget i råd og udvalg 
om uddannelsesspørgsmål.

AKTIVITETER
Rådet har afholdt et ordinært møde, hvor fokus har 
været på de mange forskellige tiltag, der aktuelt er på 
uddannelsesområdet, samt på planlægning af næste 
års konference. Det årlige døgnseminar, som afholdes 
i august, har i år været ændret til et virtuelt dagsmøde 
med temaet: Sammenhængskraften mellem specia-
lerne og Uddannelsesrådet. Hvad tænker vi i Uddan-
nelsesrådet om efter- og videreuddannelse, og hvad 
tænker vi om specialuddannelse?

Fokus på karriereveje med to hovedspor
Som en fortsættelse af drøftelserne fokuserer vi frem-
adrettet på sygeplejerskers karriereveje, med fokus på 

to hovedspor. Det ene spor er en akademisk vej med en 
kandidatuddannelse med mulighed for en ph.d.-uddan-
nelse mhp. at opnå forskningskompetencer. Det andet 
spor er en mere klinisk rettet vej, hvor der er formel ud-
dannelse i form af masteruddannelse, specialuddan-
nelse og diplomuddannelse samt kompetenceudvikling 
i form af introduktionsforløb og korte efteruddannelses-
forløb relateret til de enkelte specialområder.

Derudover ønsker vi fremadrettet at styrke samarbej-
det med de faglige selskaber i forhold til efter- og vide-
reuddannelsesområderne.

Nye medlemmer
Vi har i løbet af året budt velkommen til tre nye med-
lemmer: Stine Falkenberg Brenøe, Lena Michelle Mø-
rup Andersen og Hanne Merete Jensen Bondehøj. 
Uddannelsesrådet har endvidere fået ny formand, Tina 
Kramer, og ny næstformand er Hans Erik Steiner-Johnsen.

Uddannelseskonference 2021
Uddannelseskonferencen afholdes d. 5. maj 2021 i 
Kolding, hvor vi fastholder programmet fra 2020: ”Vi 
vil så gerne have, at du bliver lidt længere!”. Vi rejser 
spørgsmålene om, hvilken betydning uddannelse og vi-
dereuddannelse af sygeplejersker kan have for dels at 
tiltrække, dels at fastholde kompetente sygeplejersker. 
Vi anlægger derfor forskellige perspektiver på udbyttet 
af efter- og videreuddannelse i både et individuelt, et 
organisatorisk og et ledelsesmæssigt perspektiv. Læs 
mere på DASYS’ hjemmeside: http://www.dasys.dk/
uddannelsesraad/kommende-konferencer.aspx 

Høringssvar
Uddannelsesrådet har været aktiv høringspart i forhold 
til det lærings- og uddannelsesmæssige perspektiv i 
følgende høringer udsendt fra Sundhedsstyrelsen: 
• Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af 

fødeområdet.
• Opfølgning på fødeområdet

Debatindlæg
Uddannelsesrådets medlemmer har i løbet af året bi-
draget til den offentlige debat, med et indlæg i Jyllands-

5  UDDANNELSESRÅDET

http://www.dasys.dk/uddannelsesraad/kommende-konferencer.aspx
http://www.dasys.dk/uddannelsesraad/kommende-konferencer.aspx
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Posten d. 15.04. 2020: Highfive til omstillingsparate sy-
geplejersker og i Politiken d. 23.06. 2020: Besparelser 
på sygeplejerskers efter- og videreuddannelse går ud 
over patienterne. 

MEDLEMMER AF RÅDET
• Formand: Tina Kramer, ph.d., uddannelsesansvarlig 

sygeplejerske. Intensiv, Hjerne- og Rygkirurgi, Bedø-
velse og Operation, Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, 
Aarhus Universitetshospital. Repræsenterer FS for 
Neurosygeplejersker.

• Næstformand: Hans Erik Steiner-Johnsen, MLP, 
DPM, klinisk underviser og sygeplejefaglig specialist, 
AHH Hvidovre Hospital, Anæstesiologisk Afdeling. 
Repræsenterer FSAIO.

• Hanne Becker Nissen, cand.soc., klinisk sygepleje-
specialist, Klinik Psykiatri Syd – Region Nordjylland. 
Repræsenterer FS for Psykiatriske Sygeplejersker.

• Jytte Troldborg, MLP, uddannelses- og udviklings-
sansvarlig sygeplejerske, Hjertesygdomme, Aarhus 
Universitetshospital. Repræsenterer FS for Kardiolo-
giske og Thoraxkirurgiske sygeplejersker

• Helle Nordestgaard Matthiesen, klinisk sygepleje-
specialist, Enhed for lindrende behandling, Aarhus 
Universitetshospital. Repræsenterer FS for Palliati-
onssygeplejersker.

• Annette Grevy, Master i Voksnes læring og kompe-
tenceudvikling, afdelingssygeplejerske på Anæstesi-
ologisk afdeling OP, Sjællands Universitets Hospital 
Roskilde. Repræsenterer FSOP.

• Stine Falkenberg Brenøe, klinisk koordinerende ud-
dannelsesansvarlig sygeplejerske, Øre-Næse-Hals-
afdelingen, Køge, Sjællands Universitetshospital. 
Repræsenterer FS for sygeplejersker der arbejder 
med udvikling og forskning.

• Lena Michelle Mørup Andersen, cand cur., sygeple-
jerske, Øjensygdomme, AUH. Repræsenterer FS 
for sygeplejersker der arbejder med udvikling og 
forskning.

• Hanne Merete Jensen Bondehøj, cand.cur., klinisk 
sygeplejespecialist, Dialyseafsnittet, Nykøbing 
Falster Sygehus. Repræsenterer FS for nefrologiske 
sygeplejersker.

 

På vegne af Forskningsrådet 
Tina Kramer
Formand
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Årsberetning Center for Kliniske Ret-
ningslinjer

Personale
Der er per 1. september 2020 tilknyttet tre akademi-
ske medarbejdere, en på professorniveau Preben Ul-
rich Pedersen og adjunkt Britt Laugesen (20% stilling), 
begge finansieret af CfKR, og adjunkt Marianne Wet-
tendorff Nørgaard (10%). Mariannes stilling er finan-
sieret af eksterne midler. Desuden er Dennis Pedersen 
tilknyttet som timelønnet web-medarbejder.

Økonomi
CFKR har en god økonomi med overskud i 2019 og so-
lid egenkapital. 

Der er 28 medlemmer, der bidrager til CFKR økono-
misk: alle somatiske hospitalsenheder på nær Born-
holms Sygehus, 1 psykiatrisk enhed, 4 professionshøj-
skoler (UC) og Sclerosehospitalerne i Danmark. 

Ny hjemmeside
CfKR’s nye hjemmeside er taget i brug 1. februar 
2020. Der har ikke været problemer med ibrugtag-
ning af hjemmesiden. Der er indsat tællefunktion, der 
gør det muligt at følge antal besøg og hvad de besø-
gende klikker på.

I perioden 1. februar til 31. maj, har der i alt været 13.714 
besøgende, fordelt med 50-330 besøgende per dag. 
Hovedparten (90%) af de besøgende på CfKR’s hjem-
meside er fra Danmark, resten fra udlandet, især de 
skandinaviske lande. Det forklarer de jævnlige fore-
spørgsler fra udlandet om litteratursøgning mm. Der 
er tilmeldt 3.108, der modtager CfKR’s nyhedsmails. 
Ved høring i forbindelse med færdiggørelse af National 
klinisk retningslinje om forebyggelse af tryksår i april 
2020, åbnede 42% af personerne på maillisten mai-
lens indhold. Centrets mails kommer således ud og 
åbnes af relativt mange personer. 

Internationalt samarbejde
CfKR deltager i den internationale metodearbejds-
gruppe: The Joanna Briggs Institute Reviewer´s om re-

view af kvalitative studier. CfKR er desuden medlem af 
The GRADE working-group. Centrets repræsentant er 
lektor Merte Bjerrum, MA, ph.d., Sektion for Sygepleje, 
Aarhus Universitet. 

Fra 2021 vil CfKR være en aktiv del af Guidelines Inter-
national Network (GIN) ved mellemskab af GIN-Nordic.

Kursusvirksomhed
CfKR har afviklet et kursusforløb i udarbejdelse af 
scoping reviews. Kurset var tilrettelagt som alminde-
lig klasseundervisning, men som følge af Covid-19 og 
forbud mod at samles, blev det omlagt til at foregå via 
SKYPE. De hidtidige erfaringer med den form for kursu-
saktivitet har været meget positive. Derfor er efterårets 
kursus udbudt på samme måde – det er fuldt booket 
med deltagere fra Norge.

 
Preben Ulrich Pedersen
Centerleder

6  CENTER FOR KLINISKE  
RETNINGSLINJER 
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Aktiv deltagelse i høringssvar er en selvfølgelig strategi 
for DASYS for derigennem at sætte sygeplejefaglighe-
den på dagsordenen, når der skal tages beslutninger 
om nye retningslinjer, regler, procedurer, uddannelser 
m.m., og DASYS er en naturlig interessent i dette arbej-
de Vi opfordrer derfor alle faglige selskaber til aktivt at 
tage del i dette arbejde; alle bidrag er med til at kvalifi-
cere de afgivne svar. De faglige selskabers ekspertise er 
vigtig, når der skal afgives høringssvar; det gør hørings-
svarene kvalificerede og kompetente. Sygeplejen får en 
væsentlig stemme gennem forespørgsler på at afgive 
høringssvar. Det giver indflydelse på det sundhedspo-
litiske- og sundhedsfaglige område, i arbejdsgrupper 
og udvalg og når der træffes nye og afgørende beslut-
ninger. Har høringerne en smal målgruppe, prøver vi at 
målrette vores henvendelse, for ikke at forstyrre unø-
digt, dog har høringerne ofte en bred interesse og sen-
des derfor i nogle tilfælde ud til alle faglige selskaber.

DASYS udpeger medlemmer til at deltage i arbejds-
grupper. Udpegede medlemmer vil efterfølgende blive 
spurgt til, hvordan sygeplejefaglige problemstillinger 
eller interesseområder har været inddraget i arbejds-
processerne, for netop at understøtte sygeplejen.

I 2020 har DASYS indtil primo september modtaget 11 
anmodninger om høringssvar på både nationalt og re-
gionalt plan, med en bred faglig pallette.

Tak for alle jeres mange svar, bemærkninger og forslag, 
som bidrager til, at DASYS kan udtale sig på bedst mu-
lige sygeplejefaglige grundlag.

7  HØRINGSSVAR
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1. Arbejdsgruppe til udarbejdelse af national forsk-
ningsstrategi for det primære sundhedsvæsen
Julie Maria Duval Jensen
Udviklingssygeplejerske/kvalitetskoordinator, Syddjurs 
Kommune
FS: Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning

2. SST. Interessentmøde vedr. tilsyn på det orto-
pædkirurgiske område
 Linda Mie Røhmer Christensen 
Kvalitets- og udviklingssygeplejerske, Næstved Sygehus
FS: Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

3. Møde 21. februar vedr. udarbejdelse af beskrivel-
ser af mulige karriereveje for sundhedspersonale i 
psykiatrien
Hanne Becker Nissen
Kvalitetskoordinator, Klinik Psykiatri Syd
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

4. Arbejdsgruppe vedr. varetagelsen af urologi 
Bente Thoft Jensen
Klinisk sygeplejespecialist, seniorforsker, AUH Skejby
Forskningsrådet

Gry C. Medonos
Klinisk sygeplejespecialist, Herlev Hospital
FS: Urologiske Sygeplejersker

5. Arbejdsgruppe NKR for diabetiske fodsår
Trine Schier Morsing
Klinisk udviklingssygeplejerske, Nykøbing F. Sygehus
FS: Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning

6. 3 repræsentanter til arbejdsgrupper for udviklin-
gen af målepunkter for apopleksiforløb
Arbejdsgruppe A:
Lene Yde-Andersen Koldborg
Afdelingssygeplejerske, Rigshospitalet
FS: Neurologiske Sygeplejersker

Anette Kruchov Pedersen
Afsnitsledende sygeplejerske, SVS Esbjerg
FS: Neurologiske Sygeplejersker

Arbejdsgruppe B
Lene Hamberg
Ledende oversygeplejerske, Nordsjællands Hospital
FS: Ledende Sygeplejersker

7. Arbejdsgruppe for udvikling af målepunkter for 
sundhedsfaglige tilsyn på offentlige sygehuse - 
ortopædkirurgiske område i 2020
Linda Mie Røhmer Christensen
Kvalitets- og udviklingssygeplejerske, Næstved Sygehus
FS: Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

8. National klinisk retningslinje for rehabilitering 
ved multisygdomme (hjertekarsygdomme, type-
2-diabetes og KOL)
Helle Schnor
Postdoc, Psykiatrisk Center Glostrup 
Dokumentationsrådet og FS: Psykiatriske Sygeplejersker

9. Arbejdsgruppe for opdatering af NKR for hofte-
artrose
Jane Schwartz Leonhardt
Projektsygeplejerske, Vejle Sygehus
FS: Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

10. Opdatering af NKR for rehabilitering af patien-
ter med prostatakræft 
Brigitta R. Villumsen
Projektsygeplejerske, Regionshospitalet Holstebro
FS: Urologiske Sygeplejersker

11. Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for 
myelomatose
Birgit Longmose Jakobsen
Udviklingssygeplejerske, Odense Universitetshospital
FS: Kræftsygeplejersker

12. Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for 
kræft i tyk- og endetarm - 
Susanne Jensen
Sygeplejerske med særlig klinisk funktion - Aalborg 
Universitetshospital
FS: Udvikling og forskning

8  DASYS’ UDPEGNINGER  
TIL ARBEJDSGRUPPER PR.  
SEPTEMBER 2020 
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13. Arbejdsgruppe til udarbejdelse af generisk 
forløbsprogram for sjældne sygdomme
Marianne Gammeltoft
Afdelingssygeplejerske, Juliane Marie Centret Rigsho-
spitalet
FS: Sygeplejersker der arbejder med Børn og unge

14. Opdatering af den nationale kliniske retnings-
linje for forebyggelse og behandling af organisk 
delirium 
Helle Svenningsen 
Lektor, ph.d., VIA University College
Fagligt Selskab for sygeplejersker der arbejder med 
udvikling og forskning
 
Trine Ahlmann Pedersen 
Klinisk sygeplejespecialist, Odense Universitetshospital
FS: Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

15. Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. etab-
lering en uddannelse i Akut Sygepleje
Irmgard Birkegaard
Sundhedsfaglig konsulent, Kerteminde Kommune
FS: Geriatriske Sygeplejersker

16. Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers 
Special- og Videreuddannelse
Tina Kramer
Formand for DASYS’ Uddannelsesråd

17. Dansk Hoftealloplastik Registers styregruppe
Linda Koldsgaard Rasmussen
Afdeling for Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital
FS: Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

18. Arbejdsgruppen vedrørende indsatsen for børn 
og unge til udarbejdelse af status og udfordrings-
billede i forbindelse med 10-årsplanen for mental 
sundhed og psykiatri 
Helle Vibholm
Afdelingssygeplejerske, Holbæk.
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

19. Arbejdsgruppen for indsatsen i det primære 
sundhedsvæsen og den psykosociale indsats i 
kommunerne
Anne. L. Eisenhardt
Oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

20. Arbejdsgruppen for indsatsen i den regionale 
voksenpsykiatri
Inge Gustavsen
Kvalitetskoordinator, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

21. Følgegruppe til udarbejdelse af status og ud-
fordringsbillede i forbindelse med 10-årsplanen for 
mental sundhed og psykiatri 
Lene Lauge Berring
Seniorforsker, Psykiatri Vest, Psykiatrisk Forskningsen-
hed
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

22. Arbejdsgruppe for National klinisk anbefaling 
for igangsættelse af fødsler
Jette Thoft Aagaard
Konst. afdelingssygeplejerske, Aarhus Universitetsho-
spital
FS: Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker

23. Følgegruppe vedr. Covid-19 og senfølger 
Dorthe Gaby Bove
Forsker med sygeplejefaglig baggrund, Nordsjællands 
Hospital
FS: Lunge- og Allergisygeplejersker

Helle Ingmer
Ledende oversygeplejerske, Amager og Hvidovre Ho-
spital
FS: Ledende Sygeplejersker
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1. Opdatering af Sundhedsstyrelsens NKR for 
aldersbetinget grå stær
Louise Kjærgaard Bystrup
Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital
FS: Øjensygeplejersker

2. Referencegruppen for ”Det gode ældreliv”
Elizabeth Emilie Rosted
Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Ros-
kilde
FS: Geriatriske Sygeplejersker

3. Arbejdsgruppe vedr. sygdomsspecifikt materiale 
om lavt stofskifte
Hanne Krogbæk Andreasen
Klinik for diabetes og Hormonsygdomme, AUH
FS: Sygeplejersker der arbejder med udvikling og 
forskning

4. NKR om vanskelig behandlelig depression – Region 
Hovedstadens Psykiatri
Aake Packness
IST – Almen praksis, Syddansk Universitet
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

5. Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af 
pakkeforløb for modermærkekræft
Mette Nielsen
Plastikkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital
FS: Plastikkirurgiske sygeplejersker

6. Arbejdsgruppe til eftersyn af området vedr. 
cystisk fibrose
Majbritt Presfeldt
Dansk BørneLungeCenter, Rigshospitalet
FS: Lunge- og Allergisygeplejersker

7. Vurderingsgruppe ifm. udvælgelsen af nye emner 
til LKT’er i 2019
Pernille Langkilde
Centerledelsen HOC, Rigshospitalet
FS for Øre-Næse-Halskirurgiske Sygeplejersker

8. Arbejdsgruppe til udarbejdelse af målepunkter 
for vagtlægeordningerne
Styrelsen for Patientsikkerhed
DASYS indstillede ikke en repræsentant

9. Arbejdsgruppe for udarbejdelse af anbefalinger 
for intensive sengeafsnit i psykiatrien
Jesper Bak
Region Hovedstadens Psykiatri, Sct. Hans
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

10. Arbejdsgruppe vedr. anbefalinger til rekruttering 
og fastholdelse af sundhedspersonale i psykiatrien
Bodil Bech Winther
Klinik Syd, Psykiatrien i Region Nordjylland
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

11. Referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbe-
falinger for tværsektorielle forløb for mennesker 
med spiseforstyrrelse
Inger Becker
Klinik Psykiatri Syd, Aalborg
FS: Psykiatriske sygeplejersker

12. Arbejdsgruppen NKR for udredning og behand-
ling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-18 år
Sanne Lemcke (genudpegning)
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afd., Aarhus Universi-
tetshospital
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

9   DASYS’ UDPEGNINGER TIL  
ARBEJDSGRUPPER MV. I 2019
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13. Opdatering af NKR for urininkontinens hos 
kvinder
Kirsten Kaysen
Kvindesygdomme Ambulatorium, Kolding Sygehus
FS: Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker

14. Arbejdsgruppe – udarbejdelse af model for 
den gode transition fra børne- og ungeområdet til 
voksenområdet i sygehusregi
Anette Hougaard
Steno Diabetes Center Copenhagen
FS: Diabetessygeplejersker

Susanne Straadt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Herning
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

15. Arbejdsgruppe vedr. NKR for udredning og 
behandling af autismespektrumforstyrrelser hos 
børn og unge
Marianne Friberg Day
Børnepsykiatrisk sengeafsnit, Region Sjælland
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

16. Arbejdsgruppe NKR for udredning og behand-
ling af angstlidelser hos voksne
DASYS indstillede ikke en repræsentant

17. Arbejdsgruppe vedr. sundhedsfagligt tilsyn mål-
rettet kosmetiske behandlingssteder
Karen Marie Ledertoug
Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, SUH Ros-
kilde.
FS: Plastikkirurgiske sygeplejersker

18. Specialuddannelsesrådet for specialuddannel-
sen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje
Hanne Becker Nissen
Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Syd
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

Jesper Bak
Region Hovedstadens Psykiatri, Sct. Hans
FS: Psykiatriske Sygeplejersker

19. Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlæg-
ning for perioden 2019–2022
Pernille Olsbro
Anæstesi- og operationsklinikken, HOC Rigshospitalet
FS: Ledende Sygeplejersker

20. LVS og Danske Patienter – Vælg klogt
Helle Schnor
Psykiatrisk Center Glostrup
DASYS’ Forskningsråd

21. Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for 
kræft i bugspytkirtlen og galdegangene
DASYS indstillede ikke en repræsentant

22. Styregruppen for BIOIBD – Regionernes Klini-
ske Kvalitetsudviklingsprogram
Else Kjær Mikkelsen
Medicinsk ambulatorium på Regionshospitalet Herning
FS: Gastroenterologiske Sygeplejersker

23. Arbejdsgruppe vedr. NKR for brugen af ilt til 
den akutte voksne patient
DASYS indstillede ikke en repræsentant

24. Dialogmøde 29.08. om specialeplansproces 
vedr. funktionelle lidelser
Lis Hartmann
Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
FS: Ledende Sygeplejersker

Charlotte Retbøll
Neurologisk klinik, Rigshospitalet
FS: Neurologiske Sygeplejersker

25. Arbejdsgruppe vedr. organisering af børneon-
kologi
Grith Møller
Børn og Unge sengeafsnit 1, Aarhus Universitetshospital
FS: Palliationssygeplejersker.

Lotte Frilev
Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital
FS: Sygeplejersker der arbejder med børn og unge
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26. Arbejdsgruppe for organisatoriske anbefalinger 
for nedbringelse af tvang
Lene Lauge Berring
Psykiatrien Region Sjælland
FS: Psykiatriske sygeplejersker

Anne L Eisenhardt
Aabenraa, Psykiatrien i Region Syddanmark
FS: Psykiatriske sygeplejersker

27. Arbejdsgruppe for udarbejdelse af anbefalinger 
for organisering af sammedagsundersøgelse og 
opfølgning for mennesker med diabetes
Trine Marianne Marott
Afdeling for Nyresygdomme, Herlev Hospital
FS: Nefrologiske Sygeplejersker

Dorrit Thorsen
Steno Diabetes Center Copenhagen
FS: Ledende Sygeplejersker

28. Styrelsen for Patientsikkerhed: Workshop om 
afdækning af parametre til indeksmodel for risiko-
baseret udvælgelse af behandlingssteder (pleje-
hjem) til tilsyn
Inge Jekes
Sundhedsstaben, Kalundborg Kommune
FS: Sygeplejersker i Kommunerne

29. Arbejdsgruppe for udarbejdelse af anbefalin-
ger for tværsektorielle forløb for mennesker med 
multipel sklerose
Elsebeth Heeley
Sclerosehospitalerne i Danmark
FS: Neurosygeplejersker

30. Arbejdsgruppe vedrørende NKR for behand-
ling af patienter med langvarige ikke-traumatiske 
skuldersmerter - Subacromial Dekompressions 
Kirurgi
DASYS indstillede ikke en repræsentant

31. DCD Donation efter cirkulatorisk død
Charlotte Daugbjerg
NOTIA, Aalborg Universitetshospital
FS: Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker

32. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingspro-
gram: Styregruppen for DANARREST – Registre-
ring af hjertestop på hospital
Erik Weye Herskind
Nykøbing Falster Sygehus
FS: Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker

Rikke Højbjerg
Aarhus Universitetshospital
FS: Anæstesi-, Intensiv- og Opvågningssygeplejersker

33. Arbejdsgruppe for Protokol for NKR pulje-
projekt 2019. NKR for nonfarmakologisk fore-
byggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi 
hos patienter der undergår kardiopulmonær 
operation med anvendelse af hjerte- lunge-
maskine (HLM).
Ingen udpegning.

34. Styregruppen for Dansk Hjertesvigtdatabase 
(DHD) i De Kliniske Kvalitetsdatabaser
Inge-Lise Knøfler 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
FS K&T

35. Faglig workshop vedr. vejledning om screening 
og behandling for ernæringsmæssig risiko
Pia Ravnsbæk Bjærge
Randers Kommune
FS: Sygeplejersker i Kommunerne

36. Arbejdsgruppe for udarbejdelse af KR om peri-
operativ mundhygiejne
Susi Thorup
Dagkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital
FS: Ledende Sygeplejersker
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37. Arbejdsgruppen for udarbejdelse af osteopo-
rose mestringsmateriale
Mette Juel Rothmann
Odense Universitetshospital og SDU
FS: Sygeplejersker der arbejder med udvikling og 
Forskning

38. Arbejdsgruppe vedr. vejledende sundhedsfag-
lige anbefalinger for telemedicinsk hjemmemonito-
rering af borgere med hjertesvigt
Bettina Rodriguez
Bispebjerg/Frederiksberg Hospitaler
FS: Thoraxkirurgiske og Kardiologiske sygeplejersker

39. Følgegruppe for udmøntning af Handlingsplan 
til at forebygge og håndtere udadreagerende ad-
færd i ældreplejen
Marianne Mouritsen Jensen
Nældebjerg Plejecenter og Dahliahuset, Greve Kom-
mune
FS; for Geriatriske Sygeplejersker.
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10 FASTE UDVALG OG GRUPPER

STARS* - Strategisk Alliance for Register og Sund-
hedsdata (2015-)
Hanne Mainz
Medlem af DASYS’ Dokumentationsråd
FS: Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

Sundhedsstyrelsens Udvalg for hjertesygdomme 
(2015-)
Pernille Preisler
FS: Kardiovaskulære og thoraxkirurgiske sygeplejersker

Rikke Degn
FS: Kardiovaskulære og thoraxkirurgiske sygeplejersker

Fagligt råd for Regionernes Kliniske kvalitetsudvik-
lingsprogram (RKKP)
Hanne Mainz
Medlem af DASYS’ Dokumentationsråd
FS: Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Spe-
cial- og Videreuddannelse
Tina Kramer
Formand for DASYS’ Uddannelsesråd
FS: Neurosygeplejersker

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning
Pernille Olsbro
Medlem af DASYS’ bestyrelse
FS: Ledende Sygeplejersker

Rådgivende udvalg for Nationale Kliniske Retnings-
linjer (SST)
Helen Bernt Andersen
Formand for Råd for Center for Kliniske Retningslinjer

Kvalitetsprogrammets dialogpanel
Pia Dreyer
Formand for DASYS
FS:AIO

SUM. Forsknings- og infrastrukturudvalget for den 
nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020.
Marianne Lisby
FS: Sygeplejersker der arbejder med udvikling og 
forskning

Styrelsen for Patientsikkerhed: Strategisk følge-
gruppe vedr. det risikobaserede tilsyn og lærings-
aktiviteter (2016-)
Ninna Uhrlund
FS: Sygeplejersker i Kommunerne

Sundhedsstyrelsens Udvalg for kræft (2015-)
Helle Gert Christensen
FS: Ledende Sygeplejersker

Ditte Naundrup Therkildsen
FS: Kræftsygeplejersker
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1. Anbefalinger for en sammenhængende sund-
hedsindsats ved akut opstået sygdom og skade”
FS for Geriatriske Sygeplejersker og FS for sygeplejer-
sker i Kommunerne bidrog med høringssvar.

2. HØRING vedr. Behandlingsråd
Forskningsrådet sendte høringssvar.

3. Høring af National Klinisk Retningslinje for 
vanskeligt behandlelig depression - 20. 02. 2020 til 
dasys@dasys.dk
DASYS modtog ikke bidrag fra FS. 

4. Region Sjælland: Høring af puljefinansieret 
NKR for perioperativ behandling, pleje samt tidlig 
rehabilitering til patienter som får foretaget større 
benamputationer
Dansk Selskab for Sårheling, FS for Anæstesi-, Inten-
siv- og Opvågningssygeplejersker, og FS for Ortopæd-
kirurgiske Sygeplejersker fik mulighed for at sende 
eget svar.

5. Vejledning for akutberedskab ved udførelse af 
allergene procedurer er sendt i høring
FS for Lunge og Allergisygeplejersker sendte høringssvar

6. Vejledning til læger om gratis pnemokokvaccina-
tion – Lægemiddelstyrelsen
Pga. meget kort tidsfrist blev FS opfordring til at svare 
direkte til Lægemiddelstyrelsen

7. National klinisk retningslinje for behandling af 
patienter med langvarige ikke-traumatiske skul-
dersmerter i høring. 
DASYS modtog ikke bidrag fra FS

8. ’Forebyggelse, håndtering og læring af voldsom-
me episoder og udadreagerende adfærd – Anbefa-
linger og inspiration til ældreplejen
FS for Sygeplejersker i Kommunerne sendte høringssvar

9. SST Specialeplanlægning - Anbefalinger til orga-
niseringen af fødeområdet.
Uddannelsesrådet bidrog til høringen.

10. National klinisk retningslinje for behandling af 
autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge.
Afventer

11. Danske Regioner - Høring over udkast til ny 
metodevejledning og procesvejledning for Medicin-
rådets vurdering af nye lægemidler.
Afventer

11 HØRINGER I 2020 
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