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Referat 

 Dansk Sygepleje Selskabs repræsentantskabsmøde 
Onsdag den 30. september 2020 kl. 14.30-16.00 
Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Skørping 

Også deltagelse online på Zoom. 
 
Dagsorden til repræsentantskabsmødet  
0. Åbning og velkomst  
1. Valg af dirigent  
2. Valg af stemmetællere 
3. Godkendelse af dagsorden  
4. Mundtlig beretning v/ formand Pia Dreyer 
5. Mundtlig beretning – Uddannelsesrådet v/ Tina Kramer 
6. Mundtlig beretning - Dokumentationsrådet v/ Jeanette Finderup 
7. Mundtlig beretning – Forskningsrådet v/ Bente Thoft Jensen 
8. Mundtlig beretning – Råd for Center for Kliniske Retningslinjer v/ Preben Ulrich Pedersen 
9. Fremlæggelse af regnskab 2019 og budget for 2021 v/ kasserer Mette Ring 
10. Fremlæggelse af forslag om Coronatilskud i 2020 til medlemsorganisationerne, svarende til 
halvdelen af det betalte kontingent for 2020 v/ formand Pia Dreyer 
11. Fastsættelse af kontingent for 2021 
12. Indkomne forslag 
13. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
14. Evt. 
 
Åbning og velkomst 
Formand Pia Dreyer bød velkommen til repræsentantskabsmødet, hvor repræsentanterne i år 
deltog ved fremmøde og online. 
 
1. Valg af dirigent - Susanne Friis Søndergaard 
Susanne Friis Søndergaard, VIA UC og AU, blev valgt uden modkandidater. 
 
2. Valg af stemmetællere 
Julie Duval, næstformand i FS for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning blev 
valgt som stemmetæller. 
 
3. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden var udsendt rettidig og blev godkendt. 
 
4. Mundtlig beretning v/ formand Pia Dreyer 
Pia Dreyer orienterede om bestyrelsens arbejde med 4 ordinære møder, som var omlagt til 
Zoom grundet corona, samt telefonmøder hver 2. måned. 
Konferencen med DSR og FS aflystes i foråret, derfor er DASYS’ repræsentantskabsmøde 
rykket frem, så det holdes sammen med strategiseminaret. Håbet er en fælles konference igen 
i 2021. 
DASYS har i 2020 udbudt økonomisk støtte op til 5000 kr. til medlemmerne til deltagelse i 
konferencer. Denne ordning fortsætter næste år.  
Kommunikationsindsatsen er øget med publicering af kronikker, debatindlæg og artikler i 
forskellige medier, samtidig med udsendelse af ca. 4 nyhedsbreve om året til medlemmerne. 
Målet er at øge aktiviteten på de sociale medier og fortsat at deltage i samfundsdebatten. Pia 
opfordrede til, at man tilmelder sig nyhedsbrevet på DASYS’ hjemmeside. 
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Konferencerne, som rådene afholder, er i år blevet udskudt.  
Arbejdet i repræsentationer har ligget stille i foråret, men er så småt gået i gang. Der er fortsat 
stor interesserede for at være repræsentant i de mange nye arbejdsgrupper.  
Høringssvar sendes ud til de relevante selskaber. Der har ikke været så mange høringer i år. 
 
Bestyrelsen vil arbejde videre med strategien, som nu er igangsat på strategiseminaret og 
evaluere, hvordan strategiseminaret har fungeret for deltagerne og evt. gå videre med 
hybridmodellen og lave læringsplatforme. 
 
Bemærkninger fra salen: 
Julie Duval, FS for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning, spurgte, om DASYS 
kunne hjælpe de faglige selskaber med online arrangementer og evt. indkøb af udstyr. 
Pia Dreyer svarede, at der ikke indkøbes udstyr, men at bestyrelsen vil arbejde videre med en 
ide om at udbyde et onlinekursus, hvor man kan lære at afholde online møder og kurser.  
 
5. Mundtlig beretning – Uddannelsesrådet v/ Tina Kramer 
Tina Kramer blev ny formand for rådet i 2020 og præsenterede sig. 
Uddannelsesrådet i år har været kendetegnet ved stor udskiftning, og rådets konference er 
udsat til næste år. Rådet skal nu lære hinanden at kende; hvad tænker vi om efter- og 
videreuddannelse og specialuddannelse? Vi vil arbejde for at styrke karrierevejene og er 
interesseret i at samarbejde med de faglige selskaber. 
 
6. Mundtlig beretning - Dokumentationsrådet v/ Jeanette Finderup 
De 12 medlemmer af Dokumentationsrådet bidrager med noget forskelligt fra forskellige 
specialer og faglige selskaber. Beretningen er lavet i fællesskab. 
Jeanette Finderup fremhævede den store opgave med journalbekendtgørelsen, som tager sit 
afsæt i Afrapportering fra arbejdsgruppen om journalføring, som kom i september 2019. I 
januar 2020 startede arbejdet med opdatering af journalbekendtgørelsen, som Sundheds- og 
Ældreministeriet har udpeget Styrelsen for Patientsikkerhed til at stå i spidsen for. Udkastet 
til journalbekendtgørelsen forventes i høring her i efteråret, men kan først træde i kraft 
sommeren 2021, da den er en del af et større lovprogram, hvor Covid19 har betydet 
forsinkelse. Der er udpeget en arbejdsgruppe, hvor DSR har 2 repræsentanter i gruppen og KL 
har udpeget 2 sygeplejersker. Tre nedslagspunkter er bekendtgørelsens §1, hvor det fremgår, 
at den omfatter alle autoriserede sundhedspersoner. Af stk. 2 fremgår, at når der står 
behandling, skal man medtænke sundhedsfaglig pleje. Af § 3 fremgår, at patientjournalen 
primært er et arbejdsredskab. Dokumentationsrådet har sat flere aftryk på bekendtgørelsen, 
bl.a. på patientinvolvering. 
Der er blevet talt meget om sektorspecifikke vejledninger, men Dokumentationsrådet ønsker i 
stedet at vejledninger går på tværs af sektorer, da patientforløbene går på tværs. 
 
Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser bliver taget op på efterårets 
dokumentationskonference. Den skal justeres i forhold til den nye journalbekendtgørelse. 
Dokumentationskonferencen d. 4/11 er en ”hybridkonference” med fremmøde og online 
deltagelse.  
 
7. Mundtlig beretning – Forskningsrådet v/ Bente Thoft Jensen  
Bente Thoft Jensen startede som formand for rådet ultimo 2019.  
2 medlemmer af rådet er stoppet og 4 nye medlemmer er kommet til. Et medlem er på orlov. 
Der er 2 ledige pladser, som skal besættes. 
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Rådet har haft 3 møder, heraf et virtuelt. FS for sygeplejersker der arbejder med udvikling og 
forskning og Dansk Selskab for Sygeplejeforskning har været inviteret til et møde mhp. at få 
en fælles platform og vi påtænker en fælles konference i 2021.  
 
Rådet har repræsentanter i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for national 
forskningsstrategi, hvor møderne dog har været aflyst. Bente har deltaget i 
bedømmelsesvalget for Den Sygeplejefaglige Forskningsfond med coronaemner, hvor der 
kom mere end 30 ansøgninger. 
DSR har inviteret Forskningsrådet med i arbejdet med en forskningsstrategi vedr. forskning i 
kommunerne og opdatering af DSR’s Forskningsstrategi fra 2011, bl.a. med en besøgsrække i 
form af kaffemøder online i Esbjerg-, Aalborg- og Nordfyn kommuner, hvor der foregår et flot 
arbejde. De steder, hvor man har inddraget kommunalbestyrelsen/borgmesteren, er man 
kommet meget langt. Vi er ikke færdige med vidensindsamlingen endnu og vil også gerne se 
på udlandet, bl.a. Norge, men dette arbejde er udsat. Den endelige plan skal i høring og 
godkendes af DSR’s hovedbestyrelse.  
 
8. Mundtlig beretning – Råd for Center for Kliniske Retningslinjer v/ Preben Ulrich 
Pedersen 
CfKR afholdt i maj måned et kursus digitalt grundet corona. Det har fungeret godt for 
kursisterne. De var på tredjedagen længere end ved fremmøde, fordi der blev arbejdet mere 
målrettet. Endnu et kursus skal køre her i efteråret. Det er lettere for flere deltagerne at være 
med i kurser online, fx norske sygeplejersker. 
 
1. oktober får CfKR endnu et delprofessorat i Aalborg og dermed 2 professorater. Områder 
med effektive interventioner og accept fra patienter og klinikere skal styrkes og inddrages 
systematisk ved kvalitativ forskning. Internationalt er der udarbejdet viden om at integrere 
kvalitativ forskning. Den kvalitative forskningslitteratur skal systematiseres, og målet i 2021 
er at udarbejde to kvalitative review og samle det til en klinisk retningslinje. Gode ideer må 
meget gerne sendes til CfKR. 
 
6-8 studier fra plejehjem viser, at plejepersonalet synes at mundhygiejne er ulækkert, og 
dermed hjælper anbefalinger ikke. CfKR har planlagt en temadag om mundhygiejne, som 
afholdes når det er muligt. 
 
9. Fremlæggelse af regnskab 2019 og budget for 2021 v/ kasserer Mette Ring 
Regnskabet blev gennemgået af Mette Ring, som konstaterede, at økonomien er god. Der skal 
være en vis formue, da DASYS også har Center for Kliniske Retningslinjer med ansatte.  
Budgettet er til dels som i 2020, men tilpasset færre udgifter grundet corona.  
Budget og regnskab blev godkendt. 
 
10. Fremlæggelse af forslag om Coronatilskud i 2020 til medlemsorganisationerne, 
svarende til halvdelen af det betalte kontingent for 2020 v/ formand Pia Dreyer 
Bestyrelsen har drøftet dette tilskud, da der har været færre udgifter til afholdelse af møder 
mm.  Forslaget er et coronatilskud svarende til halvdelen af det betalte kontingent.  
Der stemmes ved håndsoprækning. Alle stemmer for og forslaget er vedtaget. 
 
11. Fastsættelse af kontingent for 2021 
Forslaget er fortsat 25 kr. pr. medlem pr. år som tidligere.  
Alle stemmer for og forslaget er vedtaget. 
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12. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
 
13. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
De opstillede kandidater blev valgt: 
Pia Dreyer, FSAIO (genvalg). 
Lone Bülow Friis, FS for Ledende Sygeplejersker (genvalg). 
Bente Høy, FS for Geriatriske Sygeplejersker. 
Trine Hjetting, FS for Ledende Sygeplejersker.  
Kim Jørgensen, FS for Sygeplejersker der arbejder med Udvikling og Forskning. 
Stine Therese Moon, FS for Sygeplejersker i Kommunerne. 
 
 
14. Evt. 
Der er ingen punkter. 
Pia takkede for deltagernes tålmodighed og for et godt møde. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Underskrift, dirigent Susanne Friis Søndergaard 


