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Årets gang  
I 2015 har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder og et visionsseminar. Bestyrelsen deltog 
endvidere i Dasys’ repræsentantskabsmøde den 25. november. Desværre var vi forhindret i 
at deltage i mødet med DSR og Dasys i april. Beretningen afspejler det arbejde, som er 
foregået på og i mellem møderne.  
Visionsseminar 
Visionsseminaret dagsorden var at samle op på det, bestyrelsen allerede har sat i gang, 
samt lægge fremtidige planer for selskabet.  
Overordnet diskuterede vi selskabets vision og formål, og nåede frem til, at vi har brug for 
en klar vision, der fortæller medlemmerne, hvad der er selskabets ambitioner. Endvidere 
trængte formålet til en modernisering, som kunne diskuteres på næste års 
generalforsamling.  
Det blev til følgende vision:  
Visionen er at være et selskab, som understøtter udvikling af og forskning i sygeplejen.  
Formålet blev foreslået reduceret til fem punkter:  

 Medvirke til at styrke udvikling af en evidensbaseret sygeplejefaglig praksis  Skabe mulighed for deling af forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder 
implementering og anvendelse af ny viden i praksis  Være et inspirerende og udviklende netværk for sygeplejersker, der arbejder med 
udvikling og forskning  Stimulere til sundhedspolitisk debat i forhold til udvikling og forskning i sygeplejen  Skabe nationale og internationale kontakter af relevans for sygeplejefaglig udvikling 
og forskning  

 
Kommunikation med medlemmerne  
Vi har i bestyrelsen brugt en del tid på at diskutere, hvorledes vi øger dialogen med 
medlemmerne. Her har forbedring af hjemmesiden, brug af spørgeskemaer, mail, nyheder, 
brug af de sociale medier og medlemsblad været emner, vi har arbejdet med.  
Hjemmesiden 
Hjemmesiden kan beskrives som bestyrelsens ”legeplads”. Her kommunikerer bestyrelsen 
vision og mål med selskabet. Medlemmerne kan læse om selskabets aktiviteter, fx 
landskonferencen, temadage og deltagelse i råd og udvalg. Vi har hele året arbejdet med at 
forbedre hjemmesiden og er stadig i gang med dette arbejde. DSR 

” Visionen er 
at være et 
selskab som 
understøtter 
udvikling af 
og forskning 
i sygeplejen” 
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opdaterede/moderniserede hjemmesidens udseende med effektuering i slutningen af 2015. 
Vi har, som de andre faglige selskaber, nu et arbejde med at få denne struktur ”ind under 
huden”. Webansvarlige er Charlotte Myhre Jensen. Hun har været på kursus i anvendelse af 
den nye hjemmeside. Endvidere har vi diskuteret indholdet af hjemmesiden, og hvordan den 
bedst kan anvendes. Det har betydet, at vi har revideret en del dokumenter, som lå på 
hjemmesiden, bl.a. vedr. nye bestyrelsesmedlemmer, afholdelse af generalforsamling og 
information til nye medlemmer. Vi vil meget gerne høre medlemmernes behov for, hvad 
hjemmesiden skal indeholde og opfordrer på det kraftigste alle at byde ind med stort som 
småt.  
Spørgeskemaer 
Vi har på bestyrelsesmøder og på visionsseminar diskuteret om vi i højere grad skal gøre 
brug af spørgeskemaer til medlemmerne, så vi fx får belyst deres meninger og ønsker i 
forhold til det faglige selskab. På nuværende tidspunkt har vi ikke gjort brug af dette, men 
planlægger at gøre dette fx ift. medlemmernes brug af hjemmesiden og evaluering af det 
nye medlemsblad. 
Forstyrrelsen 
Vi besluttede i september måned at udarbejde et medlemsblad i papirudgave. Efter nogle år, 
hvor vi har valgt en elektronisk nyhedsmail, valgte vi at gå i mod tidens tendenser om et 
papirløst samfund og i stedet udgive et trykt blad. Anni Nørregaard og Britt Borregaard fra 
bestyrelsen blev ansvarlige for det store arbejde. Vi besluttede samtidig, at bladet skulle 
udgives i et år, hvorefter vi vil evaluere værdien af det og om det er økonomisk rentabelt. At 
udgive et medlemsblad er et stort arbejde. Dels skal der indhentes annoncører, således det 
bliver omkostningsneutralt i forhold til selskabets økonomi, og dels skal der findes 
skribenter, som har en viden eller erfaring med et emne, der er relevant for målgruppen, og 
som de vil dele med medlemmerne. Hvis der er medlemmer, som har lyst til at indgå i dette 
arbejde, er de meget velkommen til at henvende sig til Britt eller Anni i forbindelse med 
konferencen.  

 
Landskonference 2015  
Landskonference 2015 havde temaet ”Tvær(t) fagligt samarbejde - Samarbejde på tværs”. 
Det handlede om, hvordan de bedste resultater opnås ved tværfagligt samarbejde, men 
hvorfor kan det så være så svært? Hvordan kan det lade sig gøre i en travl hverdag med 
mange samarbejdspartnere og organisationsændringer? Der var 78 deltagere på 
landskonference, som blev afholdt i Roskilde.  
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Region Nordjylland overtog herefter opgaven og har i samarbejde med bestyrelsen arbejdet 
med Landskonference 2016. Samtidig valgte vi at prøve DSR’s konferencebureau igen, da 
det økonomisk er meget billigere end andre konferencebureauer. 
Det er altid en stor opgave at planlægge en landskonference. Derfor arbejder vi i øjeblikket 
på en ny og forbedret drejebog, som skal være klar, når arbejdet med Landskonference 
2017 begynder her i maj 2016.   
 
 

Deltagelse i råd og udvalg  
Vi er et af de selskaber, som via DASYS rekrutterer flest medlemmer til råd og udvalg på 
nationalt niveau. I 2015 er selskabets medlemmer blevet indstillet til følgende udvalg:  

 SST Udvalg for Kræft 
 Arbejdsgruppe NKR for organisk delir 
 Specialeplan for Neurologi  
 Arbejdsgruppe vedrørende kommunale rehabiliteringstilbud (to medlemmer) 

 
Der er endvidere medlemmer i 

 Dasys’ bestyrelse (ind til marts 2015) 
 Dasys’ forskningsråd 
 Dasys’ dokumentationsråd 

 
 

Netværk  
Bestyrelsen vil gerne bakke op om dannelse af netværk. Udfordringen i selskabet er, at vi 
går på tværs af sektorer og specialer, hvilket gør det svært at lave faglige netværk. Alligevel 
vil vi opfordre til, at man kontakter bestyrelsen, hvis man har ideer til netværk, som vi kan 
hjælpe med at få igangsat.  
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Sociale medier 
Vi har valgt at satse på LinkedIn og Facebook og derved fravalgt fx Twitter, Instagram og 
Pinterest.  
Vi har i bestyrelsen udarbejdet følgende retningslinjer for brug af LinkedIn og Facebook: 

 Tonen skal være sober. Indlæg som ikke er formuleret fagligt og sagligt vil blive 
slettet.  

 Der skal være sammenhæng mellem opslag fra bestyrelsen på Facebook og 
LinkedIn.  

LinkedIn  
LinkedIn - gruppe består af 140 medlemmer. Der er ikke stor aktivitet i gruppen.   
Facebook 
Facebookgruppen består af 233 medlemmer. Her er ugentlige aktivitet.  
 
 

Legater  
I 2015 har tre personer fået støtte til deltagelse i kongresser.  
Det har været Jytte Haldberg, Laila Twisttmann Herborg og Birgitte Lerbæk.  
Man kan fortsat søge støtte to gange om året. Vi har diskuteret i bestyrelsen, om vi skal 
ændre dette til en gang om året.  
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Medlemstal  
Selskabet er for sygeplejersker, der er ansat i stillinger, hvor hovedfunktionen er udvikling af 
og forskning i sygepleje. I øjeblikket har vi ca. 261 medlemmer Dette er en mindre 
tilbagegang ift. opgørelsen i 2015 på 271. Medlemmerne er ansat i stillinger som 
udviklingssygeplejerske, klinisk sygeplejespecialist, kvalitetskoordinator, konsulent, klinisk 
oversygeplejerske, projektsygeplejersker, ph.d. studerende, klinisk vejleder, 
afdelingssygeplejerske, uddannelsesansvarlig og andre.  
Medlemmerne fordeler sig regionalt, kommunalt og statsligt således:  

 Region Nordjylland – 33 
 Region Midtjylland – 59 
 Region Syddanmark – 39 
 Region Sjælland – 35 
 Region Hovedstaden – 83 
 Kommunalt og statsligt – 17 

Det faglige selskab har en bred målgruppe, hvilket vi kan se på stillingsbetegnelserne og 
fordelingen ift. landkortet. Selskabet er for alle, der arbejder med udvikling og forskning, 
hvilket inkluderer den kliniske sygeplejerske, som ønsker at forbedre praksis gennem en 
kvalitetsundersøgelse til den sygeplejerske, som har en Ph.d. og ansat i en stilling, hvor der 
bedrives videnskabelig forskning.  
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Regnskab 
I 2015 budgetterede selskabet med et underskud på 9.190 kr. Regnskabet viser et overskud 
på 4.301. Dette skyldes flere ændringer både på indtægt og udgiftssiden. Landskonferencen 
gav et større underskud end budgetteret, men vi har haft færre udgifter bl.a. i 
administrationsomkostninger og i forbindelse med konferencer og møder. Desuden har vi 
udbetalt uddannelsesstøtte til to personer i 2015. 

.  
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Forventninger og visioner for 2016  
Forstyrrelsen 
Medlemsblader ”Forstyrrelsen”, udkom i marts 2016. 2016 skal bruges til at få bladet 
etableret, fx med ønske som at have en redaktionsgruppe, der tæller andre medlemmer end 
dem fra bestyrelsen. Fagbladet skal være en måde at synliggøre bestyrelsens arbejde samt 
en måde hvorpå medlemmerne kan være aktive og engagerede i det faglige selskab vha. 
artikler, boganmeldelser og andet.   

Landskonference 
Vi skal afprøve en ny drejebog for planlægning af landskonference 2017. Igen vil vi forsøge 
at få en bredde ind i medlemmerne i planlægningsgruppen.  

Hjemmesiden 
Færdiggøre arbejdet med den nye hjemmeside. 

Dialog  
Dialog og netværk med (og mellem) medlemmerne via sociale medier og hjemmeside. 
Visionen er at medvirke at betydningen af udvikling og forskning i sygepleje kom på 
dagsorden i den sundhedspolitiske debat.  

Netværk 
Medvirke til at starte et netværk på tværs af speciale og/eller sektorer.  

Øget samarbejde 
Tæt samarbejde med DSR, DASYS og andre Faglige Selskaber. 

Internationalt samarbejde  
Igangsætte et internationalt samarbejde 
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Bestyrelsen 2015 
Bestyrelsen består i dag af:  

 Annesofie Lunde Jensen (Formand) 
 Britt Borregaard (Næstformand) 
 Tina Nielsen (Kasserer) 
 Charlotte Myhre  
 Anni Nørregaard  
 Kirsten Vinther 
 Julie Maria Duval Pedersen 
 Mette Damkjær Syse (suppleant) 

 
Ingrid Lysholdt, Mette Kjerholt og Gitte Landberger gik ud af bestyrelsen ved sidste 
generalforsamling i 2015.  
Anni Nørregaard, som har været suppleant siden 2013, indgik i bestyrelsen november 2014, 
I forbindelse med generalforsamlingen 2015 blev Tina Nielsen og Ania Johansen valgt ind i 
bestyrelsen og Julie Maria Duval Pedersen og Mette Damkjær Syse valgt som suppleanter. 
Ania Johansen valgte at forlade bestyrelsen i september 2015 på grund af travlhed i 
forbindelse med sin stilling som projektsygeplejerske. Herefter trådte Julie Maria Duval 
Pedersen ind i bestyrelsen.  
 


