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Årets gang  
I 2017 har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder og et to-dags seminar. Samtidig har 

bestyrelsen sammen med redaktionsgruppen arbejdet med udgivelsen af Forstyrrelsen og 

med planlægningen af Landskonference 2018.  

Visionen  
Igen i år synes vi, det er vigtigt at fremhæve visionen for selskabet: at være et selskab, som 

understøtter udvikling af og forskning i sygeplejen.  

Samtidig arbejder vi ud fra følgende 5 formål:  

 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  
 

Deltagelse på Kredsenes generalforsamlinger 
Vi har i år deltaget på Kreds Nordjyllands og Kreds Midtjyllands generalforsamlinger. Det 

var en fornøjelse at fortælle om vores selskab til andre medlemmer af DSR. Samtidig kunne 

vi erfare, at det var meget få sygeplejersker med akademisk overbygning på 

bacheloruddannelsen, som deltager i årets generalforsamlinger. Til vores store glæde har 

bl.a. Kreds Midtjylland i den kommende tid sat større fokus på arbejdsvilkår for 

sygeplejersker i særlige stillinger. Ligesom man i højere grad samarbejder om fælles 

problemstillinger og på den måde kan får glæde af hinandens kompetencer.  

Medlemsundersøgelse  
Vi har igennem året mange gange drøftet, hvorvidt vi vil lave en undersøgelse blandt vores 

medlemmer i forhold til bl.a., hvad de gerne vil have ud af medlemskabet og på hvilken på 

de bruger deres medlemskab. Det har ledt til, at vi i slutningen af året startede 

udarbejdelsen af et spørgeskema, som i 2018 bliver sendt ud til vores medlemmer.  

” Vi skal 
være et 
inspirerende 
og 
udviklende 
netværk for 
sygeplejersk
er, der 
arbejder 
med 
udvikling og 
forskning” 
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Information til medlemmerne 
Selskabet hjemmeside, nyheder, Facebook, LinkedIn og medlemsblad er de redskaber, som 

vi i bestyrelser står for eller støtter op om i forhold til at skabe dialog og diskussion for 

medlemmerne.  

Hjemmesiden 

På hjemmesiden fortæller vi dels, hvem vi er, beskriver vedtægter og reklamerer for 

selskabets aktiviteter. For 2017 har dette været lig med landskonference og undervisning i 

NVivo11. Vi søger efter medlemmer til deltagelse i råd og udvalg, som DASYS reklamerer 

efter. Samtidig gør vi meget ud af at reklamere for aktiviteter, som er relevante for 

selskabets medlemmer, fx ph.d.-forsvar og kursus. Vi arbejder med at forbedre 

hjemmesiden og har på bestyrelsesmøderne i året diskuteret indholdet af hjemmesiden og 

opsætningen af denne. Desværre har vi været ramt af, at DSR har aflyst deres undervisning 

ift. brug af hjemmesiden. Dette har ført til, at vi i perioder ikke kunne opdatere og revidere i 

indholdet.   

LinkedIn og Facebook   

De sociale medier en anden måde at nå ud til dels medlemmerne og de sygeplejersker der 

interessere sig for forskning og udvikling.  

LinkedIn gruppen er stort set ikke vokset i 2017. Der er i dag 181 medlemmer ift. 178 i 2016.   

Facebookgruppen er i løbet af året vokset fra 314 medlemmer til 384 medlemmer. Her er 

aktiviteter hver måned.   

 

Forstyrrelsen 
I 2017 er medlemsbladet udkommet tre gange. Vi har fastholdt at udgive det i en 

papirudgave indtil videre.  

I 2017 meldte Britt Borregaard sig ud af bestyrelsen og stoppede samtidig som medlem af 

redaktørgruppen. I slutningen af 2017 indtrådte Thora Skodshøj Thomsen fra Region 

Sjælland og gruppen består nu foruden Thora af Anni Nørregaard og Birgitte Lerbæk fra 

bestyrelsen, samt Lotte Evron og Laila Twisttmann Bay. 

Det er stadigvæk ikke lykkedes os at gøre bladet økonomisk rentabelt ved hjælp af 

annoncer. Vi arbejder fortsat på dette. Samtidig forsøger vi at skabe andre indtægtskilder for 

at få økonomi til at” løbe rundt”.  
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Landskonference 2017  
Landskonference 2017 havde temaet ” Frihed til at gøre det bedre – Sammen om fælles 

mål, fælles sag og fælles indsat”. Konferencen blev afholdt i DGI-byen i København. Der var 

42 deltagere på konferencen, hvilket desværre var det laveste antal deltager, vi har oplevet 

på en landskonference. Dette skabte dog en intim stemning med rum for mange gode 

debatter blandt deltagerne. 

Medlemmer fra Region Syddanmark overtog herefter opgaven og har i samarbejde med 

bestyrelsen planlagt Landskonference 2018. Vi valgte at gå nye veje og besluttede at 

arbejde uden et konferencebureau. Endvidere har vi valgte en konference, der består af en 

dag med workshops og en almindelig konferencedag. På nuværende tidspunkt ser det 

lovende ud ift. deltagerantal og samarbejdet med konferencestedet har været godt.  

Drejebogen for planlægning af en landskonference blev først færdig i slutningen af 2017, 

derfor er det første gang den bliver anvendt.  

Deltagelse i råd og udvalg  
Vi er et af de selskaber, som via DASYS rekrutterer flest medlemmer til råd og udvalg på 
nationalt niveau. Når DASYS søger efter medlemmerne til at indgå i råd og udvalg, gør vi 
meget ud af at reklamere for dette på hjemmesiden. 

I 2017 er selskabets medlemmer blevet indstillet til følgende udvalg:  

o Arbejdsgrupper 
o Britt Borre – Koordinationsgruppen inden for området angst og 

depression/hjerterehabilitering 
o Annette Zøylner – Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af 

beslutningsstøtteværktøjer til kræftpatienter 
o Hanne Mainz – Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram RKKP 

 
o Råd 

o Dasys’ forskningsråd 
 Anne Lise Norlyk 

 Julie Maria Duval Pedersen 
o Dasys’ dokumentationsråd 

 Helle Lund Rasmussen 
 Susanne Bünger  
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Legater   
Der er ansøgningsfrist to gange om året; 1. marts og 1. oktober. Retningslinjerne er blevet 

revideret, så det er tydeligt, hvornår ansøgningen udenlandske kongresser.  

Ingrid Lysholdt har modtaget støtte til deltagelse i ICN i Barcelona maj 2017.  

Om medlemmerne 
Selskabet er for sygeplejersker, der er ansat i stillinger, hvor hovedfunktionen er udvikling af 
og forskning i sygepleje. I øjeblikket er der 293 medlemmer. Dette er en pæn fremgang i 
forhold til ved samme tid i 2017, hvor der var 273.  

Medlemmerne er ansat i stillinger som udviklingssygeplejerske, klinisk sygeplejespecialist, 
kvalitetskoordinator, konsulent, klinisk oversygeplejerske, projektsygeplejersker, ph.d.-
studerende, klinisk vejleder, afdelingssygeplejerske, uddannelsesansvarlig og andre.  
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Regnskab 
I 2017 budgetterede selskabet med et underskud på 806 kr. Regnskabet viser et underskud 

på 63.062 kr. Dette skyldes primært et stort underskud på afholdelsen af landskonference, 

samt at der er mange udgifter i forhold til medlemsbladet.  
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Bestyrelsen 2017/2018 
Bestyrelsen består i dag af:  

 Annesofie Lunde Jensen (Formand) 

 Julie Maria Duval Pedersen (Næstformand) 

 Tina Nielsen (Kasserer) 

 Anni Nørregaard  

 Kirsten Vinther 

 Jeanette Rasmussen  

 Birgitte Lerbæk  

 

I november 2017 valgte Britt Borregaard (næstformand) at træde ud af bestyrelsen på grund 

af travlhed i forbindelse med et ph.d.-studie.   

 

 


