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Årets gang  
Endnu et år er gået, hvor fokus har været på planlægning af landskonferencen, samarbejde 

med DASYS og på ”Forstyrrelsen". 

Deltagelse på Kredsenes arrangementer 
I dette år deltog Julie i Kreds Syddanmarks fagdag 24/10 2019 med en stand + oplæg om 

bestyrelsesarbejdet i et fagligt selskab. Der var stor interesse for begge dele, og det var en 

fantastisk oplevelse at se alle de engagerede sygeplejersker, der deltog i dagen og havde 

lyst til at komme omkring standen til en snak.:  

Annesofie deltog med en stand på Kreds Midtjyllands markedsdag i november, der 

handlede om Teknologi. Det giver god mening at deltage i disse arrangementer, da vi 

oplever både at tale med vores medlemmer og med sygeplejersker som ikke kender vores 

faglige selskab og har interesse for det.  

Information til medlemmerne 
Selskabet hjemmeside, nyhedsmails, Facebook, LinkedIn og medlemsblad er de redskaber, 

som vi i bestyrelsen anvender til at sende informationer ud og skabe dialog og diskussion 

for medlemmerne. I 2019 forsøgte vi at sætte lidt flere ressourcer ind her. 

Hjemmesiden 

På hjemmesiden reklamer vi for alle selskabets aktiviteter. Vi forsøger at sende nyheder ud 

løbende og arbejder fortsat med at forbedre og opdatere hjemmesiden.  

Vi anvender hjemmesiden til mange forskellige nyheder og oplysning fx at: 

 Søge efter medlemmer til deltagelse i råd og udvalg, som DASYS reklamerer efter. 

 Reklamere for kurser 

 Reklamere for ph.d.-forsvar 

 Lægge publicerede numre af Forstyrrelsen ud 

 Fortælle om selskabet, formål og hvem, der sidder i bestyrelsen 

Medlemmer er også meget velkomne til at byde ind med nyheder eller arrangementer, som 

de ønsker vi skal skrive på hjemmesiden. Vi ønsker fortsat en mere levende platform, og 

her er vi meget afhængige af input udefra.  

Nyhedsmails 

Vores vision  

 - At være et 

selskab, som 

understøtter 

udvikling af 

og forskning i 

sygeplejen 
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Der bliver fortsat sendt nyhedsmails ud til alle medlemmer. Det sker særligt op til forskellige 

begivenheder fx når programmet for landskonferencen ligger klart, eller når vi gerne vil have 

input til møder vi skal deltage i eller søger artikler til ”Forstyrrelsen”. Vi oplever at nogle 

medlemmer reagerer og tænker derfor, at det giver god mening også at prioritere fremover 

at sende disse mails ud.  

 

LinkedIn og Facebook   

LinkedIn gruppen er vokset fra 219 medlemmer i 2018 til i dag at være på 240 medlemmer. 

Facebookgruppen tæller i dag 583 medlemmer, hvor vi sidste år var 442 medlemmer. I 

grupperne på de sociale medier er det ikke et krav for medlemskab, at man er betalende 

medlem af det faglige selskab.  

 

Merchandise og roll-ups  

Vi har i år købt 3 roll-ups + ét beach-flag, som er blevet flittigt brugt ved landskonferencen 

og når vi har været ude og deltage i arrangeret af kredsene. Samtidig har vi købt bolcher og 

poser som bliver brugt til uddeling ved forskellige arrangementer.  

 

Forstyrrelsen 
Forstyrrelsen er selskabets medlemsblad, der udkommer tre gange om året. Vi publicerer 

artikler med fokus på de faglige og udfordrende problemstillinger med afsæt i udviklings- og 

forskningsorienterede tiltag i klinisk praksis. Fokus er på forandring, forbedring, udvikling, 

implementering og evaluering indenfor sygeplejen. Lotte Evron (Region Hovedstaden) er 

chefredaktør på bladet. Redaktørgruppen består desuden af Thora Grothe Thomsen 

(Region Sjælland), Anni Nørregaard (Region Syddanmark) (stopper april 2020), og Laila 

Twisttmann Bay (Region Syddanmark). Redaktionsgruppen havde ønsket at udvide med 

repræsentanter fra Nordjylland og/eller Region Midtjylland i 2019, dette lykkedes ikke. 

Forventningen er, at det lykkes i 2020.  

Vi holder fortsat fast i en papirudgave bl.a. efter ønske på generalforsamlingen. Denne 

beslutning gør bladet relativt dyrt at udgive og distribuere. Det er stadigvæk ikke lykkedes os 

at gøre bladets papirudgave økonomisk rentabelt ved hjælp af annoncer. Derfor har vi 

forsøgt med andre indtægtskilder fx et pilotprojekt i artikelskrivning, som desværre viste sig 

for ressourcekrævende. Vi forsøger fortsat at skabe andre indtægtskilder for at få 

økonomien til at ”løbe rundt”. Bladet er tilgængeligt for alle på selskabets hjemmeside.   
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Om udgivelserne 

I 2019 udgav vi som forventet tre numre med i alt 10 faglige artikler med FoU-projekter fra 

både hospitalsafdelinger, ambulatorier, hjemmeplejen, psykiatrien og uddannelsessektoren. 

I sommer havde vi et temanummer om etik, hvor vi måtte udvide sidetallet for at få plads til 

de mange spændende artikler, som kom ind. På baggrund af succesen med temanummeret 

har vi besluttet også i 2020 at lave et temanummer, temaet er endnu ikke fastlagt. Vi ved fra 

tilbagemeldinger fra medlemmer og andre læsere, at artikler fra Forstyrrelsen 2019 både 

anvendes i praksis ved journal clubs og som anbefalet litteratur på grunduddannelsen. Det 

er vi super stolte af og synes, at det peger på, at kvaliteten er god og indholdet er 

inspirerende. Vi ser boganmeldelser som væsentlige i forhold til nytænkning og har gennem 

året søgt at styrke det område. Det har betydet, at vi i alt har udgivet ni boganmeldelser. Vi 

har derudover haft et synspunktsindlæg om en ny forskningsstrategi (”På vej mod bedre 

vilkår for forskere i sygeplejen”), præsenteret tre kollegaer via Stafetten, delt 

rejseberetninger fra to legatmodtagere og gennem Klummen fulgt Birgitte Lerbæk gennem 

hendes ph.d.- rejse. Grundet den stigende tilgang med artikler og spørgsmål om mulighed 

for længere artikler vil vi revidere manuskriptvejledningen. Vores mål for 2020 er at fortsætte 

den gode udvikling og publicere 10-12 nye faglige artikler af god kvalitet, 10 boganmeldelser 

og tre rejsebeskrivelser.  

 

Landskonference 2019 
Landskonference 2019 havde temaet ”Kreativ Kommunikation”. Konferencen blev afholdt på 

Helnan Marselis i Aarhus. Der var ca. 150 deltagere på konferencen. Vi fortsatte konceptet 

fra 2018, hvor vi planlagde konferencen på en anden måde. Den blev planlagt dels som 

workshops dels som fællesoplæg. Det var muligt at tilmelde sig til 1 af dagene eller begge 

dage. Vi har fundet ud at ca. 6-10 personer ønsker dette hver år, og tænker det er en god 

service og mulighed, som vi skal give deltagerne. Konferencen fik en meget fin evaluering af 

deltagerne.  

Region Sjælland overtog opgaven i 2020, og det blev besluttet at vi i 2020 holder en Master 

Class dagen før og Landskonference på kun en dag. Dette sker for at tage højde for den 

Nordiske sygepleje kongres der i juni 2020 holdes i København og som Dansk selskab for 

Sygeplejeforskning arrangerer. 
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Temadage 
Vi har i dette år haft planlagt temadag om Narrative Care, men har måttet aflyse det pga. for 

få tilmeldte. På trods af de få tilmeldte var der en del medlemmer som viste interesse for 

emnet, men som ikke kunne deltage på de annoncerede tidspunkter. Derfor har vi valgt at 

sætte emnet på til vores Master Class i 2020.  

Deltagelse i råd og udvalg  
Vi er et af de selskaber, som via DASYS rekrutterer mange medlemmer til råd og udvalg på 
nationalt niveau. Vi gør meget ud af at reklamere på vores hjemmeside, når DASYS søger 
repræsentanter til at indgå i råd og udvalg. I tilfælde hvor det er svært at rekruttere 
sygeplejersker til at repræsentere i arbejdsgruppe, udvalg og råd, går bestyrelsen aktivt ind 
og forsøger at finde repræsentanter bl.a. gennem netværk. Vi finder det betydningsfuldt, at 
det sygeplejefaglige perspektiv bliver inddraget i sundhedspolitiske problemstillinger via 
repræsentanter fra vores selskab.  

I 2019 er selskabets medlemmer blevet indstillet til og optaget i følgende udvalg:  

 Mette Juel Rothmann til arbejdsgruppen for osteoporose mestringsmateriale. 

 Hanne Krogbæk Andreasen til arbejdsgruppen vedrørende lavt stofskifte i 
Sundhedsstyrelsen.  

 Råd under DASYS 
o DASYS’ forskningsråd 

 Julie Duval Jensen 
 Lotte Evron 

o DASYS’ dokumentationsråd 
 Helle Lund Rasmussen 
 Susanne Bünger 

 

Legater   
I 2019 ændrede vi i ansøgningsfristen, så man kunne søge legater tre gange om året. 

Samtidig er vi begyndt at reklamere mere aktivt op til legatuddelingen både via hjemmesiden 

og via nyhedsmail.  Der har været en del, som har fået afslag, da de ikke var medlem, havde 

været medlem under et år eller fordi der var søgt til en kongres, som foregik i Danmark. 

Vores legater er udelukkende til arrangementer i udlandet. I 2019 uddelte selskabet 7 

legater à 2.500 kr. i til:  

 Anne Højager Nielsen 

 Astrid Lindmann 
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 Dorthe Greve Jørgensen 

 Else Kofoed  

 Helle Svenningsen  

 Lene Rosenly  

 Rikke Buus Bøje  

Om medlemmerne 
Vores medlemmer er ansat i mange forskellige stillinger, der alle er kendetegnet ved, at det 
er en beskæftigelse, hvor man arbejder med udvikling og forskning, - enten som primært 
arbejdsområde eller som en del af ens arbejde. Vores medlemmer er ansat i stillinger som 
udviklingssygeplejerske, klinisk sygeplejespecialist, kvalitetskoordinator, konsulent, klinisk 
oversygeplejerske, forskningssygeplejerske, projektsygeplejersker, ph.d.-studerende, klinisk 
vejleder, afdelingssygeplejerske, uddannelsesansvarlig og andre.  

Der er aktuelt 312 medlemmer. Ved årsskiftet var der 316. Vi havde en pæn fremgang først i 

2019 og i resten af året har det næsten stået på samme antal. 

Vi vil stadigt gerne invitere flere til at tage del i vores selskab og håber på fremgang igen i 
2020.  

 

Samarbejde med andre foreninger 

Gruppe for Akademiske sygeplejersker 

I oktober 2018 startede denne gruppe. Vi har 2019 ikke deltaget i aktiviteter, men vi har 

stadigt et tæt samarbejde med gruppen.  

 

Repræsentantskabsmødet for DASYS  

Repræsentantskabsmødet blev afhold den 20. november 2019. Bestyrelsen havde stillet et 

forslag ved vedrørende de organiseringer af DASYS og de faglige råd under DASYS’ 

bestyrelse. 

Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Forslaget og motivation er beskrevet er videregivet 

her:  

Vi forslår, at DASYS’ bestyrelse i samarbejde med de faglige selskaber (fx formand og 

næstformand) undersøger og revurderer organiseringen ift. bestyrelsen og de nuværende 

faglige råd under DASYS’ bestyrelse. Dette med henblik på at finde ud af om nogle af de 
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faglige råd skal nedlægges, om der er behov for andre faglige råd, og hvordan man kan 

skabe mere direkte samarbejde mellem DASYS’s bestyrelse og de faglige selskaber.  

Motivation for vores forslag er at de nuværende faglige råd under DASYS’ bestyrelse har 

eksisteret siden 2004/05. Det vil sige i ca. 14 år.  

På daværende tidspunkt var der ikke så mange faglige selskaber og selskaberne var ikke så 

store. Derfor er der i dag et større grundlag for, at DASYS’ bestyrelse i højere grad arbejder 

sammen og inddrager de faglige selskaber i arbejdet med at løfte visionen om ”At være 

dagsordensættende, når det handler om at imødekomme menneskers behov for sygepleje, 

og når løsninger skal formuleres”.  Dette vil sige, at man inddrager de relevante faglige i 

forskellige udviklings- og udvalgsarbejde i DASYS regi.  

 

DASYS forskningsudvalg og Dansk Selskab for sygeplejeforskning  

Vi har haft møder med DASYS forskningsråd og Dansk selskab for sygeplejeforskning, da vi 

har fælles interesser. Vi er enige om, at det giver mening med et samarbejde, så vi ikke skal 

konkurrere med hinanden i forbindelse med fx konferencer. Vi arbejder stadig med at styrke 

dette samarbejde, og det vil være et indsatsområde i 2020.  
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Regnskab 
I 2019 budgetterede selskabet med et underskud på 28.880 kr. Regnskabet viser et 

overskud på 38.758 kr.  
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Bestyrelsen 2019/2020 
Bestyrelsen består i dag af:  

 Annesofie Lunde Jensen (Formand) 

 Julie Duval Jensen (Næstformand) 

 Tina Nielsen (Kasserer) 

 Anni Nørregaard  

 Jeanette Rasmussen  

 Lotte Evron 

 Laila Bay  

 

 

 

 

De 5 formål selskabet arbejder ud fra 

 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 

 


