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Årets gang  
Endnu et år er gået, hvor vi bl.a. har arbejdet med at styrke medlemsbladet ”Forstyrrelsen”, 

planlægge en landskonference med bredt tema, lavet en medlemsundersøgelse, samt 

arbejdet med synliggørelse af selskabet og dets aktiviteter via de sociale medier, 

hjemmeside og nyhedsmail. 

 

Deltagelse på Kredsenes generalforsamlinger og 

arrangementer 
Vi har igen i år deltaget i to af DSR’s Kredses generalforsamlinger. Julie Duval Jensen og 

Annesofie deltog på Kreds Midtjyllands generalforsamlinger. Jeanette Rasmussen deltog på 

Kreds Hovedstadens generalforsamling. Endvidere deltog Annesofie Lunde Jensen Lunde 

Jensen og Julie Duval Jensen på fagdagen den 5. november i Kreds Midtjylland. Det er altid 

en fornøjelse at være ude at tale med andre medlemmer af DSR og møde nogle af dem, 

som er med i vores faglige selskab i andre sammenhænge.   

Medlemsundersøgelse  
I 2018 gennemførte vi en medlemsundersøgelse blandt alle medlemmer. Det var en 

spørgeskemaundersøgelse, som skulle afdække, vores medlemmers profil og præferencer. 

Baggrunden var, at bestyrelsen ofte har drøftet, hvordan vi kunne målrette vores indsatser 

mere efter mellemmernes interesser og lægge ressourcerne de rigtige steder. Hvis vi i 

højere grad kendte vores medlemmer, kunne vi måske bedre rekruttere flere. 

Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål til baggrundsdata som alder, stilling, antal år for 

medlemskab. Derudover handlede en del spørgsmål om at afdække interesser, fx hvilket 

stof medlemmerne gerne vil læse om i ”Forstyrrelsen”, hvilke af vores sociale medier, 

medlemmerne bruger, hvilke aktiviteter, medlemmerne gerne vil deltage i, hvorfor 

medlemmerne kommer til landskonferencen og naturligvis, hvorfor medlemmerne er 

medlemmer. I ”Forstyrrelsen” nummer 2. 2018 blev resultaterne af undersøgelsen beskrevet 

i en artikel.  

Vores vision  

 - At være et 

selskab, som 

understøtter 

udvikling af 

og forskning i 

sygeplejen 
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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 2018 forsøgte vi, at sætte lidt flere ressourcer ind her. 

Hjemmesiden 

På hjemmesiden reklamer vi for alle selskabets aktiviteter. Vi havde en målsætning om, at 

hjemmesiden i 2018 skulle friskes op. Vi har måttet nedjustere vores ønsker, da programmet 

er kompliceret at arbejde i, og vi har haft svært ved at få hjælp af DSR til oplæring, da de 

igen i år har aflyst deres kurser. Arbejdet med at forbedre og opdatere hjemmesiden er 

vedvarende og vi modtager gerne relevante nyheder eller ideer.  

Vi anvender hjemmesiden til mange forskellige nyheder og oplysning fx  

 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 

 

Nyhedsmails 

Efter opfordring på sidste års generalforsamling er formanden begyndt at sende nyhedsmail 

til medlemmerne. Mailene er fx blevet sendt ud i forbindelse med annoncering af 

landskonference, nye frister for legatansøgning og nye redaktionelle retningslinjer for 

Forstyrrelsen. 

 

LinkedIn og Facebook   

De sociale medier er en anden måde at nå ud dels til medlemmer dels til øvrige 

sygeplejersker, der interesserer sig for forskning og udvikling. Her ser det ud til at interessen 

er lidt stigende. 

LinkedIn gruppen er vokset fra 181 medlemmer i 2017 til i dag at være på 219 medlemmer.  

Facebookgruppen tæller i dag 442 medlemmer, hvor vi sidste år var 384 medlemmer.  
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Forstyrrelsen 
I 2018 er medlemsbladet udkommet tre gange. Vi holder fortsat fast i en papirudgave, bl.a. 

efter ønske på generalforsamlingen.  

I 2018 fik vi ny redaktør, da Lotte Evron (Region Hovedstaden) overtog posten fra Birgitte 

Lerbæk. Redaktørgruppen består endvidere af Thora Skodshøj Thomsen (Region Sjælland), 

Anni Nørregaard (Region Syddanmark), og Laila Twisttmann Bay (Region Syddanmark). 

Det er stadigvæk ikke lykkedes os at gøre bladets papirudgave 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”.  

Bladet er tilgængeligt for alle på selskabets hjemmeside.   

 

Landskonference 2018 
Landskonference 2018 havde temaet ”Magiske Viden”. Konferencen blev afholdt på Hotel 

Koldingfjord. Der var over 160 deltagere på konferencen, hvilket er det højeste antal 

deltagere siden 2010. Vi havde i 2018 forsøgt at planlægge konferencen på en anden måde. 

Den bestod af en dag med workshops og en dag med fællesoplæg. Der var 12 forskellige 

oplægsholdere heriblandt en udenlandsk oplægsholder på konferencen. Konferencen fik en 

meget fin evaluering af deltagerne.  

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

bestyrelsen og en arbejdsgruppe planlagt Landskonference 2019 

Vi har valgt at forsætte med nogenlunde det samme koncept som sidste år.  

Vi har de seneste år udviklet en drejebog for planlægning af landskonferencen. Denne er 

blevet anvendt undervejs i arbejdet og bliver fortsat løbende justeret.  

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 medlemmerne til at indgå i råd og udvalg, gør vi meget 
ud af at reklamere for dette på hjemmesiden. 

I 2018 er selskabets medlemmer blevet indstillet til og optaget i følgende udvalg:  

 Arbejdsgrupper nedsat af sundhedsstyrelsen 
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o Tina Schwennesen: Arbejdsgruppe for udredning og behandling af børn 
med medfødte variationer i kønskarakteristika (DSD).  

o Marianne Eg: Følgegruppe vedr. anbefalinger for tilbud om 
livsstilsintervention til børn og voksne med svær overvægt. 

o Vibeke Stubings: Arbejdsgruppe vedr. epilepsi 
o Randi Maria Hanghøj Tei: Arbejdsgruppen vedr. afdækning af 

osteoporoseområdet 
o Mette Juel Rothmann: Arbejdsgruppen vedr. afdækning af 

osteoporoseområdet 
 

 Råd under DASYS 
o Dasys’ forskningsråd 

 Julie Duval Jensen 
 Lotte Evron 

o Dasys’ dokumentationsråd 
 Helle Lund Rasmussen 
 Susanne Bünger 

 

Legater   
Vi har ændret i ansøgningsfristen, således at man nu kan søge tre gange om året. Dette 

giver mulighed for, at flere kan søge økonomisk støtte til deltagelse i udenlandske 

konferencer. 

I 2018 søgte:  

 Laila Twisttmann Bay og fik 3000 kr. 

 Mette Kjerholt fik ligeledes 3000 kr. 

Legatfristerne er i 2019:  

 Legatfrist 1. februar er for arrangementer i marts, april, maj og juni. 

 Legatfrist 1. juni er for arrangementer i juli, august, september og oktober. 

 Legatfrist 1. oktober er for arrangementer i november, december, januar og februar.  

Om medlemmerne 
Selskabet er for sygeplejersker, der er arbejder med udvikling af og forskning i sygepleje. I 
øjeblikket er der 303 medlemmer. Igen i år har vi haft fremgang i medlemstallet, da vi i 2018 
på samme tidspunkt havde 293 medlemmer.  
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Medlemmerne er ansat i stillinger som udviklingssygeplejerske, klinisk sygeplejespecialist, 
kvalitetskoordinator, konsulent, klinisk oversygeplejerske, projektsygeplejersker, ph.d.-
studerende, klinisk vejleder, afdelingssygeplejerske, uddannelsesansvarlig og andre.  

Vi vil stadigt gerne invitere flere til at tage del i vores selskab og håber på fremgang igen i 
2019.  

 

Samarbejde med andre foreninger 

Gruppe for Akademiske sygeplejersker 

I starten af oktober blev der afholdt to opstartsmøder for netværk af akademiske 

sygeplejersker i København og Fredericia. En del af selskabets medlemmer og nogle fra 

bestyrelsen var blandt de næsten 200 fremmødte. Bestyrelsen vil gerne bakke op om 

netværket, som er et pilotprojekt i DSR om ”handlekraftige og involverende fællesskaber”. 

Indsatser for netværket falder sammen med flere af fagligt selskab for sygeplejersker der 

arbejder med udvikling og forskning. Gruppen for akademiske sygeplejersker arbejder bl.a. 

medfølgende indsatsområder:  

• At styrke den faglige vejledning og rådgivning 

• At have et kollektivt fokus på løn, pension og stillingstrukturer, herunder lave flere 

kollektive aftaler om løntillæg (fx ph.d. tillæg) frem for individuelle aftaler med regionale 

forskelle 

• At vores akademiske kompetencer skal tydeliggøres og synliggøres 

• Et netværk med mulighed for at vidensdele og styrke os som gruppe, samt at vi gerne vil 

bidrage og bruges  

• En digital platform, hvor vi kan mødes ”online”, erfaringsudveksle og debattere løn og 

arbejdsvilkår 

 

Lige nu arbejder DSR på en model for, hvordan netværket kan leve i organisationen. Man 

kan finde mere information om det på Facebook (Faglig netværk for sygeplejersker med 

akademisk overbygning) eller kontakte initiativgruppen på mail:fagnetakaspl@gmail.com 

 

DSR  

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra faglige selskaber og DSR, 

hvor selskabet var repræsenteret ved Tina Nielsen. Arbejdsgruppen skulle se på en model 

for ændret samarbejde med DSR. Formålet var en synliggørelse af de faglige selskaber og 
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styrke af samarbejdet med DSR. Arbejdsgruppen kom frem til tre forskellige modeller, som 

blev præsenteret ved repræsentantskabsmødet i foråret. Her blev forslagene nedstemt. 

Repræsentantskabsmødet for DSR, DASYS og de faglige selskaber  

Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 20. og 21. november, hvor Julie Duval Jensen 

og Annesofie Lunde Jensen deltog.  

Mødet giver mulighed for, at de faglige selskaber kan netværke med hinanden og med DSR. 

Det års møde havde bl.a. fokus på, hvordan de faglige selskaber sammen med DSR kan 

understøtte faglige fællesskaber for sygeplejersker. DSR ønsker at stå stærkt som en 

organisation, der understøtter faglig udvikling ved involvering af medlemmer på flere fronter 

– gerne i de faglige selskaber. Derfor bød dagen på inspirerende oplæg fra bl.a. Peter Vust, 

Erik Elgaard og Charlotte Delmar.  
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Regnskab 
I 2018 budgetterede selskabet med et underskud på 25.892 kr. Regnskabet viser et 

overskud på 144.614,92 kr. Dette skyldes et uventet stort overskud på afholdelsen af 

landskonference.  

 

Regnskabet sættes ind når det er godkendt.  
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Bestyrelsen 2018/2019 
Bestyrelsen består i dag af:  

 Annesofie Lunde Jensen (Formand) 

 Julie Duval Jensen (Næstformand) 

 Tina Nielsen (Kasserer) 

 Anni Nørregaard  

 Jeanette Rasmussen  

 Birgitte Lerbæk  

 Lotte Evron (suppleant) 

 

I april 2018 blev Anette Hegelund valgt ind som suppleant. Anette træk desværre sit valg 

tilbage inden for den første måned af bestyrelsesperioden.   

 

 

 

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 

 


