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Årets gang  
2020 er året som vi vil tænke tilbage på som året, hvor planlægning var vigtig men næsten 

umulig. Det var året hvor Corona-pandemien påvirkede og ændrede måde at holde møder 

på, vores tanker om, hvad der kunne lade sig gøre og vores holdninger til, hvad en 

landskonference er. Det er fx ikke nødvendigvis et fysisk møde, men i højere grad et møde 

med et fælles tema, der har interesse for medlemmerne og som kan samle os med det ene 

mål at diskutere sygepleje.  

At holde fast i fælles aktiviteter har været en udfordring. Det har krævet en stor indsats af 

bestyrelsen hele tiden at skulle ændre i planer, tænke nyt og sætte nye handlinger i værk. 

Dette har bl.a. betydet, at vi har afholdt otte bestyrelsesmøder i 2020, hvor vi normalt 

afholder 3-4. Selv om vi også i 2019, var begyndt at holde korte virtuelle bestyrelsesmøde 

1-2 gange om året, så har det været en udfordring nogle gange at skulle nytænke og starte 

forfra bl.a. med planlægningen af landskonferencen.  

Alt i alt har det været et meget travlt år, - men også et år med fremgang i medlemmer og en 

positiv udvikling i bestyrelsen og i aktiviteterne trods de vanskelige omstændigheder. 

Information til medlemmerne 

I dette år har informationen via selskabet hjemmeside, nyhedsmails, Facebook, LinkedIn og 

medlemsblad været særdeles betydningsfuld. Disse redskaber virker. Det viser sig tydeligt i 

en tid, hvor vi ikke kan ses fysisk, og har været brugt langt hyppigere end tidligere.  

Hjemmesiden 

Hjemmesiden er fortsat det medie, hvor vi forsøger at samle alt om selskabet og om 

selskabets aktiviteter. Via nyheder på hjemmesiden spørger vi medlemmerne og orienterer 

om nye aktiviteter, som fx kan handle om:  

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

 Reklamere for landskonference og seminarer 

 Lægge publicerede numre af Forstyrrelsen ud 

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

Nyhedsmails 

Vi sender en del nyhedsmails ud til alle medlemmer. Vi forsøger at gøre det ofte og kun 

informere om få ting ad gangen. Vi mener dette er bedre end at sende lange nyhedsmails 

Vores vision  

 - At være et 

selskab, som 

understøtter 

udvikling af 

og forskning i 

sygeplejen 
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ud. Vi oplever også, at nogle medlemmer svarer tilbage med spørgsmål eller vigtig 

information til bestyrelsen. Det er utroligt givende at få disse tilbagemeldinger.  

LinkedIn og Facebook   

LinkedIn gruppen er vokset fra 240 medlemmer i 2019 til i dag at være på 308 medlemmer. 

Facebookgruppen tæller i dag 774 medlemmer, hvor vi sidste år var 583 medlemmer. I 

grupperne på de sociale medier er det ikke et krav, at man er betalende medlem af det 

faglige selskab.  

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) (stoppede efteråret 2020), Laila 

Twisttmann Bay (Region Syddanmark stoppede marts 2020), Carrinna A Hansen (Region 

Sjælland), Gitte Bunkenborg (Region Sjælland) og Birgitte Lerbæk (Region Nordjylland). 

Redaktionsgruppens mål om at udvide med repræsentanter fra Nordjylland og/eller Region 

Midtjylland i 2020 lykkedes. I 2020 bød vi velkommen til Birgitte Lerbæk (igen😊), Gitte 

Bunkenborg og Carrinna Hansen. Vi er glade for de nye kræfter og netværk. Målet i 2021 er 

at få en repræsentant fra Region Midtjylland med i gruppen.  

Vi holder fortsat fast i en papirudgave bl.a. efter ønske fra medlemmerne på 

generalforsamlingen. Denne beslutning gør bladet let tilgængeligt for alle medlemmer, men 

gør det samtidigt relativt dyrt at udgive og distribuere. Endvidere kræver det en del arbejde 

for redaktionsgruppe, når bladet skal distribueres. Bladet er offentligt tilgængeligt på 

selskabets hjemmeside og deles åbent på issuu.com via vores grafiker. Issuu-portalen er en 

anerkendt og prisbelønnet dansk-amerikansk platform for elektroniske publikationer.  

 

Om udgivelserne 

2020 udgav vi som forventet tre numre med i alt 12 faglige artikler med Forsknings- og 

udviklingsprojekter (FoU), 10 boganmeldelser og to rejsebeskrivelser. Alle artiklerne var af 

god kvalitet inden for praksisudvikling, og der var god variation mellem erfarne skribenter og 

helt nye. Redaktionsgruppen har prioriteret og brugt en del kræfter på at støtte nye 

skribenter i at få skrevet gode artikler, som kan inspirere andre i praksisfeltet. Artiklerne var 



Side 03 
 

Årets gang 
   

 

fra både hospitalsafdelinger, ambulatorier, primær sektor, psykiatrien og 

uddannelsessektoren. Vi har haft artikler om patient- og pårørende inddragelse, ensomhed i 

alderdommen, mistrivsel under isolation, musik som sundhedsfremme og patientstøtte, 

kvalificering af telefonkonsultationer, evidensbaseret praksisudvikling med sterilt plaster efter 

operation, forbedringsarbejde i kommunal praksis, en landsdækkende spørgeskemaunder-

søgelse om netværksgrupper og særlige interessegrupper i faglige selskabers regi, og om 

transpersoners møde med sundhedsvæsenet. Derudover havde vi to spændende 

rejseberetninger fra legatmodtagere.  

Vi havde planer om et temanummer, men grundet de mange artikler som allerede var i 

proces, valgte vi at udskyde det til 2021, hvor juni nummeret har tema om personcentreret 

praksis.  

Vi ser boganmeldelser som væsentlige i forhold til udvikling og nytænkning, og har gennem 

året søgt at styrke dette område. Det har resulteret i 10 anmeldelser. Enkelte har ligget 

længe hos anmelderne, der er der ved at blive ryddet op i. Vi har valgt at udnævne en 

tovholder til dette område. Birgitte Lerbæk er blevet tovholder, hvilket har været en stor 

styrke. Hun sørger for at deadlines bliver overholdt og lægger billeder af nye bøger til 

anmeldelse på Facebook, holder kontakt til forlag og anmelderne, sender bøgerne til 

medlemmerne og anmeldelserne til forlagene, samt sørger for at anmeldelsen indeholder 

det, den skal. Der har været stor efterspørgsel på at anmelde bøger, og ofte var bøgerne 

væk i løbet af et par timer på selskabets Facebookside. Derfor har redaktionsgruppen 

besluttet, at det fremover primært er medlemmer, som kan anmelde bøger, og at det ikke er 

de samme personer, der anmelder, hvis der er andre, som byder ind.  

De to spændende rejsebeskrivelser fra legatmodtagere var fra 2019. Der har ikke været 

søgt og givet legater i 2020. Vores faglige selskab giver også legater til digitale konferencer 

og derfor håber vi, der vil være ansøgere, som vil dele deres konferencedeltagelse og 

inspirere andre til at deltage i internationale netværk.     

I 2020 havde vi et mål om at revidere manuskriptvejledningen og udvide grænsen for antal 

ord per artikel. Vi er i gang med at revidere manuskriptvejledningen, så den er ikke 

publiceret endnu, men alle forfattere fik mulighed for af skrive længere artikler end angivet i 

den nuværende manuskriptvejledning. Det er et mål i 2021 at få revideret vejledningen for 

både artikler og boganmeldelser. Vores mål for artikler i 2021 er fortsat at publicere 10-12 

faglige eller videnskabelige artikler af god kvalitet med en variation mellem erfarne og nye 

skribenter, der arbejder med FoU-projekter. Vi sigter mod 10-12 boganmeldelser i 2021 og 

forventer ingen rejsebeskrivelser grundet Corona, - men håber på nogle referater fra 

spændende on-line konferencer.  
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Vi ved fra tilbagemeldinger fra medlemmer og andre læsere, at artikler fra Forstyrrelsen 

2020 anvendes i praksis bl.a. i journal clubs og som anbefalet eller supplerende litteratur på 

grunduddannelsen. Det er vi stolte af og mener, at det peger på, at læserne synes kvaliteten 

er god og indholdet inspirerende. 

Landskonference 2020 udsat til 2021 

I forsommeren 2019 overtog Region Sjælland opgaven med at arrangere landskonference i  

2020. Samtidig var planen, at der skulle afholdes 2 MasterClasses dagen før. På grund af 

Corona, blev landskonferencen først udsat 4 måneder og så igen udsat 7 måneder til marts 

2021. Nogle måneder før besluttede vi at spørge vores medlemmer, om de ville deltage i en 

fuld virtuel konferencen, da det tegnede til, at en fysisk konference i marts heller ikke ville  

kunne lade sig gøre. Det viste sig, at der var stor opbakning til en virtuel konference. Derfor 

tog vi kontakt til firmaet ’Gnist’, som har erfaring med at afvikle virtuelle konferencer og 

webinarer på Zoom. Det var en god oplevelse og en lettelse for arrangementsgruppen, at 

have kvalificeret hjælp til det virtuelle. Temaet bevarede vi, hvilket var ”Personcentreret 

Praksis”. MasterClass-dagen tog vi beslutning om at aflyse. Der var 2 temaer; et om 

’Kommunikation i øjenhøjde’ og et om ’Narrativ Care’. Vi håber, at vi kan tage disse emner 

op igen, når det bliver muligt at mødes fysisk. Planlægningsgruppen for landskonferencen 

bestod af: 

Mette Kjerholt, Forskningsleder, Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital   

Rikke Ulka, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus  

Jeanette Rasmussen, Udviklingssygeplejerske, Gentofte Kommune  

Tina Bjerre, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital  

Annesofie Lunde Jensen, Klinisk sygeplejespecialist, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus 

Universitetshospital   

Julie Maria Duval Jensen, PhD-studerende, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet    

 

Hybridseminarer med danske professorer 

Da vi forudså, at det ville være svært at mødes fysisk i 2021, men stadigvæk havde et ønske 

om at samle vores medlemmer omkring udvikling og forskning, fandt vi på at afholde 

seminarer med danske professorer. I de seneste 3 år, er der kommer mange nye 
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professorer, hvis forskning har betydning for klinisk sygepleje og/eller sygeplejersker 

praksis. Lige netop den viden, ønskede vi at sprede blandt vores medlemmer, samt give  

mulighed for at diskutere og anvende professorernes forskningsresultater og erfaringer. På 

nuværende tidspunkt har vi et program med 18 professorer, der holder oplæg i 2021. De er 

indtil videre blevet afholdt fuldt virtuelt, men vi håber på at kunne gøre det til hybridseminar i 

efteråret 2021. Seminarerne bliver afholdt på samme klokkeslæt (15.15-16.45) 1 til 2 gange 

om måneden. Det er gratis for medlemmer at deltage.  

Vi forventer at fortsætte med flere seminarer i 2022.  

Vi har til at understøtte afholdelsen af seminarerne indkøbt udstyr, tre webcamera og tre 

mikrofoner, som vi regner med at få god gavn af i mange år.  

 

Deltagelse i råd og udvalg  

Vi gør meget ud af at reklamere på vores hjemmeside, når DASYS søger repræsentanter til 

at indgå i råd og udvalg. Vi har i 2020 indstillet flere medlemmer til forskellige 

arbejdsgrupper. Udpeget blev  

 Julie Duval til ’Arbejdsgruppe til udarbejdelse af national forskningsstrategi for det 

primære sundhedsvæsen.  

 

Samarbejde med andre foreninger 

Strategimøde med DASYS  

DASYS afholdt i september 2020 strategi møde, hvor de havde inviteret 2 repræsentanter 

fra de faglige selskaber som er medlem af DASYS. Annesofie Lunde, Lotte Evron og Julie 

Duval deltog i strategimødet, hvor vi sammen diskuterede og kom med et oplæg til DASYS, 

så de herefter kunne lave et forslag til strategi for DASYS 2020-2025.  

Annesofie var med i planlægningen til strategiseminariet, fordi vi ved repræsentantskabs-

mødet den 20. november 2019, havde stillet et forslag vedrørende organisering af DASYS 

og de faglige råd under DASYS’ bestyrelse. 

I det seneste år har vi deltaget i udarbejdelsen af flere forskningsstrategier. 

DASYS er netop ved at lægge sidste hånd på deres strategi, hvor vi deltog i et seminar og vi 

har også udarbejdet et høringssvar hertil.  
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DSR har været i proces med at udarbejde en forskningsstrategi, primært rettet mod det 

nære sundhedsvæsen. Her har Julie Duval, Jeanette Rasmussen og Annesofie L. Jensen 

deltaget i arbejdsgruppemøderne. 

Sundhedsstyrelsen er også gået i gang med at udarbejde en forskningsstrategi for det 

primære sundhedsvæsen. Dette er en længere proces, da den skal gælde for alle aktører i 

det primære sundhedsvæsen. Her deltager Julie Duval.  

 

DASYS forskningsråd og Dansk Selskab for sygeplejeforskning  

I 2019 genoptog vi arbejdet med at styrke samarbejdet med DASYS forskningsråd og Dansk 

selskab for sygeplejeforskning, da vi har fælles interesser. I 2020 har vi dog ikke nået at 

arbejde videre med dette, hvilket vi tænker skyldes Coronapandemien. Vi håber dog, at vi 

kan styrke dette samarbejde til gavn for sygeplejersker, der arbejde med udvikling og 

forskning. Derfor vil det være et indsatsområde i 2021.  

 

Legater   

I 2020 har vi ikke uddelt nogle midler. Dette skyldes formentlig covid-19 situationen. 

  

Om medlemmerne 

Der er aktuelt 350, hvilket er en fremgang på ca. 38 medlemmer i det forgangne år.  

 

Generalforsamling for året 2019 

Generalforsamlingen for året 2019 blev flyttet fra foråret 2019 til august 2020 pga. Corona. 

Det var første gang, at vi afholdt en hybrid generalforsamling. Bestyrelsen var samlet og 

holdt konferencen for medlemmerne over Zoom. Valg til bestyrelsen blev afholdt forud for 

generalforsamlingen, hvilket betød at nogle af de nyvalgte også kunne være til stede ved 

genralforsamlingen. Valget foregik ved at udsende stemmesedler til alle medlemmer en uge 

før generalforsamlingen med mulighed for at stemme online. Der var 88, som stemte, hvilket 

svarede til 28 % af det faglige selskabs medlemmer på tidspunktet. 
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Regnskab 
I 2020 budgetterede selskabet med et overskud på 27.380 kr. Regnskabet viser et overskud 

på 25.886 kr.  
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Bestyrelsen 2020 
Bestyrelsen har i 2020 og frem til generalforsamlingen bestået af følgende personer  

 Annesofie Lunde Jensen (Formand) 

 Julie Duval Jensen (Næstformand) 

 Tina Nielsen (Kasserer) 

 Jeanette Rasmussen  

 Lotte Evron 

 Laila Bay  

 Carrinna Aviaja Hansen (trådte ind i januar 2021)  

 Kim Jørgensen (trådte ud i januar 2021) 

Suppleanter  

 Gitte Susanne Rasmussen 

 Tina Riekehr Bjerre 

 

 

 

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 

 


