Netværk for Dansk Psykiatrisk
Sygeplejeforskning
KOMMISSORIUM
§ 1.
Navn: Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN). Danish Psychiatric Nursing Research Network.
Formål: Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN) er en sammenslutning af forskere og kommende forskere, der har til formål at udvikle og vedligeholde et nationalt fagligt netværk med henblik på:
1) At synliggøre og formidle dansk psykiatrisk sygeplejeforskning nationalt og internationalt.
2) At udføre forskning som bidrager til forbedring af den kliniske psykiatriske sygeplejepraksis i overensstemmelse med højeste internationale standart og The Danish
Code of Conduct for Research Integrity.
3) At understøtte og udvikle psykiatrisk sygeplejeforskning.
4) At fungere som et forum for sparring og ressource for vidensdeling for forskere,
ph.d. – studerende og kandidater inden for den psykiatriske sygepleje.
§ 2.
Aktiviteter
Netværket afholder årligt min. to medlemsmøder arrangeret på skift af medlemmerne.
Hver andet år afholdes en national konference på skift i regionerne, hvor formålet er
at præsentere nyere forskning inden for psykiatrisk sygepleje. Hvert andet år afholder
netværket seminar hvori planlægningen af konferencen er en del.
§ 3.
a.

Medlemsforhold.

Optagelse.
Enhver person med autorisation som sygeplejerske med en Ph.d. grad eller indskrivning som ph.d.-studerende og med forskningsaktivitet indenfor dansk psykiatrisk sygeplejeforskning kan optages i netværket. Indmeldelse sker ved at udfylde blanket på
hjemmesiden.
Såfremt styregruppen vurderer at kandidaten opfylder netværkets optagelseskrav, kan
medlemmet optages.
Et udtrådt eller udmeldt medlem kan genoptages, såfremt 3/4 af styregruppens medlemmer stemmer for indmeldelsen.

Medlemmer, der er udmeldt af netværket i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages som medlemmer med samtykke fra
styregruppen, vedtaget med 2/3 flertal blandt de fremmødte.
b.

Udmeldelse.
Udmeldelse sker ved henvendelse til styregruppen. Udmeldelse skal ske skriftligt og
træder øjeblikkeligt i kraft og senest 1 mdr. efter er personoplysninger slettet.
Styregruppen kan, hvis 2/3 af styregruppens medlemmer stemmer herfor, beslutte at
udmelde et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser, eller
som handler til skade for netværket.

c.

Kontingent.
Netværket opkræver ikke kontingent. – en stiftende generalforsamling for en forening
sætter disse vedtægter ud af kraft.

d.

Medlemsrettigheder og pligter.
Medlemmerne er forpligtede til at overholde Danish Code of Conduct for Research
Integrity og efterleve netværkets formålsbestemmelse.

e.

Medlemsregistrering.
Medlemmet skal registreres via hjemmeside blanket med minimum navn og e-mailadresse. Træffes der beslutning om at gennemføre en online DPSN-profil skal der oplyses navn, titler, årstal (sygeplejerske (år), kandidat (år), phd (år), postdoc(år), Lektor(år), Professor(år) og fagområde (se eksisterende formater på hjemmesiden).

f.

Privatlivspolitik for Dansk Netværk For Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN)
12/7-18
DPSN-styregruppen behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og
principperne for god databehandlingsskik. Derfor har styregruppen for DPSN vedtaget
denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der
sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra netværkets legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og
nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de
ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.
i. Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
DPSN er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte netværkets data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Frederik A. Gildberg
Adresse: Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart
Telefonnr.: 51640965
Mail: fgildberg@health.sdu.dk

Side 2 af 5

Hjemmeside: www.dpsn.dk
ii. Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger om dig som medlem:
Almindelige personoplysninger: dit navn, titler, arbejdspladsoplysninger,
affilierings-oplysninger fx universitetsnavn, e-mailadresse, aktiv eller passivstatus
i netværket, projekter og fagområder.
iii. Her indsamler vi oplysninger fra
Vi får oplysningerne fra dig.
iv. Netværkets formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund
(hjemmel). Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
•
At vi som netværk har en legitim interesse i at behandle dine op
lysninger for at kunne kontakte dig samt skabe netværket, herunder
et overblik over dets medlemmer, status og fagområder. Vi bruger
oplysningerne til at indkalde til aktiviteter og møder herunder plan
lægge, gennemføre og følge op på dem.
•
At vi som netværk har en legitim interesse i at behandle dine op
lysninger for at opnå offentlig synlighed af netværket og dets med
lemmers navn, fagområde og tilknytninger ved fx online profil på
hjemmeside dette mhp. at opfylde formålet med netværket (Se
hjemmeside www.dpsn.dk)
v. Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end
dit samtykke, idet du typisk selv angiver oplysningerne over for DPSN. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i yderst sjældne tilfælde er nødvendigt for at
behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan
til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
vi. Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for netværket – fx til brug
for markedsføring - uden dit samtykke. Din fagprofil online og navns nævnelse på
DPSN-hjemmesiden (www.dpsn.dk) er frivillig, deltagelse og registrering i netværket er ligeledes frivilligt og kan til enhver tid slettes eller rettes af dig ved at rette
henvendelse til dataansvarlig.
vii. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig senest en mdr. efter at dit medlemskab,
er ophørt.
viii. Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række
rettigheder:
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•
•
•
•
•
•

Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om
dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som
netværk har vi oplysningspligt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
(indsigtsret)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til
berigtigelse)
Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive
glemt)
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes
til markedsføring
Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de
oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til
dataportabilitet)
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling
af dine personoplysninger.

ix. Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre netværkets privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du kunne læse meddelelse herom via hjemmesiden.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.
§ 4.
Styregruppen.
Netværkets daglige, strategiske og overordnede ledelse varetages af styregruppen på
mindst 3 og højst 5 medlemmer med hver 1 suppleant. Styregruppen konstituerer sig
selv og er ikke på valg. Styregruppens medlemmer vælger hver en suppleant der overtager styregruppefunktionen i styregruppemedlemmets fravær, og som overtager samtlige funktioner såfremt styregruppemedlemmet afgår i utide (pension, død, manglende
interesse mm).
•
•
•
•

Styregruppens opgave er at overse paragraf 1 og 2.
Styregruppen varetager netværkets tarv udadtil og indadtil.
Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden og rammerne for sit virke.
Over styregruppemøder skal føres et beslutningsreferat hvilket deles med netværket når dette findes relevant og vedrøre medlemmerne som gruppe. Medlemmerne
kan dog, efter henvendelse til styregruppen, til enhver tid kræve indsigt i samtlige
referater.
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Styregruppen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af styregruppens medlemmer er til stede. Der kan ikke
afgives stemme ved fuldmagt i styregruppen.
§ 5.
Vedtægtsændringer.
Til ændring af disse vedtægter kræves tiltrædelse af et flertal på 2/3 af de fremmødte
på to på hinanden følgende styregruppemøder.
§6.
Opløsning af styregruppe og netværk.
Styregruppen kan nedlægge sig selv og dermed netværket uden videre med stemmerne
4 mod 1. I sådanne tilfælde forbeholdes formelle rettigheder jf dansk lov om ophavsret
vedr. navn, brand mm. Netværk og styregruppe kan ikke nedlægges adskilt.

Således vedtaget Okt. 2022
Af styregruppemedlemmerne:

Jens Peter Hansen (Medstifter og styregruppemedlem)
Rikke Jørgensen (Medstifter og styregruppemedlem)
Frederik A. Gildberg (Medstifter og styregruppemedlem)
Jacob Hvidhjelm (Styregruppemedlem)
Sanne Lemcke (Styregruppemedlem)
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