
 

 

 
 

Kommunikationsstrategi DASYS og de 
Faglige Selskaber 2015 

Af Karina Bruun (FS Nefrologiske sygeplejersker) og Nina Søndergaard (FS Ledende sygeplejersker), Jane 
Færch (næstformand DASYS), Mette Glindorf (DASYS bestyrelse) 
 
1. Baggrund 
 
Som en del af Dansk Sygepleje Selskabs Strategi for 2013 – 20151 har bestyrelsen arbejdet på at målrette og 
optimere organisationens interne og eksterne kommunikation.  
 
På repræsentantskabsmøde den 18. november 2013 blev det besluttet at en arbejdsgruppe bestående af 
medlemmer siddende i DASYS bestyrelse og medlemmer fra FS bestyrelser skulle udarbejde et forslag til en 
fælles kommunikationsstrategi. Hensigten var at øge DASYS synliglig for medlemmerne, og at information/ 
kommunikation fungerer godt mellem parterne. 
 
Arbejdsgruppen har på baggrund af resultater af workshoppen på repræsentantskabsmøde besluttet en 
række forslag til forbedring af vores kommunikation, som blev vedtaget på repræsentantskabsmøde den 3. 
december 2014. Kommunikationsstrategien var forud for repræsentantskabsmødet i høring hos de faglige 
selskaber. 
 
2. Kommunikationsveje 
 
Figur 1. Illustrerer de interaktive kommunikationsveje mellem DASYS bestyrelse, de Faglige Selskabers (FS) 
bestyrelser og det enkelte medlem.  
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2.1 Kontakt med medlemmerne  
 
DASYS bestyrelse ønsker at styrke samarbejdet og kommunikationen med FS ved at: 
  
Holde kontakt med FS bestyrelser som tilbydes at formanden eller andre medlemmer fra DASYS bestyrelse, 
efter ønske kan deltage i FS bestyrelsesmøder og landsmøder  
Medvirke til dannelsen af faglige netværk og sparring ved møder og workshops  
Dele litteratur og bidrage med faglige kompetencer mm. i forbindelse med fx udvalgsarbejde  
 
2.2 Kommunikationsmetoder 
 
Personlig interaktiv kommunikation finder sted ved kontakter til møder, repræsentantskab mm., men den 
elektroniske kontakt er platformen for gensidig information og formidling. 
 
 Den elektroniske kontakt består af: 
 
a) WEB sites 
b) E-mail 
c) Nyhedsbreve 
 
 
a) WEB sites 
 
Det skal være nemt for medlemmerne at gå fra FS web site til DASYS web site og vice versa 
 
På DASYS hjemmeside findes allerede links til alle FS web sites. Det vil være hensigtsmæssigt at alle FS web 
sites har et link til DASYS website, enten direkte ved klik på fx sliderbillede eller via venstremenu med 
indsat info om DASYS. 
 
Det vil være hensigtsmæssigt, at der er information om DASYS på FS web sites, således at medlemmerne 
lærer DASYS at kende som organisation og som faglig aktør 
 
FS web sites kan fremme viden om DASYS ved at udgive udarbejdet information om DASYS, fx DASYS 
nyhedsbreve og information om repræsentationer og høringssvar. 
 
Det er ønskeligt at DASYS arrangementer fremgår af FS web site kalendere, således at medlemmerne har 
let adgang til disse 
 
FS web redaktører og formænd tilsendes DASYS årshjul. Endvidere tilsendes vigtige datoer fx mødedatoer 
for specialeplanerne 
 
DASYS er på Facebook mhp at komme bredt ud til medlemmerne 
 
 
 
 



 

 

b) E-mail korrespondance  
 
Vi skal sikre at info når hurtigt ud til medlemmerne, og information fra DASYS sendes til både FS formænd 
og web redaktører således at info hurtigt kan opslås på web sites 
 
Forslag til markering i mailkorrespondance mellem FS og DASYS 
 
Orientering: Almen orientering 
Orientering – svar udbedes: Læses og svar tilbage til afsender  
Afsender sætter gerne en deadline for svar på meddelelsen. Ved svar som ok, enig, o. lign. skrives svaret i 
emnefeltet. Når svaret står i emnefeltet behøver man ikke lukke mailen op – der ingen tekst! 
Nyheder: Informationer der har en nyhedsværdi 
 
 
c) Nyhedsbreve 
  
Nyhedsbreve fra DASYS sendes til FS formænd og webredaktører, således at de hurtigt kan nå ud til 
medlemmerne 
 
3. Rekruttering af medlemmer til udpegninger til arbejdsgrupper 
 
Det er ønskeligt at FS kender kompetenceprofiler på deres medlemmer, således at det bliver nemmere at 
finde egnede medlemmer til diverse udpegninger til arbejdsgrupper fx i Sundhedsstyrelsen. 
 
Det vil være ønskeligt at der arbejdes på at medlemmerne kan skrive deres kompetenceprofil i DSR´s 
medlemsregistrering, således at de fremgår af FS medlemslister, og der kan søges på listen efter specielle 
kompetencer 
 
 
 
 


