STRATEGISEMINAR

Vi arbejder med DASYS’ strategi 2025
Hvordan udvikler og styrker vi samarbejdet mellem de faglige selskaber og DASYS
29. september 2020 kl. 12.00 til 30. september 2020 kl. 16.00
Døgnseminar med overnatning og hyggelig middag.
Udgifter til ophold og forplejning afholdes af DASYS.
Transport afholdes af de faglige selskaber selv.

Bindende tilmelding på dasys@dasys.dk
Sted:
Comwell Rebild Bakker
Rebildvej 36
9520 Skørping

Deltagere:
DASYS’ bestyrelse og råd samt formand og næstformand i de faglige selskaber under DASYS

Formål: At udarbejde DASYS’ Strategi 2025
Herunder forslag fra Fagligt selskab der arbejder med udvikling og forskning:
o Hvordan udvikler og styrker vi samarbejdet mellem de faglige selskaber og DASYS
ved at undersøge og revurdere organiseringen ift. bestyrelsen og de nuværende
faglige råd under DASYS’ bestyrelse. Dette med henblik på at finde ud af, om der
fortsat er de faglige råd, der er behov for. Herunder bør der også drøftes, hvordan
man kan skabe mere direkte samarbejde mellem DASYS’s bestyrelse og de faglige
selskaber.

PROGRAM
Workshop ved hjælp af Lego® serious play® styret af virksomhedsrådgiver Mads Bab fra Gnist.
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Strategi er mange ting, men en god og jordnær definition er:
Strategi er fastsættelsen af jeres langsigtede mål. Alt det I ønsker DASYS skal blive, og de mål I
ønsker at nå.
Så essensen af seminaret er klar: Vi skal fastlægge jeres langsigtede mål. Dvs. mål fra 2020 til 2025
og vi skal tale om det I ønsker DASYS skal udvikle sig til.
Vi har fra kl. 12.00 til 16.00 dagen efter. På det døgn skal vi tegne et billede af fremtidens DASYS,
finde de vigtigste fokusområder og ligge en strategi for hver af disse områder.
Det sker med afsæt i DASYS’ formål: Formålet med selskabet er at bidrage til at fremme faglig
udvikling af dansk sygepleje og sygeplejevidenskab og samlet repræsentere denne internt og
eksternt, såvel på nationalt som på internationalt niveau.
I kan forvente et seminar, med afvekslende dialoger og anerledes tilgange til at tale om, blive
enige og ikke mindst fastlægge mål, I alle kan bakke op om. Det vil bl.a. ske med afsæt i LEGO
Serious Play, men også andre metoder, som bl.a. designere har stor glæde af, når der skal træffes
beslutninger.
Jeg tror, den bedste måde at sige det på er, at formen på seminaret handler om I giver jeres hjerne
en hånd. Med hjælp fra LEGO Serious Play, sikrer vi nemlig nye vinkler på velkendte
problemstillinger, og sidst men ikke mindst, medvirker metoden til, at I helt konkret, bygger videre
på hinandens ideer frem for at låse jer fast på individuelle positioner.
29. september

30. september

Ankomst og frokost

Morgenmad

Fremtidens DASYS skabt
vha. LEGO Serious Play

Arbejdsgrupper dykker ned i de enkelte
fokusområder

Identifikation af de vigtigste
fokusområder

Dialog og sparring

Hyggelig middag

Strategi for de vigtigste fokusområder
Færdiggørelse af strategien
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Som I kan se, handler seminaret om jer og jeres ideer til DASYS fremtidige udvikling. Så hvis I gerne
vil komme lidt forberedt, kan I tænker over følgende tre spørgsmål:
1.

Året er 2025 og du gør status på DASYS’ bidrag til den faglige udvikling indenfor
dansk sygepleje. Hvad tænker du, at DASYS især lykkes med?

2.

DASYS’ formål er at repræsentere dansk sygepleje nationalt og internationalt. I 2025,
hvad tænker du, at DASYS er lykkes med i forhold til det?

3.

For at lykkes, hvad kræver det så af DASYS’ organisering og måde at arbejde på

Lidt om mig:
Jeg har arbejdet med strategi- og organisationsudvikling i 20 år og bruger jævnligt LEGO Serious
Play til at forbedre kvaliteten af gruppeprocesser. Bl.a. til Dokumenationsrådets konference sidste
år. Jeg har skrevet en bog om brugen af LEGO Serious Play og certificerer to-tre gange årligt
mennesker fra hele verdenen i brugen af metoden. Jeg har skrevet et par bøger med afsæt i
positiv psykologi og underviser på Aarhus Universitets Master i Positiv Psykologi. I øjeblikket
samarbejder jeg med Statens Institut for Folkesundhed om et projekt, der sigter på at udvikle
mental sundhed i teams med hjælp fra en kunstig intelligent sparringspartner.
Men nok om mig. Jeg glæder mig til at møde jer og guide jer igennem et spændende seminar.
Venlig hilsen
Mads Bab
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