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Information til online deltagere ved DASYS strategiseminar den 29-30 
september 
 
Uanset deltagelsesform er målet for seminaret, at vi skal fastlægge vores langsigtede mål. Det vil 
sige mål fra 2020 til 2025. I den sammenhæng skal vi blive enige om, hvad DASYS skal udvikle sig til 
og hvordan vi smartest organiserer vores arbejde. 
 
Vores to konsulenter Mads Bab og Dennis Bjørn Petersen har lagt sig i selen for at skabe et 
program, hvor du som online deltagere aktivt bliver inddraget i strategiarbejdet og i fællesskab 
med dem, der deltager fysisk, medvirker til at prioritere og vælge de vigtigste fokusområder. 
 
Den online deltagelse sker via Zoom, men vil undervejs også trække på andre programmer til brug 
ved idéudvikling mm. De programmer bliver introduceret på seminaret, og kræver ingen 
forudgående installationer. På seminaret skal du anvende følgende Zoom-login: 
https://us02web.zoom.us/j/4581613939. Du skal ikke bruge adgangskode, men det er nødvendigt 
at installere Zoom på forhånd. Det er en fordel at bruge en computer (mac eller pc). Tablet kan til 
dels fungere, telefon er ikke anvendeligt til dette seminar. Det er vigtigt at du har et headset med 
mikrofon sat til den computer eller tablet du bruger.  
 
Det er nyt for alle at gennemføre denne slags hybridseminarer, hvor nogle deltager online og 
andre offline. Især med strategiudvikling som mål. Selvom Mads og Dennis begge er erfarne 
facilitatorer, vil der ske uforudsete ting ift. program og teknik. Vi beder derfor om så stor 
tålmodighed og fleksibilitet som muligt. 
 
Hvis du undervejs i seminaret har brug for hjælp, kan det ske ved at kontakte følgende personer: 
Pia Dreyer – 61 67 74 90 - piadreye@rm.dk 
Mads Bab – 81 61 39 39 – mads@gnist.com 
Dennis Bjørn Petersen – 52 15 92 06 - dennisbp@gmail.com 
 
Da alle tre vil være optaget af seminarets aktiviteter, vi det være svært at svare med det samme. 
Læg derfor en besked eller send en SMS. Vi holder øje med vores telefoner og mails og vender 
tilbage hurtigst muligt. 
 
Vi har endvidere oprettet en Facebook gruppe til løbende deling af information og spørgsmål fra 
såvel on- og offline deltagere. Du finder gruppen på 
https://www.facebook.com/groups/689422144988473 eller ved at søge på DASYS Strategiseminar 
i Facebook. Efter du har anmodet om medlemskab lukkes du ind i gruppen.  
Som online deltager vil vi meget gerne have en forhåndstilkendegivelse på de dele, som du 
forventer at deltage i. Det bedes du gøre via følgende link senest mandag den 28. september. 
 
https://www.surveymonkey.com/r/dasys  
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Online program for DAYSYS Strategiseminar 
 

29. september 
Blok 1 – Vision for DASYS 

 
12.45 On-line tjek-ind 
 
Log-på https://us02web.zoom.us/j/4581613939. 
 
13.00 Velkomst ved Pia Dreyer 
 
13.30 Udarbejdelse af vision for DASYS 
 
Hver online deltager udarbejder en visualisering ud fra spørgsmålet: 
 
Formålet med DAYSY 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. Hvad er vi især lykkes med i 2025? 
 
På baggrund af visualiseringerne udkrystalliseres delvisioner, som vi også kender fra vores 
eksisterende strategi. 
 
VIGTIGT: Til denne del bedes du have blade, aviser og andet billede materiale som du kan 
klippe i. Hav også papir, skriveredskaber og limstift klar. Disse dele skal bruges til at udarbejde 
en visualisering. Har du ikke disse materialer kan du deltage ved at anvende materialer fra 
billedsøgninger på f.eks. Google. 
 
15.00 Pause 
 

 

Blok 2 – Dialog om vision mellem on- og offline deltagere 

 
16.00 Konsolidering af input mellem online og offline deltagere 
 
Delvisioner drøftes i samtaler mellem on- og offline deltagere. I fællesskab prioriteres 
delvisioner. 
 
17.00 Pause 
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Blok 3 – Vision for organisering 

 
17.15 Hvordan organiserer vi os bedst muligt? 
Vi drøfter og fastlægger centrale pejlemærker for vores organisering.  
 
18.15 Slut 
 

 
30. september 
 

Blok 4 - Vision for organisering – fortsat 
(kun relevant, hvis du også deltager i blok 3) 
 
08.00 Videre arbejde med organisering 
 
Her introduceres du til et online whiteboard ved navn Mural. Her arbejder alle online deltagere 
med at udmønte strategien for organiseringen af DASYS. 
 
9.30 Konsolidering af input mellem on- og offline deltagere 
 
Her bliver vi enige om de vigtigste indsatsområder ift. vores organisering fremadrettet. 
 
10.00 Pause 

 
 

Blok 5 – Udmøntning af faglig vision 

 
10.15 Udmøntning af den faglige vision for DASYS 
 
Vi fastlægger pejlemærker for vores faglige arbejde og udmønter de vigtigste indsatser. 
 
11.30 Konsolidering mellem on- og offline deltagere 
 
12.00 Frokost 
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Blok 6 - Yderligere udmøntning af overordnet vision 

 
12.45 Yderligere udmøntning af visionen 
 
Fra visionsarbejdet dagen før udspringer en række delvisioner. I denne blok inddeles alle 
deltagere i mindre arbejdsgrupper. Hver gruppe udmønter en selvvalgt delvision. Der arbejdes 
på tværs mellem on- og offline deltagere. 
 
14.00 Afrunding og videre arbejde 

 
 


