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Information til offline 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 vi som offline deltagere interagerer med de online deltagere, så deres stemme i 
strategiarbejdet høres. Det meste af vores seminar sker væk fra skærmen, men på udvalgte 
tidspunkter vil vi også forbinde til Zoom og andre online løsninger, der hjælper os i koordinering af 
vores input. Derfor vigtigt at du som offline deltager stadig medbringer en computer eller en 
tablet. Husk også at medbringe høretelefoner med mikrofon (VIGTIGT). 
 
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. 
 
Vi har 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.  
 
Programmet for seminaret kan de læse på de følgende sider. Det er opdelt i blokke da online-
deltagerne kan vælge, hvilke dele de deltager på. 
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Offline program for DAYSYS Strategiseminar 
29. september 
Blok 1 – Vision for DASYS 

 
12.00 Frokost på Comwell Rebild Bakker 
 
13.00 Velkomst ved Pia Dreyer 
 
13.30 Udarbejdelse af vision for DASYS 
 
Vi anvender LEGO Serious Play til at undersøge følgende spørgsmål: 
 
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. 
 
15.40 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 
 

 

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 
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30. september 
 

Blok 4 - Vision for organisering – fortsat 
(kun relevant, hvis du også deltager i blok 3) 
 
08.30 Videre arbejde med organisering 
 
Der arbejdes videre med udmøntning af visionen for DASYS’ organisering 
 
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 

 
 

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 
 

 


