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MISSION 
  
VI SYNLIGGØR GEVINSTEN VED PROFESSIONEL SYGEPLEJE 
  
•  Vi formår at sætte sygepleje på dagsordenen politisk og for den 

enkelte borger. 
 
• Vi bidrager til at opretholde ydelser af høj kvalitet og er bevidste om 

den økonomiske og samfundsmæssige gevinst 
 
• Vi er fagligt kompetente og udvikler os kontinuerligt for at fastholde 

et professionelt fokus 
 

• Vores kompetenceområder og vidensfelt er sygepleje. 

VISION 
 
Vi er dagsordensættende, når det handler om at imødekomme 
menneskers behov for sygepleje og når løsninger skal formuleres. 

VÆRDIER 
FAGLIGE 

Vores faglige fokus er udgangspunktet for vores fællesskab og 
dialog med omverdenen 

FORSKELLIGE 

Vi er forskellige og arbejder forskelligt med samme mål for øje 

FREMSYNEDE 

Vi tør skue fremad for derved at sikre udvikling og indflydelse  
og sætte sygepleje på dagsordnen 
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ORGANISATORISK VISION 

Handlepunkter 
• Beslutning om klassificering af e-mails 
• Udvikle videndeling mellem råd og bestyrelse 
• Strategi for anvendelse af viden i organisationen 
• Hverve medlemmer 
• Udvikle samarbejdet med FS, formænd og kontaktpersoner 
• Afklaring og udvikling af CFKR’s organisatoriske tilknytning og 

sekretariatsbistand 
• Koordinere egne og rådenes arrangementer  
• Analysere trends og tendensers indflydelse på DASYS’ dagsorden 
• Drøfte bestyrelsens og rådenes sammensætning ift. ressourcer og 

arbejdsopgaver 
• Indgå i internationalt samarbejde på fokuserede områder 
• Definere behov for sekretariatsbistand og aftaler med leverandør 
• Styrke rådenes samarbejde 
• Deltage aktivt ved større FS-arrangementer 
• Finde løsninger på it-infrastruktur/pakke . 
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Indsatsområde 2013-2015: 
• Organisationen og arbejdet i bestyrelse, råd og udvalg skal udvikles, 

så DASYS dels kan involvere flere i arbejdet og dels kan matche 
den stigende efterspørgsel på ekspertise.  
 

• Et mere effektivt samarbejde skal skabe større synergi mellem de 
enkelte led i organisationen og en bedre dialog med medlemmerne.  
 

• En bedre understøttelse af processerne, dels i form af løbende 
udvikling af it-platformen, dels løbende tilpasning af sekretariats-
bistand. 

 



FAGLIG VISION 
Indsatsområde 2013-2015 
 
Udvikling af fagligheden er essensen af DASYS. Derfor skal fagligheden 
løbende udvikles og udfordres. DASYS skal være paraplyen hvorunder 
denne faglighed kan udvikles og udfordres og synergi på tværs af fagene 
skal udnyttes. 

 
Handlepunkter  
• Udvikling af faglig strategi 
• Hvordan får vi sat ledelse på dagsordenen 
• Kendetegn for sygepleje på fokuserede områder. 

KOMMUNIKATION 
Indsatsområde 2013-2015  
Kommunikation med alle vores interessenter er essentiel for at vi kan nå 
vores mål. DASYS vil tænke kommunikation ind i alle opgaver, drøftelser 
og beslutninger. De platforme og kanaler, vi kommunikerer på, skal ud-
bygges og professionaliseres, således at kommunikationsopgaven bliver 
meget lettere.  
Bestyrelse, råd og udvalg vil øge kommunikationskompetencen.  

Handlepunkter  
• Der nedsættes et midlertidigt minikommunikationsudvalg 
• Udvikling af en kommunikationsstrategi 
• Formulere fagligheden 
• Branding og større synlighed 
• Udvikle hjemmeside til online samarbejdsplatform 
• Organisere kommunikationsarbejdet 
• Definere budskaberne 
• Definere kanaler 
• Udarbejde en årsplan  
• Udvikle kultur for intern kommunikation  
• Udvikle kommunikationskompetencer. 
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REPRÆSENTANTER OG SAMARBEJDE 
Indsatsområde 2013-2015 
 
De mange repræsentanter i udvalgsarbejde som varetager DASYS’ 
interesser skal understøttes endnu bedre gennem direkte kontakt, støtte 
til mødeafholdelse og etablering af fora for vidensdeling.  
 
Handlepunkter  
• Temadage for udvalgsrepræsentanter 
• Definere gevinsten for borgerne 
• Følge op på repræsentanternes arbejde i udvalgene og præsentere 

resultater 
• Skabe overblik over repræsentationerne – igangværende og 

afsluttede arbejde 
• Udvikle støtteværktøjer til repræsentanter 
• Definere strategiske samarbejdspartnere (og handleplan) 
• Platform for systematiseret videnudveksling. 
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