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TEMADAG 

FAG, FAGLIGHED OG 

ARBEJDSGLÆDE

FAGLIG SESSION: HVILKE VÆRDIER OG 

VISIONER ER VIGTIGE FOR DIG, DIT FAG OG FOR 

DANSK SYGEPLEJERÅD?
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DE FIRE VISIONSTEMAER

1. Mangfoldighed i fællesskab: For at skabe mest mulig værdi for sine medlemmer skal DSR 

overkomme dilemmaet mellem det kollektive og det individuelle og skabe et fællesskab, der forener 

individuelle sygeplejersker med egne behov og livssituationer – gennem fokusering på medlemsbehov 

og brug af segmentering.

2. Stærk og stolt fagidentitet: For at skabe mest mulig værdi for sine medlemmer skal DSR styrke og 

kontinuerligt udvikle den fælles faglige identitet blandt sygeplejerskerne, både ved at yde faglig 

opkvalificering og støtte og ved at skabe samtaler mellem sygeplejerskerne om gode historier, de alle 

kan være stolte af på tværs af specialer og funktioner.
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DE FIRE VISIONSTEMAER

3. Synlig og tilgængelig forening: For at skabe mest mulig værdi for sine medlemmer skal DSR gøre 

sit arbejde og sine resultater synlige for sine medlemmer, både gennem bred kommunikation og tæt 

kontakt på arbejdspladsen, og sikre den lettest mulige adgang til hjælp, når der er behov for det.

4. Åben forening og professionel organisation: For at skabe mest mulig værdi for sine medlemmer 

skal DSR være en fagforening med streg under forening, hvor ildsjæle, menige medlemmer og TR’er

alle føler sig som bidragydere – understøttet af en professionel og effektiv organisation med evne til at 

træffe valg og målrette sine indsatser.



Hvad kunne DSR gøre for 

at lykkes med at skabe 

mere værdi for sine 

medlemmer?

Vi ønsker at skabe værdi for 

medlemmerne i form af

Fælles fagidentitet som 

sygeplejersker og 

støtte til medlemmerne 

(løn, vilkår, 

arbejdsmiljø mv.)

Mangfoldighed i 

fællesskab

1

Stærk og stolt 

fagidentitet

2

Synlig og 

tilgængelig 

forening

3

Åben forening og

professionel 

organisation
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2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

NY VISION OG VÆRDIGRUNDLAG 
I DSR

Måske er I inspireret af Lisbeth Aaskov Falchs oplæg 

om, hvordan omsorg og pleje gøres til professionens 

vartegn? Eller måske er I optaget af andre ting fra jeres 

hverdag?

Så, hvilke værdier ser du som særligt centrale for din 

profession og Dansk Sygeplejeråd?

5



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

IDEUDVIKLING TIL KERNEVÆRDIER

Formål:

Formålet med øvelsen er:

• At sikre at visions og værdiarbejdet i Dansk Sygeplejeråd har afsæt i sygeplejerskernes hverdag.

• At få nedskrevet så mange ideer som muligt på dugen. 

Spørgsmål til øvelsen:

Hvilke værdier ser du som særligt centrale for din profession og Dansk Sygeplejeråd?

Hvad skal i gøre?

1. Del jer op to-og-to eller tre-og-tre ved bordet. Brainstorm ideer ud fra spørgsmålet og skriv dem 

ned på jeres notesblok.

2. Del jeres ideer med de andre ved bordet, og noter alle jeres ideer på bordet. Ideerne skal udvikles 

med udgangspunkt i de arbejdstemaer, der står på midten af jeres dug. Noter evt. nye ideer på 

dugen, som kommer frem i processen med at beskrive ideerne.
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2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

UDVÆLGELSE AF DE TRE BEDSTE 
IDEER

Formål:

Formålet med øvelsen er at vurdere og prioritere, hvilke tre ideer, der vigtigst at tage med 

i det videre arbejde.

Spørgsmål til øvelsen:

Hvilke værdier er vigtigst i forhold til de arbejdsopgaver, du varetager?

Hvad skal i gøre?

1. Udvælg de tre ideer I som samlet gruppe mener giver mest værdi for medlemmerne af 

Dansk Sygeplejeråd. I kan både vælge de værdier, der skaber mest værdi for flest, og 

de værdier som giver den største værdiforøgelse for en bestemt gruppe medlemmer.

2. Sæt en ring rundt om de ideer i vælger.

3. Vælg en fra jeres gruppe, der kan præsentere jeres tre ideer  i plenum.
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2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

OPSAMLING I PLENUM
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2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

IDEER

• Ligestilling – ligeløn for lige uddannelse

• Tydelig fagforening

• Sundhedspolitisk stemme

• Sammenhæng mellem interessevaretagelse og sygeplejefaglighed

• Tilstedeværelse på arbejdspladsen såvel som sundhedspolitisk

• Hvad er sygeplejerskernes kerneopgave?

• DSR skal facilitere faglige dialoger om kerneopgaven på den enkelte arbejdsplads.

• Sammenhæng på tværs af DSR

• Sygeplejerskernes demografiske udvikling (tilbagetrækningsreformen - pension og seniorpolitik)

• Attraktivt arbejdsmiljø

• Bedre sammenhæng mellem studie- og arbejdsliv

• Sammenhæng mellem kliniske arbejdsliv og det udviklingsarbejde, der foregår i sundhedsvæsnet

• Sygeplejeuddannelsen er blevet for akademiseret

• Hvis sygeplejersken på gulvet ikke hjælpes, er der ikke nogen til at forske 

• Sygeplejen skal tage aktiv del i tværfagligheden, men skal ikke give køb på kerneopgaven

• DSR skal blive bedre til at lytte til medlemmerne

• Linda Aikens forskning – sygeplejersker redder liv og sparer penge
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