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SKAL VI HJÆLPES AD ? 

AT ETABLERE ET FAGLIGT NETVÆRK

V. OLE TOFTDAHL SØRENSEN

PROFESSIONSAFDELING, DSR



INDHOLDSSIDE      

DSR VISIONVI FLYTTER GRÆNSER I 

FAG ORGANISATION OG SAMFUND
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FAG
SAMFUND

ORGANISATION 



INDHOLDSSIDE      

SAMMEN OM DSR
ORGANISATIONSUDVIKLINGSPROJEKT

3



4

ÅRSAGEN TIL ET NETVÆRK
SKAL VÆRE KLAR OG LIGETIL

Oplagt mulighed for samarbejde

Definition af de funktioner som netværket skal beskæftige sig med

Kompetencer

Fokus på roller, ansvar og kompetencer som baggrund for netværk 
(hvem er vi og hvad skal vi være fælles om)

Hvorfor er der brug for et netværk (cases)

Hvilken forskel gør det for patienter og pårørende

For sundhedssystemet

Udarbejd et fælles notat – bruges politisk
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NETVÆRK SET FRA DSR SIDE 

Nyt for DSR - en mulighed for at være nyskabende - en del af SAMMEN OM 
DSR

En anden måde at engagere sig på

Mindre bureaukratisk – mere overskueligt i opstart

Her og nu opgaver 

Samarbejde med DSR  om politiske tiltag ad hoc

Eksempler på nye netværk/fællesskaber – changeday -
https://www.changeday.dk/
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HVIS MAN ER ET FAGLIGT SELSKAB

• Vedtægter

• Minimum 100 deltagere

• Bestyrelse bestående af minimum 5

• Tildelte bestyrelsesroller

• Krav om generalforsamling

• Årsberetning

• Landskursus/temadage

• Støtte til nationalt, nordisk og internationalt samarbejde

• Dasys medlemskab mulighed

• Mulighed for indflydelse – udpegning til arbejdsgrupper SST

• FS konferencer – viden og erfaringsudveksling
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OPRETTELSE AF FAGLIGT
SELSKAB

Baggrund for ønske om oprettelse at et fagligt selskab

En beskrivelse at selskabets formål

En vurdering af, hvor mange sygeplejersker, der kan forventes som 
medlemmer

Efterfølgende inviteres repræsentanter for initiativtagerne til møde i Dansk 
Sygeplejeråd med henblik på uddybning af anmodningen og mundtlig 
information om de praktiske opgaver i forbindelse med oprettelsen af det nye 
selskab.
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NETVÆRK – FACEBOOK GRUPPE

Mulighed for at samarbejde og dele erfaringer på tværs af 

geografiske, faglige og organisatoriske barrierer

Nemt og effektivt dele dokumenter og links

Debattere

Aftale møder med de andre i netværksgruppen via en fælles kalender

Oprette undergrupper
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FACEBOOK GRUPPE – HVIS I VIL ?

Find: ”Teknologi i sygepleje”
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GRUPPER

IT – produkter

Klinisk dokumentation

IT i undervisningen

Teknologiske hjælpemidler i praksis


