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Formålet med konferencen er at diskutere og planlæg-
ge, hvordan faglige selskaber kan udvikles. Udviklingen 
skal sikre, at de faglige selskaber også i fremtiden er
• Anerkendte og respekterede i sundhedsvæsenet  
• Relevante og attraktive for flere medlemmer fremover 

- også de yngre sygeplejersker.

Konkrete mål med konferencen
Konferencen er tænkt som startskuddet til en proces der 
skal udvikle, nytænke og styrke de faglige selskaber– 
med udgangspunkt i det stærke fundament, som allere-
de i dag findes i selskaberne. Konkret skal konferencen:
1. Føre til en mere tydelig formålsafklaring i det enkelte 

selskab – Hvorfor er vi sat i verden, hvad driver os og 
hvad er vores mål?

2.  Motivere til udvikling og forandring i selskaberne
3.  Sikre, at der sker konkret handling, når konferencen 

er slut. Blandt andet gennem planlægning af pilotpro-
jekter i de selskaber der er interesserede i dette

4.  Bidrage til bedre videns- og erfaringsdeling på tværs 
– den store mængde viden og de gode ideer, der 
eksisterer i dag skal deles på tværs af selskaberne.

Indhold på konferencen
Konferencen er en vekselvirkning mellem inspirerende 
oplæg, videndeling og selvstændigt arbejde i selskaber-
ne. En række deltagere fra bestyrelserne har deltaget i en 
kursusdag og er klar til at facilitere arbejdet i grupperne.

Processen styres af Rune Bastholm og Bjarke Dahl 
Mogensen fra ’Huset DeltagerDanmark’. De har stor 
erfaring med samarbejde med fagbevægelsen. Deres 
ekspertise på at facilitere processer for at nå i mål med 
medlemsinvolvering er baseret for forskning om bl.a. 
sociale bevægelser, relationel koordinering og foran-
dringsprocesser.

Der er oplæg ved sygeplejerske Jackie Lynton, som har 
været en del af ledergruppen, i det der er blevet kaldt 
den største sundhedsbevægelse i det engelske sund-
hedsvæsen nogensinde -NHS Change Day. 
Som en forandringsfacilitator, coach og inspirator ar-
bejder Lynton i dag med mennesker og organisationer 
verden over, ved at konfrontere deres udfordringer og 
indfri ambitiøse drømme. Grundfilosofien er, at trække 
på de ideer og den faglighed, som fagpersonale besid-
der og Lynton leverer et overbevisende bud på, hvordan 
sundhedsvæsener kan forbedres. 

Hvad sker der efter konferencen?
Konferencen er startskuddet til handlinger, der i sagens 
natur er ukendte på nuværende tidspunkt. DSR sekre-
tariat vil stå klar til at hjælpe med at omsætte lokale 
pilotprojekter/ideer efter konferencen. 
Resultatet fra konferencen skal deles med den reste-
rende bestyrelse/selskab og viden og materialer bliver 
tilgængelige for selskaberne.

Konference
Faglige selskaber, DASYS og DSR

Den 1. – 2. november 2016 på Hotel Koldingfjord


