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TEMADAG FOR FS OG DSR 
DEN 12. JUNI 2017

FAKTA OG PERSPEKTIVER FOR ET STYRKET 

SAMARBEJDE MELLEM FAGLIGE SELSKABER OG 

DANSK SYGEPLEJERÅD 



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

NYE VEJE TIL ET TÆTTERE 
SAMARBEJDE

Formålet

Drøfte hvordan DSR kan støtte de faglige selskabers arbejde med driften og 

udviklingen af selskaberne.

Drøfte grundlæggende principper og overordnede rammer for samarbejdet.

Optimere ressourceudnyttelsen gennem ændret organisering/struktur. Dvs. 

mere tid til fagligt arbejde og mindre til administration – for derigennem at 

udvikle og styrke sygeplejeprofessionen

Skabe resultater på det faglige område og skabe værdi for medlemmer
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FAGLIGE FORA 
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Nuværende situation

Selvstændige enheder med moms-, skatte- og 

årsregnskaber

De frivillige bestyrelser bruger mange ressourcer på 

administrative arbejdsgange 

DSR’s økonomiske bidrag:

Ressourcer (4,1 personer) -2,3 mio. kr.

Øvrige udgifter*) -2,2 mio. kr.

DSR’s indtægter +0,4 mio. kr.

Samlet økonomisk bidrag -4,1 mio. kr.

*) Udgifter til støtte, konferencer, konsulentassistance mv.
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DSR’s ydelser

Portal – (0,6 pers.)

Regnskab – (1,9 pers.)

Profession/administration – (0,5 pers)

Kurser- og konference - (1 pers.)

Juridisk assistance (vedtægter) – (0,1 pers)
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Principper

• Bevare de faglige selskabers selvstændighed

• Forenkling og mindre administration

• Vidensdeling og tættere samarbejde, primært indenfor
• det professionsfaglige område

• Tilslutningen til ”det nye samarbejde” er valgfri
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DRØFTELSE I

Hvad tænker I om principperne?

Hvad er vigtigst for jer?

Har I andre bud på vigtige principper for vores
samarbejde?
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