
DARMA årsmøde 2021

Strategidiskussionens
medlemsinddragelse

Præsentation af Annedorte Vad



Program
10:30-10:40 Oplæg fra formanden om strategiens faser og med en præsentation 

af nogle af medlemsundersøgelsens resultater
10:40-12:20 Diskussioner i break-out grupper og fremlæggelse i plenum (inkl. 10 

minutters pause)
12:20-12:30 Opsamling og tak for nu 

Resultaterne fra dagens diskussioner bringes tilbage i
strategiarbejdsgruppen for udarbejdelse til et udkast til
DARMA’s nye strategi, som medlemmerne får mulighed

for at stemme om inden det implementeres



Medlemmer af arbejdsgruppen
1. Annedorte Vad, KU (DARMA formand)
2. Signe Nipper Nielsen, Absalon (DARMA bestyrelsesmedlem)
3. Anne Katrine Kleberg Hansen, KADK
4. Anne Overgaard Jørgensen, UFM
5. Helen Korsgaard, SDU
6. Inge Holm, Rigshospitalet
7. Jan Andersen, SDU
8. John Westensee, AU
9. Karla Douw, SDU
10. Laila Østergren, CBS
11. Nicolai Tofte Brenneche, AAU
12. Niels Henrik Meedom, Lægemiddelstyrelsen
13. Nina Pedersen, KU
14. Olaf Svenningsen, Psykiatrien i Region Syddanmark
15. Sasha Bermann, DTU
16. Torben Høøck Hansen, KU
17. Ulla Jakobsen, Lundbeckfonden



Hvad er en strategi
• Strategi handler om at få skabt en rød tråd fra 

det daglige arbejde (mission) til indfrielse af de 
fremtidige mål (vision)

• Strategiarbejde bliver alt for ofte højtflyvende og 
en akademisk snak, men arbejde med strategi 
kan sagtens være jordnært og konkret

• En strategi i øjenhøjde virker og giver resultater



Hvornår er strategien en succes



Strategiprocessens fem faser



Strategiprocessens analyse
Hvor er vi i dag?
• For at få en ordentlig diskussion og et godt afsæt for 

strategiprocessen, har det været vigtigt at fastlægge den 
nuværende situation

• Det første skridt var derfor analysefasen, hvor vi kiggede på hvor 
DARMA står nu, og hvilke forhold der påvirker foreningen

• Det har strategiarbejdsgruppen været med til at se på, og 
medlemsundersøgelsen har inddraget flere stemmer

I dag skal vi høre jeres mening og starte med at sætte en retning



Medlemsundersøgelsen
DARMA har 275 medlemmer. 68 medlemmer har svaret på undersøgelsen



Medlemsundersøgelsen



Strategiprocessens retning
Hvor skal vi hen?
• DARMA’s formål (mission)
• DARMA’s adfærd (værdier)
• DARMA’s fremtidige mål (vision)

• Hvilke resultater kræver det at indfri visionen (strategiske mål)
• Målene skal være ambitiøse, men opnåelige – hvad er 

sandsynligt og realistisk. Sæt fokus på det der ligger tættest 
på DARMA’s kerne

• Hvad der skal til for at målene kan nås, og hvad der skal 
prioriteres, hvis der ikke er ressourcer nok



Format for break-out sessioner
Vi har cirka halvanden time til rådighed – inkl. en pause

Vi holder to break-out sessioner 

• Emnet diskuteres i break-out gruppen (25-30 minutter)
– Gruppen udpeger en referent og evt. en ordstyrer
– Gruppen bestemmer, hvordan gruppens drøftelser skal refereres i plenum

• Gruppens resultater fremlægges og diskuteres i plenum (10-15 minutter)



Break-out session 1
Professionens fremtid – hvor er forskningsstøtten på vej hen?

I din organisation

- Skift til strategisk rådgivning frem for 
direkte ansøgningssupport

- Fokus på ansøgningsstrategi og 
helhedstænkning

- Stort fokus på ekstern finansiering
- Oprustning
- Mere komplekse opgaver
- Større samarbejde
- Professionalisering
- Specialisering
- Mere travlt
- Modsatrettede ønsker om øget 

centralisering/decentralisering
- One point entry funktion
- Flydende arbejdsgange mellem 

projektcyklussens faser
- Digitalisering
- Større internationalt fokus
- Fra kontrol til tillid i post-award
- Stigende rådgiverfunktion 

Generelt

- Større centralisering
- Mere professionaliseret
- Specialisering
- Strategisk styring
- Mere digitalisering, fokus på AI
- Fokus på ledelsesrådgivning og 

lobbyisme
- Erkendelse af at forskningssupporten 

ikke kan undværes
- Flere områder skal dækkes
- Øget samarbejde med flere aktører

Diskuter hvordan I ser fremtiden 
for RMA, og hvordan DARMA 

bedst kan understøtte den



Break-out session 2
Aktiviteter og medlemsinvolvering

Ønsker 
• Mentorordning
• Special Interest Groups
• Kurser
• Webinarer
• Fysiske/online aktiviteter
• Workshops
• Studieture
• Direkte mail
• LinkedIn
• Hjemmeside

Diskuter hvilke aktiviteter DARMA skal lægge vægt på, 
og hvad forventer vi af dem? 

(format, kadence, pris, medlemsinvolvering, internationalisering)

Hvordan skal de prioriteres?
Hvordan sikrer vi medlemsaktivitet?

Temaer
• Post-award
• Data, Open access
• Etik, ledelsesbetjening
• Projektstyring, certificering

Spørgsmål 
• Hvordan sikrer vi, at de aktiviteter vi sætter i 

gang har en vis levetid 
• Hvad skal der til for at melde sig som frivillig, 

så vi kan møde medlemmernes ønsker

http://darma.dk/volunteer



Strategiprocessens fem faser



Tak for i dag

• Tak for din deltagelse og engagement. Det 
gør det sjovt at arrangere events

• Tak for dit input i dag, det er værdifuldt for 
foreningens videre vej

• Kontakt darma@darma.dk eller 
president@darma.dk hvis du vil være aktiv 
eller har gode ideer til arrangementer


