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Fagdag
Videnscafé med  
familievejleder 

Lola Jensen

Ses vi på  
fagdagen?



Kære medlem

Foråret er på vej; dagene bliver længere, dag for dag, og forårsbebuderne spirer frem – og heldig-
vis for det!! 
Vi er også nu klar med en samlet oversigt over de faglige arrangementer, som vi holder i løbet af 
forår og sommer 2020. Vi har glædet os til at præsentere programmet for dig! 
I en travl hverdag tænker du måske, at du ikke har tid til at tage en dag eller en aften ud af kalen-
deren. Ikke desto mindre giver det ofte ny energi at komme lidt ud af hverdagens gænge og få ny 
viden på en fagligt inspirerende temadag eller eftermiddag/aften sammen med kolleger – enten 
fra lige dit arbejdsområde eller på tværs af faggrænser. Husk for øvrigt at anmode din arbejdsgiver 
om, at en faglig temadag i DSR, hvor du opnår nye faglige kvalifikationer, selvfølgelig må anses 
som en arbejdsdag i din tjenestetidsplan.

Kom i biografen og se ’De særlige’
Igen i år tilbyder vi biografture rundt om i regionen for alle medlemmer. Det bliver med en film, der 
har fået rigtig gode anmeldelser, så tag din kollega under armen og kom til filmhygge. Filmen vil 
blive vist i tre forskellige biografer i løbet af marts måned. Filmen ’De særlige’ er den nyeste film 
fra instruktørerne bag publikums-hittet ’De urørlige’, som vist fik både smil og tårer frem hos de 
fleste. Deres nye film handler om to særlige mænd, der har én ting til fælles: De giver alt, de har, 
for at hjælpe unge mennesker, som staten giver op over for. 

Fagdag den 19. maj med blandt andet Peter Mygind
Det er jo også efterhånden blevet en god tradition, at Kreds Sjælland holder fagdag. Det gør vi 
også i år, nemlig den 19. maj. Peter Mygind, som desværre måtte melde afbud til efterårets Sym-
posium, har lovet os at komme den 19. maj med et oplæg om at være patient og pårørende. Du 
kan se hele programmet i pjecen og på hjemmesiden. Vi håber, at vejret igen i år indbyder til, at 
frokostpausen kan foregå i det grønne.

Se alle faglige arrangementer på hjemmesiden …
Du kan løbende holde dig orienteret om vores faglige arrangementer på hjemmesiden
www.dsr.dk/sjaelland – det er også her, du kan tilmelde dig. DSR har fået nyt tilmeldingssystem, 
så du må endelig ringe eller skrive til os, hvis du oplever problemer med tilmeldingen, der ikke ”ser 
ud, som den plejer”. Giv endelig ikke op! Vi hjælper dig SÅ gerne, hvis du ringer til os på 7021 1664 
eller skriver til os på sjaelland@dsr.dk.

Vi omtaler løbende alle kredsens arrangementer på vores Facebook-side www.facebook.com/
kredssjaelland/. Vi kan se, at rigtig mange af jer bruger Facebook-opslagene til at invitere hin-
anden og gøre opmærksom på, hvad vi tilbyder. Bliv endelig ved med det, for dér kan Facebook jo 
noget, som hjemmesiden ikke kan.  

Vi håber, du kan finde noget i programmet, der interesserer dig, og husk, at du altid kan kontakte 
os, hvis du har en idé til et arrangement, du synes kunne være relevant for Kreds Sjællands syge-
plejersker. 

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger eller studiekammerater til forårets arrangementer. 

Med venlig hilsen

Helle Dirksen
kredsformand

http://www.dsr.dk/sjaelland
mailto:sjaelland@dsr.dk
http://www.facebook.com/kredssjaelland/
http://www.facebook.com/kredssjaelland/
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Vil du med i biffen?

Se omtale af filmen 
på næste side.

Hvalsø Bio
Jernbanevej 1
4330 Hvalsø

Onsdag den 11. marts kl. 18.30
Min. 30 max 100

Tilmeldingsfrist: 5. marts 2020
Der er slikpose og vand/sodavand i foyeren fra 17.30.

Panorama Slagelse
Træskogården 2
4200 Slagelse

Torsdag den 12. marts kl. 18.30
Min. 30 max. 123

Tilmeldingsfrist: 6. marts 2020
Der er popcorn og vand/sodavand i foyeren fra kl. 18.00.

Nordisk Films Biografer, Nykøbing F
Slotsbryggen 5
4800 Nykøbing F 

Torsdag d. 19. marts kl. 18.30
Min. 30 max. 107

Tilmeldingsfrist: 12. marts
Der er popcorn og vand/sodavand i foyeren fra kl. 18.00.

Filmen varer 1 time og 54 minutter  
(eksl. reklamer og trailers)

OBS: Bemærk forskellige  

tilmeldingsfrister!

Kom i god tid 
– pladser efter først til mølle-princippet. 
Der er unummererede pladser.

OBS

Faxe

Greve
Hvalsø

Kalundborg

Køge

Lejre

Lolland

Næstved

Odsherred

Ringsted

Roskilde

Slagelse

Sorø

Stevns

Vordingborg

Guldborgsund

Solrød

Tilmelddig her

Vælg mellem Hvalsø, Slagelse eller Nykøbing Falster

MARTS

Medlemsaktiviteter 2020 café-bio

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer
http://www.hvalsoebio.dk/
https://www.panorama-slagelse.dk/default.aspx?
https://www.nfbio.dk/biografer/nyk%C3%B8bing-falster
https://dsr.dk/kurser/13880
http://www.dsr.dk/sjaelland
http://www.dsr.dk/sjaelland
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MARTS

Medlemsaktiviteter 2020 café-bio

De særlige
Tag din kollega eller studiekammerat med i biffen, og få en hyggelig 
aften sammen, når DSR viser ’De særlige’ for kredsens medlemmer. 
 Det franske feel good-drama ’De særlige’ er den nyeste film fra 
instruktørerne bag publikumshittet ’De urørlige’.
 Deres nye film handler om to særlige mænd, der er ret forskellige. 
Bruno er en midaldrende single jøde. Malik er en muslimsk familiefar. 
De har dog én ting til fælles. De giver alt, de har, for at hjælpe unge 
autister, og ikke de nemme sager. De unge mennesker, som staten 
giver op over for, sendes nemlig afsted til Bruno og Malik, som på al-
ternativ vis underviser og støtter patienterne og deres familier.
 En film om to hverdagshelte, der vil skabe bedre rammer for en 
gruppe unge, der falder uden for normen. Filmen er baseret på den 
sande historie om Stéphane Benhamou og Daoud Tatou, som på 
trods af pres fra flere sider har sat sig for at samle de mennesker op, 
som samfundet ikke ved, hvordan man skal håndtere eller placere. 
Det er et enestående partnerskab og ikke mindst venskab, der bry-
der med traditioner og vanetænkning og bringer smilet tilbage hos 
nogle helt særlige mennesker.

✶ ✶ ✶ ✶ 

  Tryk her for at se filmens trailer

„’De særlige’ er en feel good-film, 
men langt det meste af vejen også 
en velgørende realistisk og rele-
vant en af slagsen.“ 
(Kim Skotte)

„... en film om autister til de pårø-
rende, og den er samtidig en ode 
til ildsjæle i socialt arbejde. Er der 
plads til den slags som fiktionsfilm i 
biografen? Et stort ja til det spørgs-
mål. Også selv om vi må trækkes 
med lidt sødsuppe undervejs i den 
velsmagende feel good-menu.“
(Jacob Wendt Jensen)

♥ ♥ ♥ ♥

★ ★ ★ ★

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer
https://www.kino.dk/film/b/br/breathe-0
https://www.kino.dk/film/d/de/de-saerlige


Fra kl. 15.15 vil der være 
sandwich, vand, kaffe/
te og frugt.
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DATO
Tirsdag den 31. marts

TID
15.45-18.45

STED
Nykøbing F Sygehus,  
Fjordvej 15
4800 Nykøbing F
Personalekantinen

MARTS

Medlemsaktiviteter 2020 videnscafé

Job, familie, børn – at få det til at hænge sammen
– oplæg ved familievejleder Lola Jensen 

Har du svært ved at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen? Så kom 
med til et spændende, konstruktivt og sjovt oplæg med familierådgiver Lola 
Jensen. Ofte bliver hverdagen i en børnefamilie stressende. Ikke kun derhjem-
me, men også på arbejdspladsen. Nogle ting skal bare ordnes i hverdagen, 
men det behøver ikke være trist, træls og udmattende. Mød din hverdag med 
en mere positiv indstilling, så vil du opleve en fornyet glæde, både ved dit 
arbejde med også i familien derhjemme. Det er dog noget, som man skal lære, 
og Lola giver dig de gode råd, så “næsten” hver dag, bliver en fantastisk dag.

• Det er ikke mange, der som Lola Jensen rammer deltagernes ømme punk-
ter, og samtidig leverer realistiske råd til, hvordan hverdagen kan ændres 
til det bedre.

Om Lola Jensen
Lola er uddannet socialpædagog fra 1980. De første to år efter 

 uddannelsen arbejdede hun i en børnehave og dernæst to år på et 
 behandlingshjem for børn med sociale problemer. De sidste 30 år  
har hun arbejdet som familie vejleder i børne familier.

Det har andre sagt om Lola Jensens foredrag:

OBS

Tilmelding

Tilmelding senest 
den 24. marts 2020
Min. 20. og max. 100 
deltagere

“Lola Jensens foredrag var helt fanta-
stisk. Den sprudlende energi tog næste 
pusten fra os alle, og hendes meget 
levende måde at “udstille” Familien Dan-
mark på var helt suveræn. Sjældent har 
vi grinet så meget af os selv så længe. Et 
formidabelt show med mening i.”

”Jeg kan slet, slet ikke slippe dine MAN-
GE ord fra lørdagens foredrag med dig. 
Nøj, jeg føler mig truffet – og nøj, hvor 
skal der arbejdes med ændring af min 
forældrerolle. Du har sat mange tanker 
i gang, som jeg nu meget bedre forstår.”

Det er her  
det sker

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer
https://lolajensen.dk/


Der vil være kaffe, te, 
vand og frugt, og der 
bliver serveret salat 
med brød i en pause ca. 
midt i arrangementet.

Medlemsaktiviteter 2020 videnscafé
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DATO
Torsdag den 23. april

TID
17.00-20.00

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

APRIL

Kirurgisk røg = 27-30cigaretter uden filter – per dag
Elkirurgi er kommet for at blive. De seneste 10 år har udviklingen i de så-
kaldte ”monopolare brændere” været eksplosiv på operationsstuerne verden 
over.
Desværre udvikler elknivene røg, der indeholder skadelige partikler og gas-
ser. Og lang tids påvirkning af de giftige stoffer i røgen kan gøre de berørte 
læger og sygeplejersker alvorligt syge.

På denne videnscafé vil Elisabeth fortælle, hvad der er i den kirurgiske røg og 
hvorfor er det skadeligt.  

• Vidste du, at vi har recommendationer, guidelines og lovgining  
der beskytter os? 

• Følger vi lovgivningen i dag? 
• Hvorfor har vi brug for mere viden om kirurgisk røg?  
• Bruger vi egentlig det rigtige udstyr? 
• Det føles næsten som tabu at tale om røg til kirurger, kan det passe?
• Hvorfor har vi brug for at tale kultur, når vi taler om kirurgisk røg?

Tilmelding

Tilmelding senest den 16. april 2020
Min. 20 og max. 100 deltagere.

Efter Elisabeths oplæg vil der være 
dialog og opsamling ved kredsnæst-
formand Ulla Birk Johansen.

Om Elisabeth Solvik Lundholm
Operationssygeplejerske Elisabeth Solvik Lundholm var i 8 år 

arbejdsmiljørepræsentant og undersøgte sagen. Hun kan 
dokumentere, at røgen indeholder en enorm mængde par-
tikler med giftstoffer, kræftfremkaldende stoffer og spor 
af forskellige vira og bakterier på grund af indholdet af dna. 
En undersøgelse viser, at røgpåvirkningen for personalet 

under en hel dags operationer svarer til at inhalere 27-30 
cigaretter uden filter.

Læs evt. artikel  
i Sygeplejersken 

om kirurgisk 
røg. 

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2017-9/kirurgisk-roeg-kan-goere-sygeplejersker-og-laeger-syge
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2017-9/kirurgisk-roeg-kan-goere-sygeplejersker-og-laeger-syge


Der bliver serveret 
en sandwich og frugt 
 undervejs.

Medlemsaktiviteter 2020 videnscafé
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APRIL

Fra kl. 15.15 vil der være 
sandwich, vand, kaffe/
te og frugt.

DATO
Torsdag den 30. april

TID
15.45-18.45

STED
Holbæk Sygehus
Akacievej
Opgang 5
Auditoriet
4300 Holbæk

Det er her  
det sker

Job, familie, børn – at få det til at hænge sammen
– oplæg ved familievejleder Lola Jensen 

Har du svært ved at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen? Så kom 
med til et spændende, konstruktivt og sjovt oplæg med familierådgiver Lola 
Jensen. Ofte bliver hverdagen i en børnefamilie stressende. Ikke kun derhjem-
me, men også på arbejdspladsen. Nogle ting skal bare ordnes i hverdagen, 
men det behøver ikke være trist, træls og udmattende. Mød din hverdag med 
en mere positiv indstilling, så vil du opleve en fornyet glæde, både ved dit 
arbejde med også i familien derhjemme. Det er dog noget, som man skal lære, 
og Lola giver dig de gode råd, så “næsten” hver dag, bliver en fantastisk dag.

• Det er ikke mange, der som Lola Jensen rammer deltagernes ømme punk-
ter, og samtidig leverer realistiske råd til, hvordan hverdagen kan ændres til 
det bedre.

Om Lola Jensen
Lola er uddannet socialpædagog fra 1980. De første to år efter ud-

dannelsen arbejdede hun i en børnehave og dernæst to år på et 
behandlingshjem for børn med sociale problemer. De sidste 30 år har 
hun arbejdet som familie vejleder i børne familier.

Det har andre sagt om Lola Jensens foredrag:

“Lola Jensens foredrag var helt fanta-
stisk. Den sprudlende energi tog næste 
pusten fra os alle, og hendes meget 
levende måde at “udstille” Familien Dan-
mark på var helt suveræn. Sjældent har 
vi grinet så meget af os selv så længe. Et 
formidabelt show med mening i.”

”Jeg kan slet, slet ikke slippe dine MAN-
GE ord fra lørdagens foredrag med dig. 
Nøj, jeg føler mig truffet – og nøj, hvor 
skal der arbejdes med ændring af min 
forældrerolle. Du har sat mange tanker 
i gang, som jeg nu meget bedre forstår.”

OBS
Tilmelding

Tilmelding senest 
den 23. april 2020
Min 20 og max. 80 
deltagere

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer


Fra kl. 8.30 
Kaffe, te og brød

Frokost 
Sandwich

Eftermiddag 
Kaffe, te og kage 
Frugt og vand hele  
dagen

Medlemsaktiviteter 2020 fagdag
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DATO
Tirsdag den 19. maj 

TID
8.45 – 16.00

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

MAJ

fagdag: Dig og dit arbejdsliv
PROGRAM
08.45 – 09.00: Velkomst v. Helle Dirksen 
09.00 – 10.15:  Oplæg i plenum ved Niels Sandholm Larsen

 10:15 – 10:30: PAUSE 

10:30 – 11:45:  3 parallelle sessions

11:45 – 12:45: FROKOST 

12:45 – 14.00 Ruth Asferg Holst – Mennesket bag Nurse Ruth

14.00 – 14:30: PAUSE 

14:30 – 15:45:  Peter Mygind
15:45 – 16.00: Konkurrencer og tak for i dag v. Helle Dirksen 

∏	PARKERING
Der er P-pladser både 
foran hovedindgangen 
og på bagsiden af byg-
ning – følg skiltene. Tilmelding

Tilmelding senest den 12. maj 2020
Min. 40 og max 140 deltagere

09.00 – 10.15:  Oplæg i plenum

Hvor skal de 1000 flere sygeplejersker 
komme fra? Hvor skal de arbejde?  
Og hvilke opgaver skal de varetage?

Forandringer i sygeplejerskers fag og arbejde 
rammesættes bl.a. af en voksende ældre-
befolkning og øget forekomst af kroniske 
sygdomme. Den klinisk teknologiske udvik-
ling betyder, at stadig flere behandles uden 
for hospital, og at specialiserede og målret-
tede patientkontakter og behandlingsopga-
ver delegeres til sygeplejersker. Der er tale 
om velkendte udviklingstræk ved det danske 
sundhedsvæsen og rammebetingelser for 
sygeplejerskers arbejde.

Som indspil til arbejdet med en ny professi-
onsstrategi for Dansk Sygeplejeråd disku-
teres professionsstrategiske pointer om 
mangel på sygeplejersker, opgaveglidning 
samt specialisering og arbejdspres.

NIELS SANDHOLM LARSEN
Docent og sygeplejerske ved
Institut for Sygepleje- og 
 Ernæringsuddannelser  
Københavns Professionshøjskole.

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer
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Familiefokuseret sygepleje
I denne session kommer I til at få indsigt i Familiedialog (Familiefokuseret syge-
pleje), som tilbyder sundhedsprofessionelle konkrete redskaber til patient- og 

pårørendeinddragelse for alle aldersgrupper. Når én i familien rammes af alvor-
lig eller kronisk sygdom, er det ikke kun patienten/borgeren der påvirkes, men 

hele det nære netværk. For at forebygge at de pårørende også bliver syge af 
at være omsorgsgivere skal hele familien høres, ses, anerkendes og støttes. 

Familiedialogens formål eller ønskede resultat er, ud fra familiens behov, 
at forandre måden hvorpå de oplever deres sundhedsproblemer, så med-
lemmerne kan opdage nye løsninger på disse problemer.

Medlemsaktiviteter 2020 fagdag
MAJ

Et mentalt sundhedsperspektiv på børn og unges  
dobbelt sorg, når de mister en skilt forælder
Denne session formidler ny forskning om børn og unges oplevelse af dobbeltsorg,  
samt  de konsekvenser sorgen kan have for deres mentale sundhed og behov for støtte. 
Sessionen vil formidle viden som kan støtte sygeplejersker og sundhedsplejersker  
på tværs af sektorer til at identificere de udfordringer, som børn og unge kan opleve,  
når en skilt forælder bliver kritisk syg og dør, samt derudfra målrette støtte med fokus  
på at fremme barnets og den unges trivsel.
• Hvordan oplever børn og unge dobbeltsorg?
• Hvilke konsekvenser har det for deres mentale sundhed?
• Hvordan kan sundhedsprofessionelle yde familiefokuseret støtte til børn  

og unge med dobbeltsorg og deres skilte familier?

JETTE MARCUSSEN
Sygeplejerske, lektor,  
ph.d. ved UC Lillebælt

BARBARA VOLTELEN
Lektor, ph.d., cant.scient.san, 
syge- og sundhedsplejerske  
ved UC Lillebælt

Tre parallelle sessions

Brugerinddragelse i praksis, udvikling og forskning  
– Hvordan er dette muligt i den sygeplejefaglige kontekst?
I denne session rettes fokus på de mange facetter 
af brugerinddragelse. I vil blive præsenteret for, 
hvordan vi, med brug af forskellige redskaber, 
kan arbejde med brugerinddragelse i det sy-
geplejefaglige felt ud fra aktuel forsknings-
baseret viden og eksempler fra praksis på 
området. 
Derudover fokuseres på, hvordan brugerper-
spektivet kan integreres for at udvikle prak-
sis, hvad enten du som sygeplejerske er ansat i 
det nære eller specialiserede sundhedsvæsen.

BARBARA ASKHAM
Sygeplejerske med specialuddan-
nelse i psykiatri, Sundhedsfaglig 
kandidat, Specialkonsulent med 
ansættelse i Kvalitetsafdelingen i 
Psykiatrien Region Sjælland.

METTE DYRLUND
Sygeplejerske med speciale indenfor neonatologi-
en, Sundhedsfaglig kandidat
Adjunkt på Professionshøjskolen Absalon med 
ansættelse i Kvalitetsafdelingen.

10.30 – 11.45

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer
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Medlemsaktiviteter 2020 fagdag
MAJ

Oplæg i plenum 12.45 – 14.00

Nurse Ruth
Ruth Asferg Holst – mennesket bag Nurse Ruth
Nurse Ruths univers har over de seneste år samlet unge og er-
farne sygeplejersker om finurlige, sjove og rørende historier fra 
sygeplejerskelivet. På hendes facebookside følger over 10.000 
med i hverdagen hos hendes tegnede alterego Nurse Ruth, og 
hendes bogudgivelse ’Ny sygeplejerske – uden panik’ er blevet 
fast inventar på mange nyuddannede sygeplejerskers bogreol. 

Men hvem er Nurse Ruth? Og hvorfor eksisterer hun i det hele 
taget? Kom og mød mennesket bag Nurse Ruth, og hør hende 
fortælle om livet som sygeplejerske og få forklaringen på, hvor 
Nurse Ruth i virkeligheden kommer fra.

Vi ses på fagdagen

Find din indre kriger,  
hvis du er syg, mand!
Man skal være stærk for at være syg. Så hvordan finder 
du din indre kriger frem, så du og dine nærmeste får 
den omsorg og behandling, der er brug for, så angst, 
sorg og afmægtighed ikke får lov til at styre livet.
Et humoristisk og følsomt foredrag om  
Peter Myginds møde med sundhedsvæsnet – både  
som patient og pårørende.

Peter har selv haft 3 blodpropper og et hjertestop og 
er pårørende til familie og venner med bl.a. kræft og 
epilepsi.

Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål.
Peter Mygind er ambassadør for Hjerteforeningen,  
og deler gerne ud af egne erfaringer.

PETER MYGIND,  
skuespiller, entertainer  
og foredragsholder.

Oplæg i plenum 14.30 – 15.45

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer
https://nurseruth.dk/


Der vil være kaffe, te, 
vand og frugt, når du 
kommer, og der bliver 
serveret sandwich i en 
pause cirka midtvejs i 
arrangementet.

Medlemsaktiviteter 2020 videnscafé

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DSR.DK/SJAELLAND UNDER ”ARRANGEMENTER”

DATO
Onsdag den 3. juni

TID
17.00-20.00

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

”Når gode mennesker handler ondt” 
– oplæg ved psykolog og forfatter Dorthe Birkmose

Rigtig mange har efterspurgt et oplæg ved Dorthe Birkmose – og her kommer 
hun så.

Dorthe Birkmose fortæller om, hvordan det kan gå til, at der nogle steder 
ses en forråelse i ældreplejen. Dorthe brænder for etikken i arbejdet med 
andre mennesker og tror på, at det handler om at styrke fagligheden for at 
sørge for såvel personalets robusthed som ordentlighed i mødet med menne-
sker, der har behov for hjælp.

Der bliver arbejdet hårdt og med dyb menneskelig indsigt i hjemmeplejen, på 
plejehjemmene og på sygehusene. Men i den pressede hverdag oplever nog-
le borgere, patienter og pårørende en forråelse, fordi personalet er slidte, og 
fordi der er for lidt tid til den individuelle kontakt. Forråelsen kan ses som en 
form for coping-mekanisme. 
Dorthe har mange års erfaring med at supervisere i sager, hvor personalet 
har følt sig afmægtige og derfor har udvist ligegyldighed og råhed.

Dorthes pointe er, at man skal turde tale om problematikken – og så skal der 
selvfølgelig også være de rette rammer for arbejdet med ældre og syge.

Dorthe Birkmose er psykolog, foredragsholder, forfatter til bl.a. bogen ”Når 
gode mennesker handler ondt” – samt blogger med fokus på faglighed og 
etik.

Tilmelding

Tilmelding senest den 27. maj 2020 
Min. 20 og max. 140 deltagere

JUNI

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DSR.DK/SJAELLAND UNDER ”ARRANGEMENTER”LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DSR.DK/SJAELLAND UNDER ”ARRANGEMENTER”

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer
https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer
https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer


LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.DSR.DK/SJAELLAND UNDER ”ARRANGEMENTER”

Medlemsaktiviteter 2020 videnscafé
JUNI

Syg sygeplejerske – hvad nu?
Temaeftermiddag for sygemeldte medlemmer i alle DSR’s kredse.
Kom og få viden om dine rettigheder, muligheder og pligter som sygemeldt.
Temadagen afholdes i alle DSR’s fem kredse. Der vil være en gennemgang af 
reglerne på området, og der er også afsat TID til både generelle spørgsmål og 
dialog om lige netop DIN situation.

Oplægsholder
Socialrådgiver Carsten Richards,
Kreds Syddanmark

Hvor lang tid kan jeg  
få sygedagpenge? 

Kan sygedagpengene  
forlænges?

Hvad er et job
afklaringsforløb?

Tilmeld
dig her

Tilmelding

Tilmelding senest den 1. juni 2020 
Min. 8 og max. 24 deltagere  
– først til mølle-princippet.Der bliver serveret 

en sandwich og frugt 
 undervejs.

Fra kl. 15.15 vil der være 
vand, kaffe/te og frugt.

DATO
Tirsdag den 9. juni

TID
13.00-15.00

STED
DSR Kreds Sjælland 
Møllevej 15
4140 Borup

https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer
https://dsr.dk/kurser/13880
http://www.dsr.dk/sjaelland
http://www.dsr.dk/sjaelland


AUGUST

Medlemsaktiviteter 2020 folkemøde møn

Kom glad

Ses vi til  
Folkemøde Møn?

28. og 29. august  
2020

Sundhedspolitik på dagsordenen
– Kom forbi til et par spændende dage 
DSR Kreds Sjælland vil igen være at finde på Folkemøde Møn, som i 2020  foregår 
fredag den 28. og lørdag den 29. august.

• Fredagen er helliget de unge – her vil der være rig lejlighed for at besøge  
Sundhedskartellets stand på torvet i Stege og få syn for, hvad en uddannelse 
som sygeplejerske egentlig giver af muligheder!

• Om lørdagen, har du mulighed for at møde repræsentanter fra formandsgruppen  
i DSR Kreds Sjælland i Sundhedskartellets stand. Kom og få en god snak.



Som medlem af DSR Kreds Sjælland overgår du automatisk til Seniorsammenslutningen i Kreds 
Sjælland i forbindelse med, at du bliver pensionist, efterlønsmodtager eller førtidspensionist. 
Seniorsammenslutningen i DSR Kreds Sjælland har året igennem en række arrangementer, 
som du kan deltage i. Der er adgang til arrangementerne for sygeplejersker, der er fyldt 55 år.

SENIORSAMMENSLUTNINGEN I DSR KREDS SJÆLLAND

SENIORSAMMENSLUTNINGEN KONTAKTUDVALGET I ROSKILDE 

Tirsdag den 17. marts 
kl. 13-15

Rundvisning af overlæge Mogens Scharling  
på Medicinsk Historisk Museum i Næstved.

Medicinsk Historisk museum
Ringstedgade 61
4700 Næstved

Onsdag den 21. april 
kl. 11-13.30

Guidet rundvisning på Christiansborg slot Riddersalen, 
hvor vi skal se Gobelinerne.

Christiansborg Slot
Prins Jørgens Gård 1,  
1218 København

Tirsdag den 10. juni 
kl. 9-16

Sommerudflugt til Søfartsmuseet i Helsingør.
Frokost i restaurant Skipperhuset i Fredensborg

SENIORSAMMENSLUTNINGEN KONTAKTUDVALGET I VESTSJÆLLAND

Torsdag den 23. april Årsmøde
•   Orientering om kontaktudvalgets arbejde.
•   Suppleret med et fagligt emne: 

Foreningen Medusa – et liv uden vold.

Kredskontoret
Møllevej 15
4140 Borup

Maj/juni Udflugt – Arrangementet er under planlægning.
Yderligere information kan ses i ”Sygeplejersken

SENIORSAMMENSLUTNINGEN KONTAKTUDVALGET I STORSTRØMMEN

Torsdag den 23. april 
kl. 13-15

Årsmøde
•   Valg til Kontaktudvalget.
•   Foredrag v/Torben Grandfeldt, Sønderskovhjemmet, 

som vil fortælle om hvordan et forsorgshjem fungerer.
Der serveres kaffe/te og lidt mundgodt.

”Solsikken”
Nykøbing F. Sygehus
Fjordvej 7
4800 Nykøbing F.

Tirsdag den 26. maj 
kl. 13-15

Rundtur på Krenkerup Bryggeri med smagsprøver  
samt frokost.

Krenkerup Gods 
Krenkerupvej 33 
4990 Sakskøbing

Du kan læse mere om de enkelte arrangementer på Seniorsammen slutningens hjemmeside – klik her.

Alle arrangementer 
bliver også annonceret 
i Sygeplejersken.

https://dsr.dk/senior/lokalt-i-kredsene/senior-i-kreds-sjaelland
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