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FOR MEDLEMMER I DSR KREDS SJÆLLAND

Familiebio

Karriereveje? OK20, privatansat



Kære medlem 

Selv om det stadig er sommer i Danmark, så har vi læn-
ge været i gang med at tænke på efterår og vinter. Vi har 
nemlig planlagt en række faglige arrangementer, og pro-
grammet er nu klar og venter bare på, at DU tilmelder dig. Vi har 
lyttet til de forslag og ønsker, vi har fået, og kan derfor byde på lidt af 
hvert – som du kan se i programmet.

Som noget nyt inviterer vi i efteråret til symposium på Musholm i Korsør, hvor 
der både vil være faglige drøftelser, politisk debat – og et medrivende og røren-
de oplæg med Peter Mygind, hvor han fortæller om sit møde med sundheds-
væsenet både som patient og pårørende. Vi håber, at rigtig mange vil lægge 
vejen forbi Musholm den 24. oktober, hvor der også vil være rig lejlighed for at 
møde gamle kollegaer og studiekammerater, til en lærerig og hyggelig aften 
sammen. 

Tre af efterårets og vinterens faglige arrangementer er hele temadage, hvor 
der er undervisning om diabetes, diabetiske fodsår og demens. En del af jer, 
der tidligere har deltaget i lignende temadage her i kredsen, har fortalt, at I 
ikke har tænkt på at søge tjenestefri med løn. Men da der jo er tale om opda-
tering af konkret faglig viden, vil vi opfordre dig til at søge tjenestefri med løn 
til deltagelse. Og vil samtidig opfordre ledende sygeplejersker til at give tjene-
stefri til disse temadage, der er spækket med faglig viden, som man kvit og frit 
kan deltage i som medlem af Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland. 

Du kan holde dig orienteret om kredsens aktiviteter og arrangementer på vo-
res hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig. Du kan også læse om de fag-
lige arrangementer på kredsens Facebook-side: https://www.facebook.com/
kredssjaelland/.
Jeg håber, at rigtig mange vil have tid, lyst og lejlighed til at deltage i vores ar-
rangementer. 

Med venlig hilsen og med ønsket om en fortsat god sommer

Helle Dirksen
kredsformand

https://www.facebook.com/kredssjaelland/
https://www.facebook.com/kredssjaelland/


Medlemsaktiviteter 2019 Videnscafé

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

DATO
Onsdag den 21. august

TID
13.00-16.00

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

AUGUST

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

Min. 8 og max. 24 deltagere  

– først til mølle-princippet.

OBS Tilmelding senest  
d. 14. august 

Hvor lang tid kan jeg  
få sygedagpenge? 

Kan sygedagpengene  
forlænges?

Hvad er et job
afklaringsforløb?

Tilmeld dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/kurser/14781


DER ER IKKE TILMELDING TIL DETTE ARRANGEMENT.

Medlemsaktiviteter 2019 Folkemøde
AUGUST

Tilmeld

Ses vi til Folkemøde Møn?

SUNDHEDSPOLITIK PÅ DAGSORDENEN  

– KOM FORBI TIL ET PAR SPÆNDENDE DAGE 

DSR Kreds Sjælland vil igen være at finde på Folkemøde Møn, som i 2019 foregår fredag 
den 23. og lørdag den 24. august. 

• Fredagen er helliget de unge – her vil der være rig lejlighed for at besøge Sundheds-
kartellets 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 for formandsgruppen i DSR 
Kreds Sjælland i Sundhedskartellets stand og få en god snak. 

• Lørdag inviterer DSR Kreds Sjælland også, sammen med Sundhedskartellet, til en sund-
hedspolitisk debat kl. 10.30 – 11.30. Til debatten kan du fortælle politikerne, hvordan 
sygeplejerskers hverdag ser ud, og du kan stille spørgsmål til nogle af de politikere, der 
har indflydelse på dit arbejdsmiljø og dine vilkår. Til debatten vil regionsrådsformand 
Heino Knudsen deltage og Greves borgmester Pernille Beckmann. 

Hold øje med www.dsr.dk/sjaelland og kredsens Facebookside for mere info. 

23. og 24. august 2019
Torvet, 4780 StegeHeino Knudsen

Pernille Beckmann

http://www.dsr.dk/sjaelland


Fra kl. 8.30 vil der være 
kaffe, te, brød, vand og 
frugt.

Ca. kl. 12.15: Sandwich

Ca. kl. 14: Kaffe, te og 
kage

Vand og frugt hele dagen

Oplægsholdere

Sygeplejerske og sårspecialist 
Liselotte Jensen,  
Sårambulatoriet, Slagelse Sygehus

Sygeplejerske og sårspecialist  
Else Sværke Henriksen, 
 Guldborgsund Kommune

Medlemsaktiviteter 2019 Temadag
SEPTEMBER

DIABETISKE FODSÅR
– hvorfor er det så svært?

• Behandling af diabetiske fodsår
• Forebyggelse – herunder undersøgelse af foden, valg af fodtøj
• Praktiske øvelser i undersøgelse for puls, brug af monofilament,  

hvordan tilpasses fodtøj.
• Tværsektorielt samarbejde – og samarbejde med fodterapeuter  

og bandagister
• Og hvis det alligevel går galt: amputation, tilpasning af protese og  

liv med protese 

OBS Tilmelding senest d. 2. september 2019 
Min. 20 og max. 80 deltagere∏	PARKERING

Der er p-pladser både 
foran hovedindgangen 
og bag bygningen

DATO
Mandag den 9. september

TID
9.00-15.30

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

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

Tilmeld dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/kurser/15020


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

KOM OG HØR OM OK20 FOR PRIVATANSATTE 
 SYGEPLEJERSKER

Målgruppe: Sygeplejersker, der er ansat hos en privat arbejdsgiver, som er 
dækket af en overenskomst indgået mellem DSR og privathospitaler og læge-
klinikker, vikarbureauer, hjemmeplejeordninger/hjemmeservice, BST og sund-
hedsordninger samt Falck.

Kom til debat om de forestående overenskomstforhandlinger om OK20. 
På mødet kan du:
• uddybe dine ønsker og krav til den nye overenskomst
• få svar på, hvad du og dine kolleger har prioriteret
• få overblik over hele forhandlingsprocessen

Fra DSR’s sekretariat deltager forhandlingsleder Eva Lehgaard Kirkelund.
Fra DSR Kreds Sjælland deltager kredsnæstformand Annette Møller og faglig 
konsulent Yadi Metin.

Hvordan forhandler jeg min egen løn?
Efter debat og spørgsmål om OK20 vil der være et oplæg om, hvordan du selv 
forhandler tillæg og særlige vilkår på din arbejdsplads. 
Oplæg ved faglig konsulent Jacob Fage Sørensen, Kreds Sjælland.

Læs om forhandlingsforløbet om OK20.
Deltag i Skype-møder med DSR om lige netop din overenskomst.

OK20 omhandler forhandlinger vedrørende virksomheder/branchefor-
eninger, der er medlemmer af Dansk Erhverv og Dansk Industri.

OBS Tilmelding senest d. 4. september 2019 
Min. 20 og max. 50 deltagere

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

SEPTEMBER

Medlemsaktiviteter 2019 Fyraftensmøde 

DATO
Tirsdag den 10. september

TID
17.00-19.30

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

Tilmeld dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/overenskomster-og-aftaler/private-aftaler/ok20-privat
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/overenskomster-og-aftaler/private-aftaler/ok20-privat-skype-moeder
https://dsr.dk/kurser/15023


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

Geo

KOM TIL SYGEPLEJEFAGLIGT ARRANGEMENT I 
 KALUNDBORG – ALLE SYGEPLEJERSKER ER VELKOMNE!

Målgruppe: Arrangementet er især for sygeplejersker og sundhedsplejersker 
mv., der bor eller arbejder på en arbejdsplads i Kalundborg Kommune – men alle 
syge- og sundhedsplejersker og sygeplejestuderende er velkomne.

Arrangementet afholdes af Kalundborg Kommune  
i samarbejde med DSR Kreds Sjælland.

DATO
Torsdag den 3. oktober

TID
15.30-20.30

STED
Postgården Kalundborg
Musik- og Eventhus
Kordilgade 6 B
4400 Kalundborg

OKTOBER

Medlemsaktiviteter 2019 Begejstret for sygepleje 

Søren Ole Sørensen

Peter Jacobsen

Anne Døssin
g

OBS  

Tilmelding senest 
d. 19. september 2019 
Min. 30 og max. 100 
 deltagere

Der er begrænset antal 
pladser, så det er først 
til mølle-princippet

Hvis du ikke er medlem af 
Dansk Sygeplejeråd og gerne 
vil tilmelde dig arrangementet:
Send en mail til  
inge.jekes@kalundborg.dk,  
hvor du oplyser dit navn og dit 
telefonnummer.

Program

15.30-16.30:  Kaffe og kage og besøg på markedsplad-
sen, hvor følgende udstiller: Lån & Spar  ·  
PKA  ·  DSA  ·  DSR  ·  Bauta  ·  Forbrugsfor-
eningen  ·  FSSK  ·  Kalundborg Kommune.

16.30-16.45:  Velkomst ved Søren Ole Sørensen, di-
rektør i Kalundborg Kommune, Peter 
Jacobsen, formand for Ældre- og Sund-
hedsudvalget i Kalundborg Kommune og 
Helle Dirksen, kredsformand i DSR Kreds 
Sjælland.

16.45-17.45:  Sygeplejerskers rolle som koordinatorer 
og ’organisatorisk lim’ i sundhedssekto-
ren. Ved Anne Døssing, lektor, ph.d, cand.
cur, VIA University College.

17.45-18.10:  Oplæg om specialuddannelsen i borger-
nær sygepleje ved uddannelsesleder 
Anne Bondesen, Absalon, og en sygeple-
jerske fra Kalundborg Kommune.

18.10-19.00:  Spisning og hygge på markedspladsen.

19.00-20.00:  ”Kemo og Comedy”, hvor Geo, standupko-
miker fortæller om sine oplevelser med 
sundhedsvæsnet i forbindelse med sin 
kræftsygdom. 
Vi lover, at det bliver både lærende og 
underholdende!

20.00-20.15:  Vi trækker lod om et hav af lækre præmi-
er, blandt andet et weekendophold for to 
på Hotel Koldingfjord.

20.15:    Tak for i dag og kom godt hjem.

Tilmeld dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/kurser/15024


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

OKTOBER

Fra kl. 8.30 
Kaffe, te, brød, vand og 
frugt.

Ca. kl. 12.15 
Sandwich

Ca. kl. 14 
Kaffe, te og kage

Vand og frugt hele dagen

TEMADAG OM DIABETES

Kom og bliv opdateret om behandlingen af diabetes. Om formiddagen  
vil der blandt andet være oplæg om: 

• Diagnosen diabetes 
• Behandling af type 1 og 2 diabetes
• Antidiabetica
• Insulin
• Nye retningslinjer i forbindelse med injektionsteknik
• Blodglukoseværdier 
• Hvad bruger vi målingerne til?
• Komplikationer til diabetes

Underviser
Diabetessygeplejerske Hanne Hebo,  
Næstved Sygehus

Efter frokost vil der være oplæg om:

• Diabetes-diæt
• Hvad anbefaler vi i dag?
• Opsamling og spørgsmål

OBS Tilmelding senest d. 3. oktober 2019
Min. 20 deltagere max 80 

DATO
Torsdag den 10. oktober

TID
9.00-15.30

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

∏	PARKERING
Der er p-pladser både 
foran hovedindgangen 
og bag bygningen

Medlemsaktiviteter 2019 Temadag

Tilmeld dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/kurser/14782


Fra kl. 15.30 
Kaffe, te, vand og 
 sandwichboller

Ca. kl. 19 
En let anretning

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

OKTOBER

Kongressen besluttede i 2018, at der fremover skal holdes gene-
ralforsamling hvert andet år i stedet for hvert år. Der skal i stedet 
holdes en anden form for medlemsarrangement. 

I Kreds Sjælland holder vi et symposium, hvor der både er faglige 
oplæg og tid til debat.

Næste generalforsamling afholdes i 2020.

SYMPOSIUM I DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SJÆLLAND
- en eftermiddag og aften fyldt med faglige drøftelser, sundhed, gensyn med 
gamle kollegaer og studiekammerater, god mad og meget mere. 

Den 24. oktober inviterer Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland dig til 
Symposium på Musholm i Korsør. Her skal vi bl.a. tale om visionen 

for Dansk Sygeplejeråd, uddele ytringsfrihedsprisen og meget 
mere. Aftenen sluttes af med et rørende og humoristisk foredrag 
med Peter Mygind og hans møde med sundhedsvæsnet både 
som pårørende og patient. 
Peter Mygind har selv haft 3 blodpropper, et hjertestop og er på-

rørende til familie og venner med bl.a. kræft og epilepsi. 

Program for dagen følger, men tilmeld dig allerede i dag på dsr.dk/sja-
elland under ’arrangementer’ og vær sikker på en plads. 

Vi håber at se dig til en rigtig god eftermiddag og aften sammen!

DATO
Torsdag den 24. oktober

TID
16.30-21.00

STED
Musholm
Musholmvej 100
4220 Korsør

Medlemsaktiviteter 2019 Symposium

OBS

Tilmelding senest  
d. 17. oktober 2019
Min. 50 deltagere max 
260 

Tilmeld dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/kurser/14885


Medlemsaktiviteter 2019 Videnscafé

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

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

DATO
Onsdag den 6. november 

TID
16.30-19.30

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

NOVEMBER

Unge med angst
Vi kan alle møde unge med angst blandt vores venner, i vores egen familie eller 
i vores professionelle arbejde. Alle kan opleve angst. I moderate mængder 
hjælper angsten os med at passe på os selv og beskytte os i bestemte situa-
tioner, hvor vi oplever os truet. Angst bliver først til en psykisk problemstilling, 
når den griber forstyrrende og uhensigtsmæssigt ind i vores dagligdag.

På denne videnscafé får du viden om angst i et personligt og et sygeplejefag-
ligt perspektiv med særligt fokus på følgende:
•  Årsagsforklaringer og forståelsesmodeller med inddragelse af den nyeste 

fysiologiske, psykologiske og samfundsmæssige viden
• Redskaber til at hjælpe og støtte den unge med angst

Oplægsholder

OBS

Tilmelding senest  
d. 30. oktober 2019 
Min. 20 og max. 80 
deltagere 

Barbara Askham,  
sygeplejerske med specialuddannelse i psykiatri,
sundhedsfaglig kandidat, adjunkt ved Professions-
højskolen Absalon

Tilmeld dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/kurser/15025


Medlemsaktiviteter 2019 Videnscafé

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

HVAD BETYDER DE NYE FERIEREGLER FOR MIG?
Den nye ferieaftale træder i kraft den 1. september 2020. Med de nye feriereg-
ler indføres der som noget nyt ’samtidighedsferie’.
Kredsen inviterer alle medlemmer til møde om ændringerne, herunder over-
gangsordningen mellem gamle og nye regler.

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

DATO
Torsdag den 7. november

TID
16.30-19.30

STED
Psykiatrien Vordingborg
Festsalen på Oringe
Færgegaardsvej 15
4760 Vordingborg

NOVEMBER

LÆS MERE OM DE NYE FERIEREGLER 
Generelt om de nye ferieregler
Særligt for nyuddannede
Vejledning om overgangen til de nye ferieregler
Hvis du skal på barsel i overgangsperioden

Se også i Sygeplejersken nr. 3/2019, side 56-57

Det er her det sker

OBS

Tilmelding senest  
d. 31. oktober 2019 
Min. 20 og max. 80 
deltagere 

Tilmeld dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/din-situation/ferie/vaerd-at-vide-om-de-nye-ferieregler
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/din-situation/ferie/vaerd-at-vide-om-de-nye-ferieregler-for-nyuddannede
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/din-situation/ferie/vejledning-om-overgangen-til-de-nye-ferieregler
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/din-situation/ferie/vaerd-at-vide-om-de-nye-ferieregler-naar-du-skal-paa
https://dsr.dk/kurser/15021


Medlemsaktiviteter 2019 Videnscafé

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

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

DATO
Mandag den 11. november  

TID
16.00-19.00

STED
Sjællands Universitets-
hospital, Roskilde 
Det store auditorium  
(kantinebygningen)
Vestermarksvej 16
4000 Roskilde

NOVEMBER

HVAD BETYDER DE NYE FERIEREGLER FOR MIG?
Den nye ferieaftale træder i kraft den 1. september 2020. Med de nye feriereg-
ler indføres der som noget nyt ’samtidighedsferie’.
Kredsen inviterer alle medlemmer til møde om ændringerne, herunder over-
gangsordningen mellem gamle og nye regler.

LÆS MERE OM DE NYE FERIEREGLER 
Generelt om de nye ferieregler
Særligt for nyuddannede
Vejledning om overgangen til de nye ferieregler
Hvis du skal på barsel i overgangsperioden

Se også i Sygeplejersken nr. 3/2019, side 56-57

Det er her det sker

OBS

Tilmelding senest  
d. 4. november 2019 
Min. 20 og max. 80 
deltagere 

Tilmeld dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/din-situation/ferie/vaerd-at-vide-om-de-nye-ferieregler
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/din-situation/ferie/vaerd-at-vide-om-de-nye-ferieregler-for-nyuddannede
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/din-situation/ferie/vejledning-om-overgangen-til-de-nye-ferieregler
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/din-situation/ferie/vaerd-at-vide-om-de-nye-ferieregler-naar-du-skal-paa
https://dsr.dk/kurser/15022


Medlemsaktiviteter 2019 Videnscafé

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

KARRIEREVEJE FOR SYGEPLEJERSKER MED MASTER-  
ELLER KANDIDATUDDANNELSER

Målgruppe: Sygeplejersker, der har master- eller kandidatuddannelser, er 
studerende – eller overvejer en videreuddannelse på kandidat-  eller masterni-
veau.

Program
16.45-16.55 :   Velkommen ved næstformand i DSR, Dorthe Boe Danbjørg og 

kredsformand Helle Dirksen.

16.55-17.15:  Hvordan kan man sætte sin master- eller kandidatuddannelse i 
spil? Ved næstformand i DSR, Dorthe Boe Danbjørg.

17.15-18.40:  Hvordan bruges sygeplejerskers faglige kompetencer i udviklin-
gen af sundhedsvæsenet – både professionen og videreuddan-
nelse, ved Søren Voxted, lektor for marketing og management, 
Syddansk Universitet.

      Sygeplejersker med master- og kandidatuddannelser står ofte 
i krydsfeltet mellem faglig ledelse og udvikling, og det at være 
ansat. Hvilken organisering kræver det at være leder uden titel, 
så sygeplejersker med en master- eller kandidatuddannelse er 
med til at skabe størst mulig værdi for patienter og borgere?

18.40-19.10:  Pause med sandwich.

19.10-19.55:  Karriereforløb for sygeplejersker, der forsker – en spændende 
men ujævn og bumpet vej, ved Bibi Hølge-Hazelton, forsknings-
leder, professor MSO, Sjællands Universitetshospital og Stine 
Thestrup Hansen, sygeplejerske og ph.d.-studerende.

19.55-20.05: Pause.

20.05-20.50:   Kvalitet og brugerinddragelse i fremtidens sygepleje, ved Vibeke 
Zoffmann, sygeplejerske, MPH, ph.d., professor og forskningsle-
der ved Rigshospitalet. 
Fokus vil være på metodeudvikling og anvendelse af metoder i 
forskellige kontekster og patientgrupper. Hvordan er sygeplejer-
sker med til at styrke borgernes potentiale til at håndtere egen 
sygdom i en digitaliseret fremtid?

20.50-21.00:  Tak for i aften, ved næstformand i DSR, Dorthe Boe Danbjørg og 
kredsformand Helle Dirksen.

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

DATO
Tirsdag den 19. november  

TID
16.45- 21.00

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

NOVEMBER

OBS

Tilmelding senest  
d. 11. november 2019 
Min. 20 og max. 80 
deltagere 

Tilmeld dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/kurser/15026


Familiebio
Igen i år inviterer Kreds Sjælland dig og din familie  
i biografen til en hyggelig julefilm. 

Vi løfter først sløret for, hvilken film, det bliver  
– og hvor den bliver vist, i slutningen af oktober.

Medlemsaktiviteter 2019 Familiebio
DECEMBER

Læs mere i vores  nyhedsbrev PULS nr. 4,  
som udkommer i oktober/november, på kred-
sens hjemme side og på vores Facebookside.



FORPLEJNING
Fra kl. 8.30 
Kaffe, te, brød, vand og 
frugt.

Ca. kl. 12.15 
Sandwich

Ca. kl. 14 
Kaffe, te og kage

Vand og frugt hele dagen

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

Medlemsaktiviteter 2020 Temadag

TEMADAG OM DEMENS

• Demenssygdomme og symptomer
• Kognitive dysforståelser – herunder delir og BPSD (Behavioral and Psycho-

logical Symptoms of Dementia)
• En revurdering af demens – neuropædagogik
• Magt, lovgivning og omsorg
• En pårørende fortæller om sit møde med sundhedsvæsenet 

Målgruppe: Sygeplejersker med interesse for emnet.

OBS Tilmelding senest d. 6. januar 2020 
Min. 20 og max. 80 deltagere

DATO
Onsdag den 15. januar

TID
9.00-15.30

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

JANUAR 2020

∏	PARKERING
Der er p-pladser både 
foran hovedindgangen 
og bag bygningen

Oplægsholder: 
Sygeplejerske, demensspecialist 
Elin Rasmussen, der p.t. er ansat 
som visitator i Holbæk Kommune

Tilmeld dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/kurser/15027


FORPLEJNING
Der vil være kaffe, 
te, vand og frugt, når 
du kommer, og der vil 
være en sandwich, 
sponseret af PKA midt-
vejs i arrangementet. 

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

Medlemsaktiviteter 2020 PKA-møde

DATO
Torsdag den 23. januar 

TID
INFOMATIONSMØDE
Hvis du er mellem  
20-57 år:
Kl. 17-19.30

SENIORMØDE
Hvis du er 58 år og  
derover:
Kl. 16.30-20.00

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

JANUAR 2020

∏	PARKERING
Der er p-pladser både 
foran hovedindgangen 
og bag bygningen

BLIV KLOGERE  
PÅ DIN PENSIONSORDNING I PKA

Ved du, hvordan du er dækket i pensionskassen? Eller hvem 
der får udbetalingerne fra pensionskassen, når du dør? Og 
hvad skal du gøre, hvis du går ned i arbejdstid, fratræder sin 
stilling, bliver syg eller skal have alderspension?

PKA anbefaler, at du som medlem kender til pensionskassen 
ydelser ved pensionering, sygdom eller dødsfald, ligesom du 
bør kende konsekvenserne af at arbejde på nedsat tid eller 
holde orlov.

Emnerne på pensionsmødet vil være:
• Pensionsordningens opbygning
• Hvad betyder orlov og nedsat arbejdstid for min pension?
• Hvad sker der, hvis du ændrer arbejdstid?
• Hvordan er du dækket ved sygdom?
• Hvem får udbetalingerne fra pensionskassen, når du dør?
• Hvordan er alderspensionen?

Bemærk, at der er to forskellige møder og med forskellige 
start- og sluttidspunkter.

Af hensyn til forplejning er tilmeldingsfristen 

den 9. januar 2020

Tilmeld dig her

Tilmeld dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/kurser/15029
https://dsr.dk/kurser/15028
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Medlemsaktiviteter 2019

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.

Nedenfor ser du en oversigt over arrangementerne i sidste halvår  
af 2019. Du kan læse mere om de enkelte arrangementer på  
Seniorsammenslutningens hjemmeside – klik her.

SENIORSAMMENSLUTNINGEN I DSR KREDS SJÆLLAND

SENIORSAMMENSLUTNINGEN KONTAKTUDVALGET I ROSKILDE 

Dato Tema Hvor

Tirsdag den 10. september  
kl. 13.30

Randi Tang Nielsen fortæller om kon-
ceptet bag Zusammen 

Margrethegårdens mødelokale, 
 Dronning Sofies Vej 68, Roskilde

Tirsdag den 22. oktober  
kl. 13.30

Anna Pahus fortæller om arbejdet på 
Mercy Ships

Margrethegårdens mødelokale, Dron-
ning Sofies Vej 68, Roskilde 

Onsdag den 27. november  
kl. 13

Julefrokost Margrethegårdens festsal, Dronning 
Sofies Vej 68, Roskilde

SENIORSAMMENSLUTNINGEN KONTAKTUDVALGET I VESTSJÆLLAND 

Dato/tid Tema Hvor

Tirsdag den 17. september  
kl. 11.00

Foredrag og rundvisning
Frokost

Vallekilde Højskole, Vallekildevej 9, 
4534 Hørve

Tirsdag den 8. oktober  
kl. 13.30 

Pigerne på Sprogø, oplæg ved histori-
ker Carsten Egø Nielsen fra Sorø

Den lille mødesal på Kolonien

Tirsdag den 26. november Julefrokost Selskabslokalerne, Rosenvænget 23, 
Høng

SENIORSAMMENSLUTNINGEN KONTAKTUDVALGET I STORSTRØMMEN

Dato Tema Hvor

Onsdag den 4. september Københavnertur: Besøg på Medicinsk 
Museum og Københavns Rådhus

Fælles buskørsel

Onsdag den 9. oktober  
kl. 13

Biskop Marianne Gaarden fortæller 
om Monradstuen og lidt om sit daglige 
virke

Bispegården, Nykøbing F

Onsdag den 27. november  
kl. 9-15

Julekomsammen Starter ved Sankt Nikolaj Kirke, 
 Nakskov. 
Derefter julefrokost på Skovrider-
gården, Nakskov

Alle arrangementer 
bliver også annonceret 
i Sygeplejersken.

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