
SYGEPLEJERSKER  ⎪ SYGEPLEJESTUDERENDE  ⎪ SENIORER  ⎪ FORÅR OG SOMMER 2019

FAGLIGE
ARRANGEMENTER
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FOR MEDLEMMER I DSR KREDS SJÆLLAND

24. og 25. august 2019
Torvet, 4780 Stege

FAGDAG 28. maj
med bl.a. Bente Klarlund

HJERNESMART 
med Anette Prehn



Kære medlem i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland

I dette fantastiske forårsvejr, hvor erantis og vinter-
gækker lyser op i de ellers vintermørke haver, er det ble-
vet tid til at sende dig en oversigt over de faglige arran-
gementer, vi holder i løbet af forår og sommer 2019. 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 kalenderen. Men nogle gange får man faktisk ny energi, når man 
kommer lidt ud af hverdagens trummerum og får ny viden, nye indtryk – og en 
hyggelig eftermiddag eller aften med kollegerne.
Vi gentager det seneste års succes med biografture rundt om i hele Region 
Sjælland. Det bliver med en film, der har fået rigtig gode anmeldelser, så tag 
din kollega under armen og kom til filmhygge med popcorn eller slik. Filmen vil 
blive vist i fire forskellige biografer i marts/april. 

Det er jo også efterhånden blevet en god tradition, at Kreds Sjælland holder 
fagdag – og det gør vi også i år, nemlig den 28. maj. Du kan se hele programmet 
i pjecen. Vi håber, at vejret igen i år indbyder til, at frokostpausen kan foregå 
i det grønne.

Du kan løbende holde dig orienteret om vores faglige arrangementer på 
hjemmesiden www.dsr.dk/sjaelland - det er også her, du kan tilmelde dig. Vi 
omtaler også arrangementerne på vores Facebook-side www.facebook.com/
kredssjaelland/- og vi kan se, at rigtig mange bruger Facebook-opslagene til 
at invitere hinanden og gøre opmærksom på vores forskellige tilbud. Dér kan 
Facebook jo noget, som hjemmesiden ikke kan – så gør endelig brug af begge 
dele. 

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 sygeplejersker. 

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


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

DATO
Onsdag den 13. marts
 
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”.

Medlemsaktiviteter 2019 Temadag

TEMADAG OM SÅRBEHANDLING

Temadag om sårbehandling hvor omdrejningspunktet er generel sårbehand-
ling og tryksår for sygeplejersker både i primær og sekundær.

• Hvorfor opstår tryksår, og hvordan kan det forhindres?
• Hvordan tilrettes behandlingen, når de er opstået?
• Risikovurdering
• Siddestilling
• Hvad er IAD? Og hvordan ser jeg forskel på IAD og tryksår?
• Hvordan skal IAD behandles?
• Hvordan skal den terminale patient behandles?
• Hvad er Skintears? Diagnose, behandling og forebyggelse

OBS  Tilmelding senest den 11. marts 2019  
Min. 20 og max. 80 deltagere

MARTS

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

Tilmeld
dig her

Oplægsholdere

Sygeplejerske og sårspecialist 
Liselotte Jensen,  
Sårambulatoriet, Slagelse Sygehus

Sygeplejerske og sårspecialist  
Else Sværke Henriksen, 
 Guldborgsund Kommune

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


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

MARTS/APRIL

Medlemsaktiviteter 2019 Cafébio

– Vælg mellem Næstved, Slagelse, Hvalsø og Nykøbing Falster

Vil du med i biffen?

Se omtale af filmen 
på næste side.

Næstved Bio
Kattebjerg 5
4700 Næstved 
Mandag den 18. marts 2019 kl. 18:30
Tilmeldingsfrist: 15. marts 2019 
Der er popcorn og vand/sodavand i foyeren fra kl. 18.00

Panorama Slagelse
Træskogården 2
4200 Slagelse 
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 18:00
Tilmeldingsfrist: 17. marts 2019 
Der er popcorn og vand/sodavand i foyeren fra kl. 17.30

Hvalsø Bio
Jernbanevej 1
4330 Hvalsø 
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 18:30
Tilmeldingsfrist: 18. marts 2019 
Der er slikpose og vand/sodavand i foyeren fra kl. 18.00

Nordisk Film Biografer Nykøbing Falster
Slotsbryggen 5
4800 Nykøbing Fl 
Torsdag den 4. april 2019 kl. 19:00
Tilmeldingsfrist: 1. april 2019
Der er slikpose og vand/sodavand i foyeren fra kl. 18.30

OBS bemærk forskellige tidspunkter 

og forskellige tilmeldingsfrister!

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

OBS

OBS
April

Faxe

Greve

Holbæk

Kalundborg

Køge

Lejre

Lolland

Næstved

Odsherred

Ringsted

Roskilde

Slagelse

Sorø

Stevns

Vordingborg

Guldborgsund

Solrød

Tilmeld
dig her

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


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

MARTS/APRIL

Medlemsaktiviteter 2019 Cafébio

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

Wonder
’Wonder’ er baseret på romanen af samme navn og hand-
ler om drengen August Pullman, som skal starte i skole 
for første gang efter at være blevet undervist hjemme 
af sin mor. Auggie lider af en sjælden ansigtsdeformitet 
og har måttet gennemgå hele 27 operationer, bare for at 
kunne se og trække vejret ordentligt. Disse operationer 
har reddet hans liv, men han ligner stadig ikke alle andre, 
selv om han er og opfører sig som enhver anden på hans 
alder. ’Wonder’ giver et indblik i dette dilemma, ikke kun 
set fra Auggies side, men også fra dem omkring ham – 
ikke mindst hans mor, far og søster.

Information: 
’Wonder’ er et lunt og rørende familiedrama om 
venskab og kærlighed og om at turde se livet og 
verden i øjnene. Wonder er vidunderlig.

BT: 
Instruktør Stephen Chbosky har lavet en sød, rø-
rende og godt spillet feelgood-movie om venskab, 
vedholdenhed og venlighed.

Filmmagasinet EKKO: 
”Wonder er en godhjertet historie om venskab, 
hvordan vi behandler hinanden og om at acceptere 
sig selv. Det er hverken nyskabende eller udfor-
drende, men tematikken er elskværdig og medri-
vende”

Filmens store fokus på andre end hovedfiguren er 
beundringsværdigt og filmen har flere vendinger 
og replikker, der stadig sidder fast i min hukommel-
se og desuden gør sig godt i børnehøjde, grundet 
vigtigheden i emnet og hvordan det overføres til en 
essentiel familiefilm for alle aldre.

Skuespillertalentet i ’Wonder’ er dejligt stort - og alt 
fra børn til voksne spiller vidunderligt i filmen. 

✶ ✶ ✶ ✶ 

  Tryk her for at se filmens trailer

http://www.dsr.dk/sjaelland
http://www.dsr.dk/sjaelland
https://www.kino.dk/film/b/br/breathe-0
https://www.kino.dk/film/w/wo/wonder


Medlemsaktiviteter 2019 Videnscafé

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

Der vil være kaffe, te, 
vand, frugt og sandwich 
når du kommer.

HJERNESMART MED ANETTE PREHN 
– Resiliens i børnehøjde

Hvordan stimulerer vi børn og unge, så de bliver resiliente (også kaldet robu-
ste)? Og hvorfor er det så vigtigt, at børns og unges omgivelser – fx forældre, 
sundhedsplejersker og andre nøglepersoner – kender til hjernens spilleregler. 
Anette Prehn siger om børns resiliens: Det begynder med os selv, de(n) voksne! 
Anette præsenterer også nogle af de værktøjer, hun har udviklet til børn og 
unge, så de lettere forstår, hvad der foregår i hjerne, krop og hjerte – herunder 
hvordan man kan regulere sine egne følelser i hverdagen og styrke værdifulde 
stier i hjernen. Hun viser videoer og giver eksempler, der skaber en “kæmpe 
øjenåbner” for alle, der er i samspil med børn i hverdagen. Værktøjerne kan 
du med det samme gå hjem og bruge konkret som forælder, sygeplejerske og 
sundhedsplejerske i dit samspil med børn og unge. 

Anette Prehn er sociolog, videnskabsformidler, foredragsholder og forfatter til 
bøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og men-
tal sundhed. Den røde tråd i hendes formidling er at styrke menneskers prakti-
ske evne til at håndtere livets mangeartede situationer og sociale samspil. 

Selv opsummerer Anette Prehn sin mission således: “Forskning til folket!”  
Hun interesserer sig uendeligt lidt for traditionelt castede gladiator-debatter 
og anden sniksnak om samfundets og menneskers udfordringer – men til gen-
gæld rigtig meget for nysgerrigt at udforske skæve, virksomme vinkler og for 
at bane vej fra videnskab til praktisk handling.

Læs mere om Anette Prehn her.

OBS Tilmelding senest den 17. april 2019 
Min. 20 og max. 80 deltagere

DATO
Torsdag den 25. april   

TID
17.00-19.00
OBS sandwich  
fra kl. 16.30

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

APRIL

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

Oplægsholder

Anette Prehn er sociolog, foredragsholder 
og forfatter til fem bøger om hjernens spil-
leregler. Hun står bl.a. bag bestseller-bog-
serien HJERNE SMART og er flittigt brugt i 
medierne.
Aktuelt er Anette Prehn også formand for 
Det Nationale Stresspanel.

Tilmeld
dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://hjernesmart.dk/om-anette-prehn/
http://www.dsr.dk/sjaelland
https://www.sum.dk/Temaer/Nationale-Stresspanel/Medlemmerne.aspx
https://dsr.dk/kurser/13880
http://www.dsr.dk/sjaelland
http://www.dsr.dk/sjaelland


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

SYGEPLEJE TIL PATIENTER MED KOL 

Ca. 320.000 danskere lever med sygdommen, men kun halvdelen véd, at de har 
den. Der er stor udvikling på KOL-området, og der kommer løbende ny viden om 
bl.a. behandling, pleje, træning og kost. Kom og bliv opdateret om den nyeste 
viden inden for KOL-området.  

Program for videnscaféen:
Præsentation af Kompetencecenter for lungesygdom
Hvad er KOL?
Tre sessioner med fokus på henholdsvis:
• Inhalationsdevices og -teknikker 
• Teknikker til bedre energiforvaltning og mestring af åndenød i hverdagens 

aktiviteter
• Hvordan opleves det at have KOL? Prøv selv ved at få en ”KOL-dragt” på – du 

vil blive forbløffet!

OBS Tilmelding senest den 29. april. Min. 20 deltagere.
Max. 30 deltagere – først til mølle-princippet.

Oplægsholdere:  
Projektsygeplejerske Hanne Høpner, Kompetencecenter for lungesygdom
Projektsygeplejerske Annette Hegelund, Kompetencecenter for lungesygdom
Projektergoterapeut Gitte Johannesen, Kompetencecenter for lungesygdom

Kompetencecenter for lungesygdom, er en rådgivningsinstans for samarbejds-
partnere på sygehuse, almen praksis og kommuner. Vi ser det enkelte forløb 
som en fælles opgave, der kræver en fælles løsning gennem en fælles indsats 
og ud fra fælles mål. Læs mere her.

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 6. maj 

TID
16.30-20.00

STED
DSR Kreds Sjælland 
Møllevej 15
4140 Borup

MAJ

Medlemsaktiviteter 2019 Videnscafé

Tilmeld
dig her

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


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

Medlemsaktiviteter 2019 Videnscafé

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 13. maj

TID
17.00 – 19.30

STED
DSR Kreds Sjælland 
Møllevej 15
4140 Borup

MAJ

LEV UDEN VOLD
Kan du hjælpe, hvis du møder en familie ramt af vold?

Mange tusinde danskere bliver hvert år udsat for vold i en nær relation. Som 
sygeplejerske spiller du en afgørende rolle, når det gælder om at opspore og 
forebygge volden. Du møder nemlig mange familier og par i dit daglige arbejde, 
og blandt nogle af dem kan vold være en del af hverdagen. 

Volden kan være meget tydelig i form af blå mærker, men det kan også foregå i 
det skjulte. Måske har du oplevet at være i tvivl om, hvad det er, du oplever hos 
en familie, og været i tvivl om, hvordan du skal handle? 

Organisationen Lev Uden Vold arbejder med vold i nære relationer og vil gerne 
være med til at sætte fokus på volden og klæde dig godt på, så du kan hjælpe, 
hvis du møder en familie ramt af vold.

Det, får du som sygeplejerske ud af oplægget:

• Hvad fysisk og psykisk vold er
• Hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på vold
• Hvilke tegn du skal være opmærksom på
• Hvordan du kan tale om og spørge til vold
• Hvordan du kan hjælpe en voldsudsat videre

OBS  Tilmelding senest den 6. maj 2019 
Min. 20 og max. 80 deltagere

Oplægsholdere

Helle Dalgaard Lauridsen 
Videnskonsulent,  
fra Lev uden vold

Marie Winther
Videnskonsulent,  
fra Lev uden vold

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

Tilmeld
dig her

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


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

Fra 8.30 – 9.00:  
Kaffe, te, brød, vand og 
frugt

Frokost 
Sandwich + frugt og 
grønt

Eftermiddag  
Kaffe, te og DSR-muffin

Medlemsaktiviteter 2019 Fagdag
MAJ

DATO
Tirsdag den 28. maj

TID
9.00 – 15.45

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

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

 Tema for dagen: Dig og dit arbejdsliv
PROGRAM 

Kl. 9.00 Velkomst ved kredsformand Helle Dirksen

Kl. 9.15-11.00  Oplæg i plenum med professor Bente Klarlund:  
Se efterfølgende  beskrivelse.

Kl. 11.00-11.15 Pause

Kl. 11.15-12.30  3 parallelle sessions: Se efterfølgende beskrivelse. 

Kl. 12.30-13.30 Frokostpause

Kl. 13.30-14.15  Oplæg i plenum – med Mia Hesselberg-Thomsen: 
Se efterfølgende beskrivelse. 

Kl. 14.15-14.45 Kaffepause

Kl. 14.45-15.30 Oplæg i plenum (fortsat) 

Kl. 15.30-15.45 Afslutning ved kredsformand Helle Dirksen

Kl. 15.45 Farvel og tak for i dag

Gå, så går det nok 

– og andet nyt fra Bente Klarlunds forskning

Når du går, nedsætter du din risiko for 35 forskel-
lige sygdomme herunder kræft, demens og 
hjertesygdom. Er du syg, kan du i nogle tilfælde 
gå dig rask. Gåture er også et middel i kampen 
mod depression, stress og angst. I snit kan 
en 30-årig kvinde, der ikke bevæger sig i det 
daglige, regne med at leve godt fire et halvt 
år længere, hvis hun begynder at gå 30 mi-
nutter hver dag. For en mand er gevinsten  
3 år. Foredraget går på 3 ben – det fysiske, 
det mentale og det eksistentielle. Nietzsche 
siger: ”Det er når man går, de store tanker 
 kommer”. Du kan gå dig gladere, mere kreativ og 
til en bedre hukommelse. Hukommelsescenteret  
i hjernen vokser, når du går, og du husker  
derfor bedre.

OBS  Tilmelding senest den 20. maj 2019 
Min. 40 og max. 130 deltagere

Ved overlæge og professor  
Bente Klarlund.

Tilmeld
dig her

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


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

MAJ

Medlemsaktiviteter 2019 Fagdag

Tre parallelle sessions

Skolebørns trivsel
• Hvilken betydning har sundhed og trivsel for læring?
• Status for skolebørns sundhed og trivsel
• Hvilke veje til forbedring?

Rehabilitering og palliation til mennesker med multisygdom
- med særligt fokus på dem, der på grund af kroniske fod/bensår 
er i risiko for benamputation
 
Denne session handler om, hvordan vi identificerer og møder behov for 
rehabilitering og palliation hos mennesker med multisygdom. Patienter 
med kroniske fod/bensår møder sygeplejersker alle steder i sundheds-
væsenet. At leve med kroniske fod/bensår har stor indvirkning på det 
liv, det er muligt at leve. Det beskrives som at svinge imellem håb og 
afmagt. Håb om, at såret heler, afmagt, når sårhelingen trækker ud, og 
risikoen for amputation rykker tættere på. Med udgangspunkt i den 
nyeste forskning på området, kommer denne session til at handle om, 
hvordan vi med rehabilitering og palliation kan hjælpe disse multisy-
ge patienter til at leve bedst muligt, imens de gør det.  

Når nyuddannede sygeplejersker møder realiteterne 
 på medicinske afsnit
I denne session vil vi drøfte, hvordan nyuddannede sygeplejer-
skers frygt for at skade patienterne fatalt og selvbebrejdet skyld 
i patienternes dødsfald er institutionelt betinget. Der er nemlig 
uoverensstemmelse mellem politiske bestemmelser for forvaltning af 
sygehuse med besparelser og standardiserede systemer og arbejdsbetin-
gelserne på medicinske afsnit. Disse afsnit har overbelægning, fordi de 
skal rumme et stigende antal ældre borgere, der, som patienter, bliver ind-
lagt med akut sygdom og dør. Det er ikke de nyuddannede sygeplejerskers 
skyld, når de bliver kede af det og føler sig overbelastede. DET er arbejds-
betingelsernes skyld. 

Ved Bjørn Holstein,  
professor emeritus, Statens Institut for 
Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Ved Carsten Juul Jensen,  
Sygeplejerske, cand.cur., ph.d., 
ansat ved Professionshøjskolen 
Absalon, Campus Roskilde.

Ved Ulla Riis Madsen,   
sygeplejerske, ph.d., postdoc. Ansat 
ved Ortopædkirurgisk afdeling, Holbæk 
Sygehus / Nationalt Videnscenter for 
Rehabilitering og Palliation, REHPA.

http://www.dsr.dk/sjaelland
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MAJ

Medlemsaktiviteter 2019 Fagdag

Oplæg i plenum
At spille en professionel rolle i andres liv
Et underholdende, lærerigt og interaktivt foredrag om den professi-
onelle rolles betydning – når man ’vil noget med nogen’. Hvad er en 
professionel rolle? Hvad betyder den professionelle rolle egentlig for 
relationen?  Hvordan dannes virkelyst og medansvar i relationen, frem 
for umyndiggørelse og modløshed? Hvordan kan man arbejde med de 
professionelle roller og kommunikationsadfærd?

Foredraget giver en humoristisk, medrivende og håndgribelig indsigt i 
de relationsskabende rollers betydning gennem en sprogfilosofisk for-
ståelse og redskaber fra skuespillerens værktøjskasse.

Mere om oplægsholderen: Med sin kunstneriske baggrund som scene-
instruktør og videnskabelige uddannelse indenfor pædagogisk filosofi 
kaster Mia Hesselberg-Thomsen lys over vores måder at kommunikere 
og performe på. Hendes engagement er gribende, når filosofi og viden-
skab om, hvad der skaber betydning mellem mennesker, former sig til 
håndgribelige redskaber på underholdende vis. Publikum involveres i 
relevante øvelser, som rammer lige ind i hverdagens praksis.

Ved Mia Hesselberg-Thomsen, 
foredragsholder, sceneinstruk-
tør og cand.pæd. med speciale i 
pædagogisk filosofi og nonverbal 
adfærd. 

Fotogra
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http://www.dsr.dk/sjaelland


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 den 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/13880
http://www.dsr.dk/sjaelland
http://www.dsr.dk/sjaelland
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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 24. og lørdag den 25. 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. Til debatten kan du fortælle regionspolitikerne, hvordan sygeplejer-
skers hverdag ser ud og du kan stille spørgsmål til nogle af de politikere, der har indfly-
delse på dit arbejdsmiljø og dine vilkår.

Mere information om debatten følger. Hold øje med www.dsr.dk/sjaelland og kredsens 
Facebookside for mere info. 

24. og 25. august 2019
Torvet, 4780 Stege

http://www.dsr.dk/sjaelland
http://www.dsr.dk/sjaelland
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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

Medlemsaktiviteter 2019 Temadag

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 den 3. oktober 2019
Min. 20 deltagere max 80 

DATO
10. oktober

TID
9.00-15.30

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

OKTOBER

∏	PARKERING
Der er p-pladser både 
foran og bag kredskon-
toret

Tilmeld
dig her

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/kurser/13880
http://www.dsr.dk/sjaelland
http://www.dsr.dk/sjaelland
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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 første halvår  
af 2019. Du kan læse mere om de enkelte arrangementer på  
Seniorsammenslutningens hjemmeside – klik her.

SENIORSAMMENSLUTNINGEN I DSR KREDS SJÆLLAND

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

SENIORSAMMENSLUTNINGEN KONTAKTUDVALGET I ROSKILDE 

Dato Tema Hvor

Tirsdag  
den 30. april 

Guidet rundvisning i Bjørn Wiinblads 
hus

Bjørn Wiinblads hus

Tirsdag  
den 4. juni 

Sommerudflugt Frilandsmuseet i Maribo

SENIORSAMMENSLUTNINGEN KONTAKTUDVALGET I VESTSJÆLLAND 

Dato/tid Tema Hvor

Onsdag  
den 10. april

Sygeplejelauget på Nyvang Besøg i andelslandsbyen Nyvang

Tirsdag  
den 28. maj 

Sommerudflugt Rundvisning på Tersløsegård og be-
søg i Blomsterparken Zen Garden i 
Stenlille

SENIORSAMMENSLUTNINGEN KONTAKTUDVALGET I STORSTRØMMEN

Dato Tema Hvor

Onsdag  
den 20. marts 

Livet, hvis vi bliver 100 år. Oplæg ved 
sygeplejerske Helene Andersen

Solsikken, Nykøbing F Sygehus

Onsdag  
den 22. maj

Forårstur til Frilandsmuseet i Maribo Frilandsmuseet, Bangs Have og sejl-
tur på Maribosøerne

Onsdag  
den 4. september 

Rundvisning på Medicinsk Museum, 
guidet rundtur på Københavns Råd-
hus

København

Onsdag  
den 9. oktober

Biskop Marianne Gaarden fortæller 
om sit daglige virke

Bispegården, Nykøbing F

Alle arrangementer 
bliver også annonceret 
i Sygeplejersken.

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