
SYGEPLEJERSKER  ⎪ SYGEPLEJESTUDERENDE  ⎪ SENIORER  ⎪ ANDET HALVÅR 2018
D

S
R

 - a
ltid

 e
t god

t rå
d

 til d
ig!

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

I DSR KREDS SJÆLLAND

Møllevej 15 · DK-4140 Borup · Tlf.: 70 21 16 64 ·  www.dsr.dk/sjaelland · E-mail: sjaelland@dsr.dk

Kære medlem i Dansk Sygeplejeråd Kreds SjællandForår og sommer 2018 vil blive husket længe på grund af de langvarige forhandlinger om 

OK18, men heldigvis lykkedes det at nå til enighed om en aftale. Vi vil nok også huske 2018 

for de rekordmange varme og solrige sommerdage, som har fået os til at rykke ud i haver 

og parker og til strand og skov. Sommervarmen gør det svært at forestille sig de kølige og 

mørke aftener, der venter på os, når det bliver efterår.Efterår er imidlertid også ensbetydende med, at du kan komme til temadage og vi-

denscaféer i Kreds Sjælland. Og programmet er nu klar og venter bare på, at DU tilmelder 

dig. Vi har lyttet til de forslag og ønsker, vi har fået fra vores medlemmer, og kan derfor 

byde på lidt af hvert: Der er en hel temadag med fokus på kvalitet og kompleksitet i sy-

geplejen, der er temadage om sårbehandling og diabetes, og så er der selvfølgelig nogle 

videnscaféer - i år blandt andet om metakognitiv terapi som stressredskab, sund aldring og 

dine pensionsforhold.
Både sidste efterår og her i foråret tog I rigtigt godt imod vores tilbud om ”CaféBio”, så det 

prøver vi igen. I september viser vi filmen ”Breathe” i en række biografer som en særfore-

stilling for Kreds Sjællands medlemmer. Vi har forsøgt at komme godt rundt i hele regionen 

– så vi håber at se rigtig mange.
Vi vil også meget gerne se dig og dine kolleger til årets generalforsamling. Den bliver holdt 

den 30. oktober på Hotel Comwell Køge Strand. Kom og deltag i debatten om fag og sag, om 

løn og vilkår – og om det, vi er fælles om, nemlig at vi er sygeplejersker. Der vil derudover 

være kollegialt og socialt samvær, fotocollage om OK18, dejlig mad – og et både tankevæk-

kende og morsomt oplæg med læge, dr.med. Peter Lund Madsen.Til efteråret skal der vælges 1. og 2. næstformænd i Dansk Sygeplejeråd. Der vil derfor 

være valgmøde på kredskontoret, hvor du kan møde de kandidater, der stiller op til valget. 

Her kan du høre oplæg, stille spørgsmål og deltage i debatten, så du kan blive bedre klædt 

på til at bruge din demokratiske ret.  Du kan holde dig orienteret om kredsens aktiviteter og arrangementer på vores hjemmesi-

de, hvor du også kan tilmelde dig. Du kan også læse om de faglige arrangementer på kred-

sens Facebook-side: https://www.facebook.com/kredssjaelland/Vi håber, at rigtig mange vil have tid, lyst og lejlighed til at deltage i vores arrangementer. 
Med venlig hilsen og med ønsket om en fortsat god sommerHelle Dirksen 

kredsformand

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


SUNDT ARBEJDSLIV HELE LIVET 
– NÅR SUNDHEDSSEKTOREN GØR MEDARBEJDERNE SYGE

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, inviterer sammen med Sundhedskartellet 
til debat om arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser. 

Det psykiske og fysiske arbejdsmiljø har i lang tid været i forværring på regio-
nens arbejdspladser, senest har en række påbud fra Arbejdstilsynet på flere af 
regionens sygehuse sat fingeren på det store ømme punkt, nemlig det eksplo-
sive arbejdspres. Hvilke håndtag skal der skrues på, hvis kursen skal vendes? 
Og skal der virkelig påbud til, førend regionen lytter til medarbejderne? 

Sundhedskartellet inviterer til en konstruktiv debat om, hvordan vi igen får et 
sundt arbejdsmiljø til fordel for medarbejdere og patienter. 

Kom med og gør din stemme hørt til Folkemøde Møn og få stillet dit brændende 
spørgsmål. 

I panelet kan du bl.a. høre:
– Heino Knudsen (A)
– Gitte Simoni (O)
– Jørgen Holst (Ø)

DATO
Lørdag d. 25. august

TID
kl. 10.30 – 11.20

STED
Folkemødescenen 
Folkemøde Møn
4780 Stege

ARRANGØR
Sundhedskartellet

Medlemsaktiviteter 2018 Folkemøde Møn
AUGUST
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Ses vi til Folkemøde Møn?

FOLKEMØDE MØN 
– MASSER AF DEBATTER

Der er masser af debatter og noget for 
enhver smag på Folkemøde Møn.
Der vil være over 100 debatter på  
de to dage. Begge dage er for alle  

– gratis adgang. 

  Se hele programmet for Folkemøde Møn.

http://www.dsr.dk/sjaelland
http://www.dsr.dk/sjaelland
http://xn--folkemdemn-5cbd.dk/index.asp?loadContent=310954


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

DATO
Mandag d. 3. september  

TID
17.00-20.00

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

Medlemsaktiviteter 2018 Medlemsmøde
SEPTEMBER

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

MEDLEMSMØDE FOR KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKER 
OG SYGEPLEJERSKER HOS SPECIALLÆGER

Sygeplejefagligt ansvar i almen praksis  
&  
Krav til din nye  overenskomst 

Målgruppe: Konsultationssygeplejersker og sygeplejersker hos speciallæger

Formål med mødet
At styrke konsultationssygeplejerskernes position i almen praksis. Der vil være 
oplæg og dialog om opgaveflytningen fra sygehus til almen praksis, herunder 
fokus på det sygeplejefaglige ansvar.
Aftenen slutter med en debat om den forestående overenskomstfornyelse, 
hvor du også kan stille forslag til, hvad du mener, der skal prioriteres.

Program:
Kl. 17.00: Velkomst ved DSR Kreds Sjælland
Kl. 17.10:   Udviklingen af opgaver i almen praksis/opgaveflytning fra sy-

gehus – oplæg ved konsultationssygeplejerske Charlotte Sabro 
Thomsen, Haslev Lægecenter, medlem af bestyrelsen i Fagligt 
Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker (FSKIS)

Kl. 17.30:   Sygeplejefagligt ansvar – oplæg ved juridisk chef i DSR, Elise Ham-
mer – inkl. drøftelse og dialog 

Kl. 18.45:   Pause
Kl. 19.15:   Krav til den nye overenskomst mellem PLA og DSR? Ved forhand-

lingsleder i DSR, Eva Lehgaard Kirkelund
Kl. 20.00:   Kom godt hjem

Tilmelding senest den 22. august 
Min. 20 deltagere. Max. 130 deltagere 

http://www.dsr.dk/sjaelland


FORPLEJNING 
Fra kl. 8.30:  
Kaffe, te og brød
Frokost: 
Sandwich og vand
Kl. 14:  
Kaffepause
Hele dagen:  
Frugt, vand, kaffe og 
te

DATO
Onsdag d. 5. september  

TID
9.00-15.45

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

Medlemsaktiviteter 2018 Temadag
SEPTEMBER

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

KVALITET OG KOMPLEKSITET I SYGEPLEJEN 

9.00-9.15 Velkomst og rammesætning v. kredsformand Helle Dirksen

9.15-10.15 Kvalitet og kompleksitet i sygeplejen – ved Sidsel Vinge, projektchef i VIVE 
- Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Oplægget tager afsæt i Sidsel Vinges forskning, og hun tegner et billede af 
sygeplejerskers praksis ift. at drøfte, beskrive og synliggøre sygeplejefaglig 
kvalitet. Indgangsvinklen vil være kompleksitet i sygeplejen. Sidsels oplæg er 
fremadskuende og handlingsorienteret – og ikke blot en analyse af de udfor-
dringer, sygeplejersker står i.
Sidsel Vinge er cand.merc. i strategi, organisation og ledelse og har en ph.d. fra 
CBS.  Hun har desuden 10 års erfaring som senior projektleder fra det tidligere 
Dansk Sundhedsinstitut og 3,5 års erfaring som kommunal sundhedschef. Har 
for nylig arbejdet med et projekt for DSR om kompleksitet i kommunerne.

10.15-10.30 Pause

10.30-11.15 Hvordan kan vi udvikle og styrke sygeplejen igennem  Journal Clubs for 
sygeplejersker?
En præsentation af en nyetableret Journal Club for sygeplejersker på et senge-
afsnit.
Oplæg ved: Sygeplejerske med specialistfunktion Julie Mondahl og  afdelings-
sygeplejerske Masja Michaelsen, Øre-Næse-Hals og kæbekirurgisk afdeling, 
sengeafsnit E1, SUH, Køge

11.15-12.00 Kvaliteten på et Plejecenter – opbevarer vi ikke bare de gamle?
Fokus på følgende emner med praksiseksempler: 
Faglig udvikling gennem lovgivning, audit, et godt arbejdsmiljø, sparring,  
fleksibilitet, forstyrrelser og undervisning.
Oplæg ved: Sygeplejerske Zilah Petersen og afdelingsleder Mette Færch,  
Plejecenter Trekroner, Roskilde Kommune

12.00-12.30 Frokost

12.30-13.15 Et sammenhængende sundhedsvæsen – hvordan?
Forløbskoordinering med fokus på det helhedsorienterede patientforløb  er et 
ideal, men med mange udfordringer 
Hvad kan vi gøre?
Oplæg ved:  sygeplejerske, MSF, Charlotte B. Smidt og sygeplejerske Dorte Britt 
Andersen, forløbskoordinatorer ved Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus

13.15-13.30 Introduktion til gruppearbejde v. facilitator, forskningssygeplejerske Sanne 
Bjergskov Andersen, Region Sjælland

13.30- 14.30 Faciliterede gruppedrøftelser om sygeplejefaglig kvalitet

14.30-14.45 Pause

14.45-15.30 Fælles refleksion og debat v. facilitator Sanne Bjergskov Andersen

15.30-15.45 Afrunding v. kredsformand Helle Dirksen

Tilmelding  
senest d. 29. august
Min. 40  –  Max. 120

Projektchef 
Sidsel Vinge

PROGRAM

http://www.dsr.dk/sjaelland


Medlemsaktiviteter 2018 Cafébio
SEPTEMBER

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

– Vælg mellem Slagelse, Mørkøv, Nykøbing F, Haslev eller Solrød

Vil du med i biffen?

Se omtale af filmen 
på næste side.

Mandag den 17. september kl. 18.30
Solrød Bio, Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand
min. 30 max. 163
Tilmeldingsfrist senest den 10. september

Tirsdag den 18. september kl. 18.30
Nordisk Films Biografer, Nykøbing F, Slotsbryggen 5, 
4800 Nykøbing F 
min. 30 max. 200
Tilmeldingsfrist senest den 11. september

Mandag den 24. september kl. 18.00
Mørkøv Kino, Holbækvej 249, 4440 Mørkøv 
min. 30 max. 143
Tilmeldingsfrist senest den 17. september

Onsdag den 26. september kl. 18.00
Haslev Bio, Sofiendalsvej 4, 4690 Haslev 
min. 30 max. 99
Tilmeldingsfrist senest den 19. september

Torsdag den 27. september kl. 18.30
Panorama Slagelse, Træskogården 2, 4200 Slagelse 
min. 30 max. 195 
Tilmeldingsfrist senest den 20. september

Filmen varer lidt under 2 timer.

OBS bemærk forskellige tidspunkter 

og forskellige tilmeldingsfrister!

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

OBS

Faxe

Greve

Holbæk

Kalundborg

Køge

Lejre

Lolland

Næstved

Odsherred

Ringsted

Roskilde

Slagelse

Sorø

Stevns

Vordingborg

Guldborgsund

Solrød

http://www.dsr.dk/sjaelland


Dramaet ’Breathe’ fortæller den autenti-
ske historie om Robin Cavendish og hans 
kone Diana, der i 1950’erne trodsede læ-
gevidenskaben for at finde mening i livet 
med en alvorlig sygdom. Den unge Robin 
(Andrew Garfield) er en ung, succesfuld 
cricket-spiller og et hit hos kvinderne. En 
dag møder han unge Diana (Claire Foy), 
som han gifter sig med. Som 28-årig får 
Robin konstateret polio og bliver lam fra 
halsen og ned. Lægerne meddeler, at han 
kun har tre måneder tilbage at leve i, men 
Robin nægter at give op. Med hjælp af sin 
svoger og en modig videnskabsmand og 
ikke mindst med Claire ved sin side, gør 
Robin alt for at leve et godt og langt liv, at 
få et barn og at hjælpe andre med sam-
me lidelse.

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

Breathe ✶ ✶ ✶ ✶ 

  Tryk her for at se filmens trailer

Medlemsaktiviteter 2018 Cafébio
SEPTEMBER

’Breathe’ kunne være endt som endnu en 
sukkersød lykkepille, der røg ned med re-
sten af biografslikket. Men ambitionerne 
er heldigvis højere. ” 
Berlingske

Den er bevægende, sjov og virkelig sød.
Filmmagasinet EKKO

FORPLEJNING
Popcorn og sodavand eller 
kildevand. OBS: I Solrød Bio 
er der ”slikpose” i stedet for 
popcorn.

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


FORPLEJNING 
Fra kl. 8.30:  
Kaffe, te og brød
Frokost: 
Sandwich og vand
Kl. 14:  
Kaffe og DSR-muffins
Hele dagen:  
Frugt og vand

DATO
Mandag d. 8. oktober 

TID
9.00 – 15.30

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

Medlemsaktiviteter 2018 Temadag
OKTOBER

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

Tilmelding senest den 1. oktober
Min. 20 deltagere. Max. 80

TEMADAG OM SÅRBEHANDLING, HVOR OMDREJNINGS-
PUNKTET ER GENEREL SÅRBEHANDLING OG TRYKSÅR

Målgruppe: sygeplejersker både i primær og sekundær sektor

Indhold på temadagen:
• Hvorfor opstår tryksår, og hvordan kan det forhindres?
• Hvordan tilrettes behandlingen, når der er opstået sår?
• 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

Oplægsholdere 

Sygeplejerske og sårspecialist 
Else Sværke Henriksen, 
Guldborgsund Kommune

Sygeplejerske og sårspecialist 
Liselotte Jensen,  
Sårambulatoriet, Slagelse Sygehus

http://www.dsr.dk/sjaelland


DATO
Mandag d. 22. oktober

TID
17.00-19.00

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

FAKTA OM VALGET
• Valg sker ved direkte valg blandt Dansk Sygeplejeråds aktive 

 medlemmer.

• Valgbare er kongressens medlemmer – fristen for at opstille er  
den 1. oktober kl. 9.00.

• Valgperioden er 4 år.

• Valgperioden regnes fra dagen efter offentliggørelsen af 
 valg resultatet.

• Er der kun opstillet to kandidater, skal det afgøres, hvem af de to  
der skal være henholdsvis 1. og 2. næstformand. 

Hvordan stemmer du?

• Valget er landsdækkende – alle DSR’s aktive medlemmer kan stemme 
på alle opstillede kandidater og kan afgive to stemmer svarende til 
det antal poster, der skal besættes.

• Afstemningen er elektronisk. Herudover vil det være muligt at rekvi-
rere en fysisk stemmeseddel, hvis et medlem ikke har mulighed for 
at stemme elektronisk. 

• Resultatet offentliggøres  
den 8. november senest kl. 16.

Tilmeldingsfrist 18. oktober

Medlemsaktiviteter 2018 Valgmøde
OKTOBER

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

NÆSTFORMANDSVALG 
i Dansk Sygeplejeråd

Til efteråret skal der vælges 1. og 2. næstformænd i Dansk Sygeplejeråd. 
Du vil kunne afgive din stemme fra den 25. oktober kl. 08.00 til den  
8. november kl. 08.00.

Men hvad står kandidaterne egentlig for? Og hvordan vil deres politik 
have betydning for dig? Det, og meget andet, vil du høre om til valgmødet  
den 22. oktober. Du vil få mulighed for at stille alle de spørgsmål, der er  
vigtige for dig, når du skal beslutte, hvor krydset skal sættes.

✗
Brug din 

indflydelse.
Stem!

http://www.dsr.dk/sjaelland


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

DATO
Tirsdag d. 30. oktober

PROGRAM
Fra kl. 15:
Tjek ind – og se foto- 
udstilling om OK18

Kl. 16.30-17.30: 
Oplæg med  
Peter Lund Madsen 

Kl. 18.00: 
Middag

Kl. 19.00-ca. 21.45: 
Generalforsamling

STED
Hotel Comwell Køge 
Strand, Strandvejen 111, 
4600 Køge

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

GENERALFORSAMLING 
i DSR Kreds Sjælland

Din hverdag – en fælles sag!
Kom og mød bestyrelsen i Kreds Sjælland og vær med til at sætte dagsordenen 
for, hvad kredsen skal sætte fokus på i det kommende år.

Hvad sker der på generalforsamlingen? 

• Du kan få indflydelse på, hvad DSR Kreds Sjælland skal arbejde  
for i den kommende tid

• Du møder kolleger fra nær og fjern
• Du kan høre et oplæg med læge, dr.med. Peter Lund Madsen
• Du får lækker mad i hyggelige omgivelser på Hotel Comwell Køge Strand
• Du hører den mundtlige beretning fra formandsgruppen i Kreds Sjælland
• Du kan deltage i debat om fag og sag – og stille spørgsmål til DIN  

kredsbestyrelse
• Du kan se, hvem der får årets Sygeplejerskepris
• Mød PKA. Fra kl. 15-16.30 kan du møde en rådgiver fra PKA og 

få råd og vejledning om din pension.

Medlemsaktiviteter 2018 Generalforsamling
OKTOBER

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


Medlemsaktiviteter 2018 Videnscafé

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

DATO
Mandag d. 5. november

TID
kl. 17.00-19.00

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

NOVEMBER

Medlemsaktiviteter 2018 Videnscafé

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

LEV MERE – TÆNK MINDRE
 – et oplæg om metakognitiv terapi

I dette aktuelle og tankevækkende foredrag giver psykolog Pia Callesen dig en 
ny forståelse af, hvordan du undgår stress, nedtrykthed og nervøsitet. Du vil 
blive introduceret til et helt nyt paradigme inden for psykologien ved navn Me-
takognitiv terapi, som vinder frem på verdensplan med fantastiske resultater 
mod psykisk mistrivsel.

Tilhørerne vil få sig en stor aha-oplevelse, når de får forklaret, hvordan sindet 
egentlig virker, når man anskuer det ud fra metakognitiv teori. Derudover giver 
foredraget dig en helt konkret viden og redskaber til, hvordan du selv kan lære  
at styre dine bekymringer og grublerier – og derved får mere overskud, glæde 
og livskvalitet i hverdagen.

Bemærk: Foredraget kan være fagligt provokerende og vil udfordre din forstå-
else af, hvordan sindet fungerer.

I maj 2017 udkom  
Pia Callesens første bog 
“Lev mere tænk mindre –  
Drop grublerierne og slip fri af 
nedtrykthed og depression 
med metakognitiv terapi” 

(Politikens Forlag). 

Ca. 70-80% får mere ro, overskud og selvværd med metoden på rekordtid, og 
undersøgelser viser, at vi selv i høj grad har mulighed for at influere vores tan-
ker, når vi har kontrollen over dem.
Pia Callesen er uddannet psykolog med videreuddannelse i kognitiv og meta-
kognitiv terapi. Hun har som den eneste psykolog bosiddende i Danmark gen-
nemført den 2-årige MCT-Institute metakognitive certificeringsuddannelse. 

Pia Callesen er også klinikchef og indehaver af CEKTOS – Center for Kognitiv og 
Metakognitiv Terapi i København, Næstved og Hellerup. 

Læs mere om Pia Callesen her.

http://www.dsr.dk/sjaelland
http://www.dsr.dk/sjaelland
https://www.dr.dk/levnu/psykologi/stop-dit-tanke-mylder-og-kom-bedre-gennem-kriser


Medlemsaktiviteter 2018 Videnscafé
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Mød PKA

Hvis du har tid og lyst, 
kan du møde en rådgiver 
fra PKA fra kl. 15-16.15 
og fra 16.15-16.50 vil der 
være et lille oplæg ved 
PKA om ”Din overgang 
fra arbejdsliv til pensi-
onsliv”
 
Tilmelding til PKA’s ar-
rangement er ikke nød-
vendig.

OBS

AKTIV ALDRING – FÅ INDBLIK I DEN NYESTE VIDEN  
FRA ALDERSFORSKNINGEN

En forsker fra Center for Sund Aldring på Københavns Universitet giver på den-
ne aften indblik i den nyeste viden fra aldringsforskningen.
Aldring begynder tidligt i livet, og menneskelig adfærd og livsstil påvirker hel-
bredet og livsforløbet. 

Markant flere ældre gør det nødvendigt at forske i mere effektive og bedre ko-
ordinerede lokalt forankrede sundhedstilbud. Et tværfagligt team af forskere i 
forskningstemaet Sundhedsfremmende innovationer arbejder derfor sammen 
med tre kommuner om at undersøge, hvordan offentlige, private og civile aktø-
rer i lokalsamfundet bedst kan tilrettelægge sociale og sundhedsfremmende 
tilbud til ældre.
I takt med, at danskerne bliver ældre, leves mere af livet i den tredje alder. For 
at flest mulige får en aktiv alderdom, undersøger forskerne, hvordan borgere 
motiveres til en aktiv livsstil, og hvad der sker i muskler og hjernen, når vi bliver 
ældre. I forskningstemaet Aldringsprocesser gennem livsforløb beskæftiger 
forskerne sig med aldringsprocesser gennem livsforløbet. De udfører også et 
såkaldt interventionsprojekt med fokus på fysisk aktivitet som værn mod al-
dersrelaterede ændringer i muskler og hjerne.
Gennem livet bliver vores krop slidt og gør os mere modtagelige overfor syg-
domme. Aldring er dermed forbundet med et fald i ”vitalitet”. Hvis forskerne 
kan forstå de processer i kroppens celler, som gør, at vi ældes, kan flere få et 
længere liv uden sygdom. Forskningen i forskningstemaet Energiniveauer hos 
mennesker, energiniveauer hos mennesker, fokuserer på kroppens manglende 
evne til at reparere skader i celler og dermed i væv og organer, når vi ældes.

Program vil blive lagt på hjemmesiden ultimo august.

DATO
Mandag d. 19. november

TID
kl. 16.30-20.00

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

NOVEMBER

CENTER FOR SUND ALDRING
Center for Sund Aldring er et forsk-
ningscenter, som forsker i, hvordan flere 
mennesker kan få et sundt liv og en sund 
alderdom. Tilgangen til forskningen er 
tværfaglig, og centret forsker i aldring og 
aldringsprocesser fra celle til samfund. 
Forskningen skaber viden, som kan danne 
grundlag for forebyggelse og sundheds-
fremme til gavn for den enkelte, familien 
og samfundets sundhedsøkonomi.

Forskningen er samlet i tre tværfaglige 
temaer: Sundhedsfremmende innovatio-
ner, Aldringsprocesser gennem livsforløb 
og Energiniveauer hos mennesker.
Læs mere om oplægget på vores hjemme-
side ultimo august.

http://www.dsr.dk/sjaelland


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

DATO
Torsdag d. 17. januar
OBS. 2019

TID
9.00-15.30

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

Medlemsaktiviteter 2019 Temadag

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

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

Efter frokost vil der være oplæg om:
• Diabetes-diæt
• Hvad anbefaler vi i dag?
• Opsamling og spørgsmål

Underviser 
Diabetessygeplejerske 
Hanne Hebo, Næstved Sygehus

JANUAR

Tilmelding: 
Senest den 3. januar 2019
Min. 20 deltagere max 80 

BEMÆRK: 
Tilmeldingsfrist 14 dage før 
temadagen.

Program vil blive lagt på hjemmesiden primo september.

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


Medlemsaktiviteter 2018 Videnscafé

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

Medlemsaktiviteter 2018 Videnscafé

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

BLIV KLOGERE  
PÅ DIN PENSIONSORDNING I PKA

Informationsmødet er især tilrettelagt for medlemmer mel-
lem 18-57 år. PKA anbefaler, at medlemmer over 58 år tilmel-
der sig et seniormøde (læs mere om seniormøder på pka.dk). 

PKA anbefaler, at du som medlem kender til pensionskas-
sens ydelser ved alderspensionering, sygdom eller dødsfald, 
ligesom du bør kende konsekvenserne af at arbejde på ned-
sat tid eller holde orlov.

Emnerne på informationsmødet vil være:
• Pensionsordningens opbygning 
• Hvad betyder orlov og nedsat arbejdstid for pensionen?
• Hvad sker der, hvis du ændrer arbejdstid? 

Hvordan er du dækket ved sygdom og død?
• Hvem får udbetalingerne fra pensionskassen, når du dør?
• Hvordan er alderspensionen?

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

Af hensyn til forplejning er tilmeldingsfristen 

den 10. januar 2019

DATO
Torsdag d. 24. januar 
OBS. 2019

TID
17.00- 19.30

STED
DSR Kreds Sjælland
Møllevej 15
4140 Borup

JANUAR

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


Som medlem af DSR Kreds Sjælland overgår du automatisk til Seniorsammenslutningen i 
Kreds Sjælland i forbindelse med, at du bliver pensionist, efterlønsmodtager eller førtids-
pensionist. Seniorsammenslutningen i DSR Kreds Sjælland har året igennem en række ar-
rangementer, 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 2018. 
Du kan læse mere om de enkelte arrangementer på Seniorsammenslutningens hjemmeside – klik her.

Alle arrangementer bliver også annonceret i Sygeplejersken.
  

SENIORSAMMENSLUTNINGEN I DSR KREDS SJÆLLAND

SENIORSAMMENSLUTNINGEN KONTAKTUDVALGET I ROSKILDE

DATO TEMA HVOR

Torsdag den 20. september kl. 13.30 Besøg på julemærkehjemmet Haraldsborgvej i Roskilde

Onsdag den 3. oktober kl. 13.30 Forebyggelse af faldulykker i 
hjemmet

Margrethegården, Dr. Sophiesvej 68, 
Roskilde

Onsdag den 24. oktober kl. 13 Guidet rundvisning Byens Hus – med efterfølgende kaffe

Onsdag den 28. november kl. 13 Julefrokost Margrethegården, Dr. Sophiesvej 68, 
Roskilde

SENIORSAMMENSLUTNINGEN KONTAKTUDVALGET I VESTSJÆLLAND 

DATO TEMA HVOR

Tirsdag den 25. september Kl. 13.30-16.00 Foredrag om Mercy Ships Plejehjemmet Fjordstjernen,  
Isefjords Allé 27, Holbæk

Mandag den 29. oktober Sygeplejerske i Sundhedssty-
relsen 

Tirsdag den 4. december Julefrokost Restaurant Slottet, Slotsvolden 2, 
Holbæk

SENIORSAMMENSLUTNINGEN KONTAKTUDVALGET I STORSTRØMMEN

DATO TEMA HVOR

Onsdag den 5. september Bustur til DSR, Kvæsthuset 
og Den Sorte Diamant

Fælles buskørsel

Tirsdag den 9. oktober kl. 14-16 Foredrag om det nye Stor-
strøm Fængsel

Mødelokalet Solsikken, Nykøbing F. 
Sygehus

Tirsdag den 27. november kl. 11-15 Julefrokost Startende ved Sakskøbing Kirke  
og efterfølgende frokost på Hotel  
Saxkjøbing

LÆS MERE OM SENIORSAMMENSLUTNINGEN I KREDS SJÆLLAND HER.

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