
Sygeplejerske
og meningsdanner

… så er uddannelsen  
som meningsdanner  

noget for dig!

’Jeg var så glad,  
når jeg var på meningsdanner

uddannelse og ønskede, at dagen 
aldrig ville slutte.’

’Jeg fik meget mere ud af 
 uddannelsen, end hvad jeg havde 
regnet med, og har fået konkrete 

værktøjer, jeg helt sikkert vil   
bruge i mit arbejde’

Synes du,  
der skal være mere   

fokus på  sygeplejersker 
 og  sygeplejerskernes 

vilkår? 

Brænder du for   
dit fag? Og for at 
tale din og dine 
 kollegers sag?

Og har du lyst  
og mod til at blande  
dig i den sundheds

politiske debat?

Meningsdannerne 
fra 2019 siger: 



Jamen jeg er 
ikke god til at 

skrive.

Og jeg er ikke 
en god taler.

Man behøver 
ikke være verdens
mester i  nogen af 

delene.

Meningsdannere i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland

Brænder du for sygeplejefaget og fagets vilkår? Har du klare holdninger til, hvad der er  
ret og rimeligt? Og har du lyst til at komme ud over rampen? Så er meningsdannerud
dannelsen lige noget for dig! Uddannelsen starter i februar 2020.

Målgruppe for meningsdanneruddannelsen

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.

Uddannelsen er for dig, der

·	brænder for sygeplejen

·	har lyst og mod til at blande dig i  
den offentlige debat

·	har en stærk holdning til fagets vilkår  
og udvikling

·	mener, at sygeplejersker selv skal  
præge debatten om faget

Du behøver ikke at være verdensmester i skriftlig og mundtlig kommunikation for at 
 deltage – det vigtigste er, at du har et budskab, som du brænder for at komme ud med,  
og at du har viljen til at gøre en forskel for sygeplejersker og sygeplejefaget.

Meningsdannerne 2019 sammen med kredsnæstformand Ulla Birk Johansen.



På meningsdanneruddannelsen vil du:

·	Blive styrket i at sætte sygeplejefaget på dagsordenen på din arbejdsplads og i medierne 

·	Blive klog på de sociale mediers muligheder for at komme i dialog med politikere, 
 journalister, kolleger og offentlighed

·	 Lære at skrive debatindlæg til klassiske medier

·	Se nye perspektiver på samfund, fag og fællesskaber – kort sagt hele fundamentet  
for det danske velfærdssamfund

·	Få redskaber til at kommunikere med udgangspunkt i din egen faglighed

Og så lidt om det praktiske:

Uddannelsen er opbygget af 5 moduler. Første modul foregår som internat hen over en 
weekend. De øvrige moduler er hele kursusdage på kredskontoret i Borup og evt. en gang 
på DSR’s hovedkontor i Kvæsthuset.

Tid og sted

› Modul 1: Lørdag den 29. februar og søndag den 1. marts 2020

› Modul 2: Fredag den 13. marts 2020

› Modul 3: Tirsdag den 31. marts 2020

› Modul 4: Mandag den 20. april 2020

› Modul 5: Torsdag den 7. maj 2020

Opstartsweekenden foregår på:  
Hotel Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge. 

Andre praktiske oplysninger

·	Det er gratis at deltage, men kredsen har ikke mulighed for at dække tabt  
arbejdsfortjeneste.

·	Der er inkluderet fuld forplejning på alle kursusdage samt overnatning på Modul 1.

·	Du får refusion for kørselsudgifter.

·	Der vil være hjemmearbejde mellem modulerne.

·	Du skal være indstillet på at være eller blive aktiv bruger af sociale medier.



Er du klar til at blive meningsdanner?

Sådan gør du:

Send din ansøgning til sjaelland@dsr.dk  

og skriv ’Ansøgning til meningsdanneruddannelsen’ i emnefeltet.

Der er ansøgningsfrist mandag den 20. januar 2020 kl. 12.00.  

Alle ansøgere får en tilbagemelding senest den 23. januar.

Udvælgelsen sker på baggrund af en motiveret ansøgning:

·	Fortæl os, hvorfor du ønsker at deltage i meningsdanneruddannelsen

·	Vedlæg evt. en anbefaling fra din leder, din tillidsrepræsentant eller en kollega.

·	Oplys navn, adresse, medlemsnummer og ansættelsessted.

OBS: Max. 25 deltagere – min. 15 deltagere.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Venlig hilsen
Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland

M
eningsdanneruddanne

ls
e

Kreds Sjælland


