
 
    

      Julen 2020 

Når ledelse også er dit fag 

 

 

Så går året 2020 på hæld og selv om det har været et nemt årstal at skrive – 2020 – så er det ikke den 

følelse året 2020 har givet os som ledere i sundhedsvæsenet. De fleste af os har nok gjort brug af hele 

spektret af ledelsesmæssige kompetencer, for at håndtere en helt særlig opgave.  

I Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker ser vi tilbage på et år, hvor de udadvendte aktiviteterne i selve 

selskabet har været få, og hvor vi nu stille og forhåbningsfuldt tilrettelægger lidt aktivitet i sensommeren og 

efteråret 2021. 

Vi håber du vil tage dig tid og lejlighed til at se vores nyhedsbrev igennem og ligesom os ser frem til et år, 

der inden dets udgang, igen giver os mulighed for at mødes og netværke ved tilstedeværelse i samme 

fysiske rum.      

 

 

Efterårskonference 2021 

 

 

 

 

 

 

 
Som I ved havde vi planlagt en efterårskonference i oktober måned, med to 
hele dage på Vejle Fjord. Konferencen er flyttet til oktober måned i 2021, og 
med nogenlunde samme oplægsholdere – vi justerer naturligvis indholdet så 
det er aktuelle emner der behandles.  
 
Konferencen afholdes fortsat på Vejle Fjord 
 
Hvorvidt vi ses tidligere i 2021, må tiden vise – særligt ICN-konferencen i Abu 
Dhabi i juni er ofte et oplagt sted at samle inspiration og mødes med kollegaer 
fra mange lange.  

 

 

Generalforsamling 2020 

 

 

https://dsr.dk/fs/fs5 

Vi afholdt vores generalforsamling i Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker 
d. 6 oktober 2020. Der var mulighed for at deltage virtuelt og ved fremmøde, 
og der var meget begrænset fremmøde.   

Vi havde aftalt med Hospitalsdirektør for Amager og Hvidovre Hospital; 
Birgitte Degenkolv, at hun ville give et oplæg før generalforsamlingen. Birgitte 
talte om ledelse i en Corona tid, og efter hendes oplæg hørte vi fra Birgittes  
datter Matilde om arbejdet som leder af det store testtelt i fælledparken i 
København. Det var skønt med inspirerende oplæg og mindede vist os alle om 
hvad vi i den grad mangler lige for tiden – inspiration og nye vinkler på 
ledelsesarbejdet samt fællesskab.  

Vi har lagt formandens beretning på hjemmesiden, hvor I kan se både 
præsentationen og selve beretningen. Selskabets regnskab blev også fremlagt 
på generalforsamlingen, og viser en helt stabil økonomi, og kan ligeledes ses 
på vores hjemmeside.  

Endelig var der også valg til bestyrelsen, hvilket I kan læse mere om andet sted 
i nyhedsbrevet. 

https://dsr.dk/fs/fs5


 
 

Valg til bestyrelsen 

 

 

 

 
Ved årets generalforsamling fik vi en ny sammensætning i bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmerne på genvalg fortsatte og vi fik et nyt 
bestyrelsesmedlem i Lulu Wilenius. Lulu er hjemmeplejeleder i Københavns 
kommune, og er ligger en præsentation af Lulu på både Facebook, LinkedIn og 
vores hjemmeside. 
 
Det betyder også at vi nu er 7 bestyrelsesmedlemmer, og vi endelig har fået 
repræsentation fra den kommunale sektor. Det har været en eksplicit del af 
vores strategi siden 2017, og vi vil se nærmere på netværk og ledelsesarbejdet 
i den kommunale sektor med fokus på sygeplejen.  
 
Da vi nu er flere i bestyrelsen, har vi omfordelt på opgavevaretagelsen blandt 
bestyrelsesmedlemmerne, og den endelige konstituering ses på hjemmesiden. 
 
 
 

 

Det nordiske samarbejde 

 

 

Vi har inviteret bestyrelserne fra vores nordiske søsterorganisationer til et 
møde i slutningen af august i København. 
 
Det er et interessant samarbejde der skal plejes, og Finland skal holde den 
nordiske konference i Helsinki i 2022, og det betyder at planlægningen af dette 
skal i gang.  
 
Der vil naturligvis også blive udvekslet erfaringer med ledelsesarbejdet for 
sygeplejefaglige leder i en COIVID-19 tid.  
 
   
 

 

Kontingent 2021 

 

Betaling for dit medlemskab i Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker vil ske 
via opkrævning fra DSR i slutningen af januar måned. Kontingent er fortsat 
300,- kr. årligt, hvoraf moms udgør 60 kr.  
 

 
 
God Jul og godt nytår 
 
 

 

 

Følg med på 
 
https://www.facebook.com 

https://www.linkedin.com 

 
På vegne af bestyrelsen ønsker jeg dig og din familie en rigtig god jul og et 
godt nytår.   
 
Vi sætter pris på dit medlemskab og engagement i det Faglige Selskab for 
Ledende Sygeplejersker.  Vi glæder os til 2021 hvor vi igen kan sætte rammen 
for samvær i faglige stærke netværk og tilbyde inspiration til ledelsesarbejdet 
ved vores arrangementer.   
 
 
De bedste hilsner 
 
 
Dorrit Thorsen 
Formand for Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker 

 

https://www.facebook.com/groups/881943661825621/
https://www.linkedin.com/groups/8158819

