
 

 

 

    
      April 2019 

Når ledelse også er dit fag 

 

 

Foråret er på vej, og du trænger helt sikkert til nyt fra Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker. I 

nyhedsbrevet kan du læse om næste års aktivitet, og hvad vi ellers har på hjertet.    

 

 
Det nære sundhedsvæsen 

 

 

 

I marts måned holdte vi vores konference på Vejle Fjords konferencecenter i de 
skønneste omgivelser. 
Det var en rigtig tilfreds bestyrelse der drog hjem efter et par meget 
udbytterige dage. Oplægsholderne havde leveret mere end forventet – det var 
virkelig et super inspirerende program, og vi vurderer, at der var god 
sammenhæng mellem oplægsholdere og emne.  
 
Rigtig mange af vores konferencedeltagere var heller ikke tilbageholdende 
med at udtrykke stor anerkendelse med både program og sted. Det er jo altid 
en stor tilfredshed når alting bare lykkedes – og det gjorde.  
 
Vejle Fjord har et – i wellness kredse - kendt spa område, og der var en del, der 
benyttede lejligheden til et besøg i de smukke bygninger og udendørs saunaer.   
 
Vejret var fantastisk og vi kunne se ud på Vejle Fjord Vejle under konferencen, 
og flere benyttede pauserne i programmet til en lille gåtur, og så var der også 
flere flittige ledende sygeplejersker, der nåede en løbetur inden 
morgenmaden.  
 

 
LNN – Ledernes Netværk i 
Norden   

 

 

 

 

 

Vi vil gerne allerede nu annoncere vores næste konferencer.  
 
Den Nordiske Konference for ledere – LNN afholdes i Helsinki fra d. 13-15 maj i 
2020.  
 
Inden der afholder vi en enkelt dags dagskonference med generalforsamling i 
oktober måned. Den afholdes i København d. 2. oktober, og vi skriver på 
facebook, hjemmesiden i DSR mv., når vi starter tilmelding og har et program.  
 
Der vil ikke være konference til næste forår på grund af arrangementet i LNN.   

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

https://www.linkedin.com 

Hvis I er venner med en ledende sygeplejerske på Facebook, så inviter hende 
eller ham ind i vores gruppe – alle kan invitere og gruppen er også for ledende 
sygeplejersker, der ikke er medlem af Fagligt Selskab for Ledende 
Sygeplejersker. I kan også hjælpe ved at dele vores opslag fra Facebooksiden, 
så jeres netværk på den måde kan få kendskab til os. Jo flere vi er…… :-)  

Alle der ikke er på Facebook, kan naturligvis fortsat få alle nyheder, 
invitationer til konferencer, mv. via vores hjemmeside i DSR. 

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


 

 

 

  

Præsentation af bestyrelse 
og medlemmer  
 

 
 

 
 
Hvis du følger vores lukkede facebookgruppe eller linkedIN vil du se, at vi i de 
sidste par måneder har valgt at præsentere såvel bestyrelsen som nogle af 
vores medlemmer. Vi håber det inspirerer til lidt eftertanke – både til hvad vi 
som bestyrelse arbejder for i selskabet, men måske også hvad du kan berige 
andre med - af dine perspektiver på ledelse og arbejdsliv.  
 

 
En god historie? 
 

 

  
Har du en god historie fra dit arbejde som ledende sygeplejerske eller en 
oplevelse som andre kan finde inspiration i, måske et godt tip eller en idé, som 
du synes, dine kolleger i FSLS ville have glæde af at høre mere om?  
Giv det videre og del det på Facebook i vores netværksgruppe. På den måde 
kan vi være i dialog og bruge hinanden inspirerende og effektivt.  
 

Kontingent 2019 Betaling for dit medlemskab i Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker vil i 
2019 ske via en opkrævning fra DSR. 
Det skyldes, at vi har købt ”regnskabspakken” i DSR, som bistår os med vores 
regnskaber, moms, skat, mv. Vi vil i bestyrelsen bruge vores tid på 
kerneopgaven – at styrke ledelsesnetværket for ledende sygeplejersker.  
Selve kontingentopkrævningen vil blive udsendt i maj måned. Kontingentet er 
på 300,- kr. og de af jer, der er nye medlemmer fra nov/dec 2018, og lige har 
betalt kontingent, vil ikke blive opkrævet igen.   
 

 

God påske 

 

 

 

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne ønske dig en god påske.  
 
Vi sætter pris på dit medlemskab og engagement i det Faglige Selskab for 
Ledende Sygeplejersker, og vi håber du får etableret et faglig netværk og 
henter inspiration til ledelsesarbejdet ved vores arrangementer.   
 
 
 
De bedste hilsner 
 
Dorrit Thorsen 
Formand for Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker 

 


