
 

 

 

    
      December 2018 

Når ledelse også er dit fag 

 

 

Du sidder nu med årets sidste nyhedsbrev fra Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker. 2018 har været et 

år med stor aktivitet og medlemsfremgang, og vi håber du har haft mulighed for at deltage i nogle af vores 

arrangementer. I nyhedsbrevet kan du også læse lidt om næste års aktivitet.   

 

 
Konference på Vejle Fjord 

om det nære 

sundhedsvæsen 

 

 

Kom med til vores næste spændende konference i de lækreste omgivelser den 
26.-27. marts 2019. Under overskriften ”Det nære sundhedsvæsen” er vi i gang 
med at sætte et stærkt program for dagene, men du kan allerede tilmelde dig nu: 
https://dsr.dk/kurser/i24980  
 
Konferencens tema er det nære sundhedsvæsen. Regeringen har varslet en ny 
sundhedsreform, og det forlyder, at vi først i det nye år, vil få indsigt i hvad det 
indebærer. Vi har været optimistiske og har allerede inviteret Jakob Kjellberg, 
som forhåbentlig kan give os hans egne dugfriske perspektiver på reformen.  
Derudover er det også lykkedes os, at få Morten Albæk til at komme og give et 
oplæg ud fra hans nye bog: Et liv, En tid, Et menneske. 
 
Som deltager i konferencen har du fri adgang til hele wellness området med bl.a. 
de Termiske bade.  
Prisen bliver kr. 4200 for medlemmer og 5200 for ikke -medlemmer.  
 
Vi anbefaler ikke, at du venter for længe med tilmeldingen.  

 
Møde med Grete 
Christensen 

 

Lone Hauritz, Grete Christensen &  

Dorrit Thorsen  

Torsdag den 25. oktober mødtes Lone og jeg med Grete Christensen, formand for 
DSR.  
Hovedtemaet for mødet var Ledelse af fag, og hvordan DSR og det Faglige 
Selskab for Ledende Sygeplejersker kan samarbejde og bruge hinandens styrker, 
når ledelse skal sættes på dagsorden i sundhedsvæsenet i DK. 
Vi drøftede blandt andet indholdet af den nye sundhedsreform og afventer med 
spænding, at denne bliver offentliggjort. 
 
Grete Christensen lagde vægt på, at hun vil inddrage bestyrelsen i Fagligt Selskab 
for Ledende Sygeplejersker i kommende drøftelser. 
 

 
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://dsr.dk/kurser/i24980
https://www.facebook.com/groups/881943661825621/
https://www.linkedin.com/groups/8158819


 

 

 

  

Berlin i december  
 
 

 

Som det er alle bekendt, så har vi i det forgangne år holdt konference for 
Ledende Sygeplejersker i Norden - LNN.  
Værtslandet varetager samtidig formandskabet for foreningen, mens 
konferencen planlægges og afholdes.  
Det er nu tid til at give stafetten videre, og jeg har derfor været i Berlin sammen 
med vores næstformand for at mødes med formændene fra de øvrige nordiske 
lande. Formålet med mødet var at drøfte evalueringen af konferencen, og 
overdrage stafetten til det næste værtsland. Der var stor ros til Danmark for et 
inspirerende pre-program og en veltilrettelagt konference. Vores nordiske 
kollegaer har virkelig nydt de gode omgivelser, og vi har også brugt tid på at 
drøfte, hvordan vi fortsat kan øge kvaliteten og niveauet på konferencens faglige 
indhold.   
Det er Finland der skal varetage næste konference, og den bliver afholdt i 
Helsinki i maj 2020.   
 

 

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 besluttet, at købe ”regnskabspakken” i DSR, da vi syntes det 
er blevet tiltagende svært at følge med i regler om skat og moms, og egentlig 
hellere vil bruge vores tid i bestyrelsen på kerneopgaven – at styrke 
ledelsesnetværket for ledende sygeplejersker. Selve kontingentopkrævningen vil 
formentlig først blive til marts måned, da bankflytning mv., er en tidskrævende 
proces. På generalforsamlingen i september besluttede vi samtidig, at 
kontingentet forhøjes til 300 kr.  
 

 
God jul og godt nytår 

 

 

 
 
Jeg vil gerne benytte spaltepladsen til at takke dig for dit medlemskab i Fagligt 
Selskab for Ledende Sygeplejersker. Det er rigtig vigtigt, at vi etablerer og 
anvender faglige netværk, hvor bl.a. viden kan deles og der kan hentes 
inspiration til ledelsesarbejdet.   
Jeg ønsker dig og din familie en god jul og et godt nytår, og håber du vil få 
mulighed for at deltage i vores arrangementer i det kommende år.  
 
De bedste hilsner 
 
Dorrit Thorsen 
Formand for Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker 

 


