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Når ledelse også er dit fag 

 

Vi er ved at runde 2019 af, og det har været et år fyldt med aktiviteter rettet mod dig som medlem og en 

del andet arbejde der primært har været rettet mod at indfri de strategiske indsatser, vi har besluttet for 

det Faglige Selskab for Ledende Sygeplejersker.      

Det er fristende at beskrive alle detaljerne her ved årets slutning, men vi har prioriteret hårdt i de nyheder, 

vi gerne vil dele med dig, og som du kan læse mere om nedenfor. 

   

   Medlemstilgang i 2019 Vi har haft fremgang i antallet af betalende medlemmer i 2019, og vi er sikre 
på, at det bl.a. skyldes jeres indsats med at udbrede kendskabet til vores 
selskab og vores arrangementer – så tusind tak for det. 
 
Konstateringen ovenfor kan virke tør, men bagved gemmer sig en virkelig 
glad bestyrelse, der har haft dette som indsats de sidste par år, og så er det 
jo skønt når det lykkedes, for hvem vil ikke lykkes…..   
 
Og en særlig hilsen til vores nye medlemmer – velkommen til Fagligt Selskab 
for Ledende Sygeplejersker. Vi håber du vil nyde vores arrangementer og 
muligheden for et fagligt netværk. 
 
 

Kommende arrangementer 

LNN 

https://www.lnn2020.fi/ 

 

 

Som I nok har set i både tidligere nyhedsbreve og på Facebook, afholder vi 
Nordisk konference – LNN – d.13 - 15 maj 2020 i Helsinki, Finland. 
Konferencen vil indeholde ledelsesoplæg fra alle de nordiske lande, og fra 
Danmark stiller vi med det stærkeste hold. Vi har aftalt med Lotte Bøgh 
Andersen; Professor på Kronprins Frederiks center for offentlig ledelse, at 
hun leverer det danske bidrag til konferencen. 
 
Konferencen koster 500 euro, og dertil kommer hotel og fly, og sidstnævnte 
er ganske billige lige nu.  
 
Traditionen tro plejer danskerne at fylde en del til disse konferencer, og vi 
opfordrer jer derfor til at tilmelde jer snarest muligt. Der er plads til 150 i alt 
fra alle 6 deltager lande, og på nuværende tidspunkt er der lidt over 30 
tilmeldte.  
 
 

https://www.lnn2020.fi/
https://www.lnn2020.fi/


 

 

 

 

 

Efterårskonference i FSLS på 

Vejle Fjord 

 
 
Traditionen tro holder vi vores konference i FSLS til efteråret, og vi har 
allerede booket Vejle Fjord. Konferencen bliver d. 6 + 7 oktober 2020, så sæt 
gerne et kryds i kalenderen.  
 
Vi udsender en nyhed når vi har et rimeligt færdigt program, og når vi åbner 
for tilmeldingen. Vi har ved de sidste arrangementer haft venteliste, idet 
deltagerantallet har været begrænset til 80. Ved tidlig tilmelding vil vi have 
mulighed for justering af dette på konferencestedet. 
   
 

 

DASYS-repræsentation 

 
Vores bestyrelsesmedlem Trine Hjetting har fået en plads i DASYS – dansk 
Sygepleje Selskab. DASYS har lagt nyheden op på hjemmesiden, og søger i 
øvrigt medlemmer til både dokumentations - og forskningsrådet.  
 
 

Øget samarbejde med 

sygeplejefaglige topledere  
Grete Christensen formand for DSR inviterede i september måned til 
topleder seminar hvor Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker var 
repræsenteret ved formanden Dorrit Thorsen. 
 
Det er en kreds der sjældent er samlet, og det var udbytterigt at mødes og 
drøfte udfordringer i sundhedsvæsenet. De inviterede var direktører og 
vicedirektører fra sygehusene med sygeplejefaglig baggrund, rektorer fra 
landets Metropoler, professorer i sygeplejen samt kredsformand fra DSR. 
 
Et meget inspirerende møde, som formentlig vil blive en tilbagevendende 
begivenhed 
 
  

 
 

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

https://www.linkedin.com 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke dig for dit engagement i Fagligt 
Selskab for Ledende Sygeplejersker, og vi håber du får etableret et faglig 
netværk og henter inspiration til ledelsesarbejdet ved vores arrangementer.   
 
 
På vegne af bestyrelsen ønsker jeg dig en glædelig jul og et godt nytår.   
 
 
 
De bedste hilsner 
 
Dorrit Thorsen 
Formand for Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker 
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