
 

 

    

Når ledelse også er dit fag 

 

 

Traditionen tro sender vi en nytårshilsen til vores medlemmer med information om hvilke nyheder vi har til 
selskabets medlemmer. 

Vi vil desuden informere om, hvordan du skal betale dit kontingent til Fagligt Selskab for Ledende 
Sygeplejersker for 2018  

Fagligt Selskab er et vigtigt netværk for ledende sygeplejersker, og vi håber, du fortsat vælger at være 
medlem. 

I 2018 vil vi i Bestyrelse gøre mere opmærksom på muligheden for ledende sygeplejersker til at melde sig 
ind i vores faglige selskab. Vi håber, at I som medlemmer også vil fortælle om selskabet i jeres netværk. 

Jo flere vi er, jo større indflydelse har vi mulighed for at få.  

 
Tid til at betale 
kontingent for 2018 

 

Deadline for betaling er 
d.31.01.18 

 

Betaling af foregår enkelt - du overfører 250,- kr. via din netbank. Du skal blot huske 
at anføre dit DSR medlemsnummer i bankoverførslen.  Hvis I har brug for en faktura 
på EAN til jeres arbejdsgiver, så send en mail med oplysninger om hvem der skal 
betale, så klarer vi også det.  

Lån og Spar bank:  
Reg.nr. : 0400      
Konto nr.: 4016952465 
 
Kontingent   200,00 kr. 
Moms    50,00 kr. 
I alt at overføre til konto:  250,00 kr. 

Nye ansigter i 
bestyrelsen 

 
 
 
 

 
 

Fra venstre 
 Annette Due 

Svensson 
 Trine Hjetting 
 Lone Hauritz 
 Dorrit Thorsen 
 Døne Bagdat 

 Marie Rosbjerg 
 Mette Juhl Foghmar 
 

 

Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker har i 2017 fået nye 
bestyrelsesmedlemmer.  
Den nye bestyrelse har sat sig i spidsen for at iværksætte en ny og handlekraftig 
strategi med tilhørende indsatsområder.  

 



 

 

 

LNN konference i 
København i 2018  

 

 

 

 

 

http://lnn2018.dk 

 

 

 

 

Fagligt selskab for ledende sygeplejersker er i 2018 vært ved LNN konferencen – 

Ledernes Netværk i Norden. Titlen på årets konference er “Networks in Leadership 

– creating and using”, og alle de nordiske medlemslande vil have oplæg på 

konferencen. 

Den afholdes d. 15 – 16. maj 2018 i København og hjemmesiden er allerede åben 

for tilmelding. Konferencen kan rumme ca. 250 ledende sygeplejersker fra Norden, 

og vi anbefaler, at du tilmelder dig i god tid, da konferencen plejer at være populær 

i alle de nordiske landene. Tivoli vil være rammen om konferencens festmiddag. Se 

konferencens program på linket. 

Der er også arrangeret et omfattende pre-visit program, der starter mandag d.14. 

maj, hvor du har mulighed for at deltage fra kl. 14.00. Pre-visit programmet består 

både af en række traditionelt populære besøg bl.a. på en specialafdeling på 

Rigshospitalet, en akutmodtagelse i Region Hovedstaden og et af de større 

plejecentre på Frederiksberg. Vi har også en aftale med et sundhedscenter på 

Vesterbro, der har åbnet dørene for vores nordiske og danske gæster.  

Derudover har vi fået lavet en række andre aftaler om, at mindre grupper kan 

opleve noget af sygeplejen til de allermest udsatte i vores hovedstad. Det er muligt 

at besøge sygeplejerskerne i Mændenes Hjem for hjemløse i Lille Istedgade, et 

besøg hos sygeplejersken i Vestre Fængsel, et psykiatrisk gadeteam, Sociolancen 

mv.  

På grund af konferencens størrelse inviteres I til en officiel modtagelse på rådhuset 

mandag aften, hvor København er vært ved receptionen, og hvor der serveres 

rådhuspandekager.   

Det er 20 år siden, at LNN blev dannet, og netværket udvikles fortsat. Således er 

Finland nu også blevet medlem af netværket, der derudover også inkluderer 

ledende sygeplejersker i Sverige, Norge, Færøerne, Island, og så selvfølgelig 

Danmark.  

Vi glæder os til at se en masse af jer til en forhåbentlig udbytterig og festlig 

konference.  

 
 
 

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

https://www.linkedin.com 

 

 

På vegne af bestyrelsen takker jeg for opbakningen i 2017 og ser frem til 

samarbejdet i 2018.  

 

De bedste hilsner 

 

Dorrit Thorsen 
Formand for Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker 

 

http://lnn2018.dk/en/home-2/
https://www.facebook.com/groups/881943661825621/
https://www.linkedin.com/groups/8158819

