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Når ledelse også er dit fag 

 

 

Et netop overstået folketingsvalg tyder ikke på, at sundhedsvæsenet står foran en større reform hvor bl.a. 

regionerne stod til at blive nedlagt. Andre bevægelser i sektoren har bidt sig grundigt fast, og som ledende 

sygeplejersker sidder vi ikke på hænderne og venter på at følge tidens trend. Vores sidste konference 

vidnede om, at vi er med til at skabe bevægelserne imod et langt mere samarbejdende og bruger 

involverende sundhedsvæsen.   

Vi vil til efteråret tematisere bevægelserne på vores årlige konference – når vi har nydt en velfortjent og 

forhåbentlig dejlig sommer.  

 

Offentlig ledelse og 
Værdiskabelse 

 

 

Vi afholder vores en-dags konference d. 2. oktober og vil i høj grad fokusere på 
værdiskabelse i offentlig ledelse.  
 
Vi har netop åbnet for tilmelding via nedenstående link, hvor du også kan se 
overskrifterne om indlæggene og hvem oplægsholderne er.   
 
Konferencen holdes i Københavns centrum og tid, sted og pris fremgår af 
nedenstående link. 
 
Brug konferencen til at dyrke dit netværk – tag en kollega eller din leder med, 
og benyt lejligheden til at I kan være sammen og drøfte oplæggene og 
betydningen for jeres ledelsesarbejde.       
 
https://www.conferencemanager.dk/FSLSefteraar2019/forside.html 

 

 
 

Valg til bestyrelsen   

 

 

 

 

Der er valg til bestyrelsen ved årets generalforsamling, der afholdes i 
forbindelse med ovenstående konference. 
 
Du kan allerede nu finde en opstillingsliste på hjemmesiden i DSR, og vi 
opfordrer jer til at melde jer til bestyrelsen.  Vi vil gerne have en bredere 
repræsentation i bestyrelsen. I den nuværende bestyrelse er vi alle ledende 
oversygeplejersker og ansat i hospitalssektoren. Vi ser gerne bestyrelsen også 
repræsenterer kommunale sygeplejefaglige og afdelingssygeplejersker. Ifølge 
vores vedtægter kan vi øge antallet af bestyrelsesmedlemmer. 
 
De medlemmer af bestyrelsen der er på valg, ønsker alle genvalg.  
 
https://dsr.dk/fs/fs5 

 

https://www.conferencemanager.dk/FSLSefteraar2019/forside.html
https://dsr.dk/fs/fs5


 

 

 

 

Helsinki maj 2020 
 
 
 

 

 

Som vi tidligere har annonceret, afholdes den Nordiske Konference for ledere – 
LNN i Helsinki fra d. 13-15 maj i 2020.  
 
Vi er langt med planlægningen af konferencen og forventer at åbne 
hjemmesiden i løbet af få måneder. 
 
Derudover skal vi mødes med de øvrige nordiske landes bestyrelser i 
Trondheim i en weekend i september. Det er altid udbytterigt at høre om hvad 
der rører sig i nordiske lande i sundhedsvæsenet og specifikt i sygeplejen, og 
der er mange ens strømninger trods noget forskellige kulturer.   
 

 

Arbejdet i bestyrelsen 
 
 
 
 

 

 
Vi har lige holdt heldags bestyrelsesmøde i Århus, og brugte lidt tid på at se 
lidt af det nye hospital, vi lagde også billeder op på Facebook fra dagen. 
Det er rigtig givende at komme ud og se hvordan andre danske hospitaler 
arbejder med både de patientvendte områder, som ventearealer, 
kantineforhold, way-finding, mv.  
Vi overvejer, om vores ”en-dagskonferencer” kan flyttes til lokaler i tilknytning 
til et hospital, og dermed lægge op til at afdelingsbesøg kan blive en del af 
netværksdannelsen.    
 
Deltag gerne i vores generalforsamling og i bestyrelsen, hvor dette og andre 
forslag til et udbytterigt arbejde i det faglige selskab vil blive drøftet.  
 
 

 

Kontingent 2019 

I slutningen af maj har du fået en opkrævning for årskontingent for 2019. 
Hermed er alle vores regnskabsmæssige ændringer nu på plads, og det er DSR 
der fremover varetager opkrævningen af både kontingent som 
konferencedeltagelse.  
Som vi har nævnt mange gange før, giver det os tid til at arbejde mere med det 
faglige arbejde i selskabet, og det glæder vi os til.  
 

 
God sommer 

 

 

 
Følg med på 

 
https://www.facebook.com 

https://www.linkedin.com 

 
 
På vegne af bestyrelsen ønsker jeg dig en god sommer.   
 
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 

 

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

