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Når ledelse også er dit fag 

 

 

Sommeren er på vej, og vi er alle begyndt at se lidt mere op og orientere os udad, efter et forår hvor fokus 

har været på en opgave, der har været helt ulig noget, vi har oplevet før. Og vi taler jo om jeres 

arbejdsmæssige indsats, når vi skriver ud til jer vel vidende, at vi alle også har haft et ganske anderledes liv 

når vi har haft fri fra job. I Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker er vi også ved at stille skarpt på det 

kommende års aktiviteter og opgaver, og vil gerne tage jer med på vores tanker og beslutninger.  

 

Efterårskonference 2020 

 

 

Som I ved havde vi planlagt en efterårskonference i oktober måned, med to 
hele dage på Vejle Fjord. Til trods for at mere og mere åbner op får vi også 
meldinger om, at mange regioner og kommuner ikke kan prioritere 
konferencer og anden kursusvirksomhed i dette efterår, og vi har derfor følt os 
nødsaget til at aflyse arrangementet.   
 
Samtidig har vi selvfølgelig drøftet hvornår det igen er realistisk at sætte en 
konference op, og har besluttet, at det bliver i september måned – men i 2021. 
Der er meget øvrig aktivitet der allerede er skemalagt hen over foråret, og ICN 
afholdes i juni i Abu Dhabi.  
 

 

 

 

Generalforsamling 2020 

 

 

 

 

 

https://dsr.dk/fs/fs5 

 

 

Vi afholder naturligvis vores generalforsamling i selskabet, og vil gerne 
allerede nu annoncere tidspunktet, idet vi vil bruge den dag, som vi havde 
afsat til konferencen.  

Det betyder, at der er generalforsamling d. 6 oktober 2020 kl. 16.00 – 18.00 i 
København, og det vil være muligt at deltage virtuelt eller ved fremmøde.  

Vi har en aftale med Hospitalsdirektør for Amager og Hvidovre Hospital; 
Birgitte Degenkolv, der vil give et oplæg før generalforsamlingen. Birgitte vil 
tale om ledelse i en coronatid – Birgitte er sygeplejerske af uddannelse og i 
øvrigt tidligere formand for selskabet.  

Punkter til beslutning på generalforsamlingen skal ifølge selskabets vedtægter 
være formanden i hænde inden d. 1. august 2020 via selskabets mail på 
ledendesygeplejersker@gmail.com 

På generalforsamlingen er der også valg til bestyrelsen, og du vil finde 
yderligere oplysninger om valget i dette nyhedsbrev.   

Dagsordenen udsender vi i september måned via mail, og I vil få den pr. mail 
ligesom I modtager dette nyhedsbrev. Tilmeldingsprocedure samt oplysning 
om, hvor mødet afholdes udsendes samtidig.   
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Arbejdet i bestyrelsen 

 
 

 

 
Som al anden mødeaktivitet under Corona nedlukningen har bestyrelsen også 
kun mødtes virtuelt. Det er en både effektiv og billig mødeform, og 
beslutningerne træffes hurtigt, men vi glæder os også til august måned, hvor vi 
skal mødes rigtigt.  
 
Når vi mødes til bestyrelsesmøder og fastlægger selskabets aktiviteter og 
udvikling bruger vi også tid på netværksarbejdet - udveksler tiltag, 
strømninger, udfordringer og hvad der ellers ligger os på sinde, ligesom I andre 
formentlig også gør, når I mødes i ledelsesmæssige sammenhænge med gode 
kollegaer.  Det har vi savnet under nedlukningen. 
 
 

 

 

Valg til bestyrelsen 

 

https://dsr.dk/fs/fs5 

 

 

 
 
Der er som altid valg til bestyrelsen ved årets generalforsamling. Alle der 
ønsker at indgå i bestyrelsesarbejdet skal hente opstillingslisten på vores 
hjemmeside og sende den til selskabet på ledendesygeplejersker@gmail.com 
inden d. 1. september 2020.   
 
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 ledere og afdelingssygeplejersker. 
Ifølge vores vedtægter kan vi øge antallet af bestyrelsesmedlemmer til 7. 
 
De medlemmer af bestyrelsen der er på valg, ønsker alle genvalg. Det er  

➢ Dorrit Thorsen  
➢ Iben Schou-Hansen 
➢ Mette Juhl Foghmar 
➢ XX – ledig plads 

 

 
God sommer 

 
 

 

 
Følg med på 

 
https://www.facebook.com 

https://www.linkedin.com 

 
På vegne af bestyrelsen ønsker jeg dig og din familie en god sommer.   
 
Vi sætter pris på dit medlemskab og engagement i det Faglige Selskab for 
Ledende Sygeplejersker.  Vi glæder os til når vi i igen kan sætte rammen for 
samvær i faglige stærke netværk og tilbyde inspiration til ledelsesarbejdet ved 
vores arrangementer.   
 
 
De bedste hilsner 
 
Dorrit Thorsen 
Formand for Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker 

 
  

 

https://dsr.dk/fs/fs5
mailto:ledendesygeplejersker@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/881943661825621/
https://www.linkedin.com/groups/8158819

