
 

 
 

 

    

Når ledelse også er dit fag 

 

 

Nu nærmer vi os påsken og bestyrelsen i Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker synes, at det er ved at 
være tid til at dele lidt nyt fra vores (og jeres) faglige selskab.  

 

 
Vi vil gerne være flere… 
og det ser ud til at 
lykkes 

Der er 44 ledende sygeplejersker, der har meldt sig ind i Fagligt Selskab for Ledende 
Sygeplejersker i 2017 og frem til nu. Det er rigtig godt, og det sker kun, fordi I er 
gode ambassadører for vores netværk, og bliv endelig ved med det.  

 

De faglige selskaber og 
DSR 
 

 
 

 

Der er generelt færre sygeplejersker, der er aktive via de faglige selskaber i DSR. 

Vi har igennem noget tid deltaget i et udviklingsarbejde sammen med de øvrige 
bestyrelser for de faglige selskaber, DASYS og DSR.  

Hovedformålet har været at få styrket det faglige arbejde, der foregår via 
selskaberne, og vi har drøftet flere modeller for, hvordan DSR kan støtte op om de 
faglige selskaber. Vi vil rigtig gerne have mere bistand til de administrative opgaver, 
så der kan blive mere tid til det faglige arbejde, som trods alt er det, der har fået os 
engageret i et FS.  

Vi synes også, at vi som ledere er særligt forpligtede til at understøtte det faglige 
arbejde, der foregår i de faglige selskaber; vi er formentlig selv medlem af mere end 
et selskab, så vi også følger den kliniske udvikling indenfor det område, hvor vi er 
ledere. Der er fokus på det kliniske arbejde, årsmøderne bruges til præsentationer 
af kvalitetsudvikling og inspirerer til nye indsatser, der forhåbentlig er med til at 
udvikle vores fag, øger patienternes udbytte og skaber arbejdsglæde og 
fastholdelse.   

Vi håber at arbejdet med DSR vil understøtte dette og vil løbende holde jer 
informeret om eventuelle tiltag. 

 

LNN Konference 2018 

 

http://lnn2018.dk 

 

 

Få måneder efter vi åbnede for tilmeldingen til vores Nordiske konference LNN, er 

der mere end 200 deltagere tilmeldt.  

Såfremt du ønsker at deltage, vil vi opfordre dig til at registrere dig nu via 

hjemmesiden, da vi kun har plads til 240 deltagere. 

Programmet har været færdigt længe, og er tilrettelagt ud fra, at vores 

konferencegæster skal have et godt fagligt udbytte fra alle de nordiske lande. 

Derudover glæder vi os til selve samværet på konferencen og håber selvfølgelig på, 

at København vil præsentere sig på smukkeste vis i et skønt forårsvejr – sådan som 

vores nordiske kollegaer elsker København.   

http://lnn2018.dk/en/home-2/


 

 
 

 

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

https://www.linkedin.com 

Vi er nu oppe på 200, der følger os via Facebook, og det er rigtig godt, fordi det er 

en både nem og hurtig måde at kommunikere med mange på. Vi kan desværre ikke 

invitere medlemmer ind i gruppen, som vi ikke selv er venner med. Så 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. 

Vi vil nu fortsætte med at bruge mails og enkelte gange også et rigtigt gammeldags 

brev. 

   

 
Kontingentbetaling 

Der er registreret over 375 medlemmer af vores faglige selskab, men vi har ikke fået 

kontingent indbetalt svarende til dette.  

Vi udsender derfor nu rykkere med almindelig papirpost og håber inderligt, at de 

der ikke længere er medlem af vores selskab registrerer en udmelding via DSR´s 

hjemmeside. Vi betaler bl.a. 25,- kr. pr. medlem til DASYS årligt, og ønsker 

selvfølgelig ikke at bruge medlemmernes penge på at betale kontingent for flere, 

end vi reelt er.   

 

Møde med 
Lederforeningen og FS 
for Ledende 

Sygeplejersker 

Vi har aftalt et møde mellem vores bestyrelse og bestyrelsen for Lederforeningen i 

juni måned.  

Vi tænker mødet skal bruges til at drøfte, hvordan vi sammen kan understøtte 

arbejdet med faglig ledelse, de ledende sygeplejerskers vilkår mv.  

 

Konference i FS I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen – vores årlige konference afholdes i 

Fredericia d. 3. oktober. Der vil samtidig blive holdt generalforsamling. 

I hører mere, når LNN i maj er veloverstået.  

 

 

Jeg ønsker jer alle en god påske og håber inderligt, vores travle og til tider pressede 

arbejdsmiljø ikke vil blive tynget yderligere under en evt. konflikt og lockout.  

 

 

De bedste hilsner 

 

Dorrit Thorsen 
Formand for Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker 

 

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

