
 

 

 

    

      oktober 2019 

Når ledelse også er dit fag 

 

I næste uge er det uge 44, og det er ingen tilfældighed, at du nu sidder med vores nyhedsbrev i hånden.  

Regeringen, KL og Danske Regioner har sammen besluttet, at sætte offentlig ledelse i fokus med en 

ledelsesuge – og det er i år i uge 44. Dorthe Crüger er udnævnt som ambassadør for offentlig ledelse i 2019 

for at sikre debat om ledelse og være ambassadør for Ledelsesugen. Hvis navnet virker bekendt, kan det 

skyldes, at du har hørt hende give et indlæg på vores konference i forbindelse med Ledelseskommissions 

arbejde, som hun var medlem af.  

Link til hjemmesiden, hvor der er flere link, henvisninger til SoMe mv. 

https://ledelsesugen.dk/ 

 

Offentlig ledelse og 
værdiskabelse 

 

Onsdag den 2. oktober afholdte vi vores efterårskonference i København. 
 
Konferencen var yderst velbesøgt – og det lykkedes os at skaffe plads til alle – 
også dem fra ventelisten.  Det medførte dog trange pladsforhold og 
manglende mulighed for at sidde ved borde.   
 
Indholdet på konferencen var til gengæld yderst relevant, godt præsenteret, og 
skabte i de intime forhold grobund for udbytterige drøftelser.  
Sikke evalueringer vi har fået – vi er super stolte af dagen og nød den gode 
stemning.  
 
Netværket blomstrede med livlig debat i pauserne og rigtig mange tog imod 
tilbuddet om et glas vin efterfølgende, hvor mere uformel snak også fandt sin 
plads 
 
Tusind tak til alle for aktiv deltagelse og en udbytterig dag.  
 

 
 

Kontingentbetaling for 2019 

Her i oktober måned har vi fortsat ca. 100 medlemmer, som ikke har betalt 
kontingent.  
 
Ved generalforsamlingen var der stor tilslutning til at udsende en rykker for 
anden gang. Der var flere, der fortalte, at det var nemt at overse beskeden om 
betaling.  
 
Tilmeld dig gerne betalingsservice – det vil virke når vi opkræver til næste år.  
PBS nummer: 09608338 
Deb.gr: 10005 
Kundenummer: medlemsnummer 

 
Selskabet betaler bl.a. 25 kr. pr. registreret medlem til DASYS, uanset om der 
reelt er betalt kontingent til selskabet, ligesom betalingen til regnskabsservice i 
DSR også udløses af medlemstallet. Sidstnævnte er dog helt relevant, idet den 
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relativt store opgave med at rykke for kontingent rettes mod dem, der i sagens 

natur ikke er betalende medlemmer 😊 

 

 

Topmøde i DSR 

 

 

 
Grete Christensen inviterede i september måned til topmøde på Koldingfjord. 
De særligt inviterede var topledere i sygeplejen fra såvel primær som 
sekundær sektor, ledere fra professionsskolerne, professorer i sygepleje samt 
formand for DASYS og undertegnede - formand for Fagligt Selskab for Ledende 
Sygeplejersker.  
 
Det var første gang DSR tog initiativ til et sådant møde, og der var virkelig 
frugtbare drøftelser på det såkaldte 12-12 seminar.  
 
Initiativet blev hilst velkommen af alle, og det er allerede nu besluttet, at der 
også afholdes Topmøde til næste år – ligeledes på Koldingfjord.    
 

 

 
 
 
Generalforsamling i Fagligt 
Selskab for Ledende 
sygeplejersker - FSLS 

 
 

 
 
 

 
 
I forbindelse med konferencen holdte vi generalforsamling i selskabet.  
Formandens beretning og yderligere materiale fra generalforsamlingen kan 
findes på vores hjemmeside i DSR regi. 
 
Bestyrelsen modtog i øvrigt genvalg uden opstillede modkandidater. 
 
https://dsr.dk/fs/fs5 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

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

https://www.linkedin.com 

 
På vegne af bestyrelsen ønsker jeg dig en udbytterig debat i ledelsesugen og et 
godt efterår.   
 
Vi sætter pris på dit medlemskab og engagement i Fagligt 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 
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