
 

 

 

    

 

Når ledelse også er dit fag 

 

 

En dejlig og uforglemmelig varm sommer er slut og vi håber I alle har nydt en god ferie. Bestyrelsen for 

Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker er i hvert fald i gang igen, og nedenfor kan du læse hvad vi er 

optaget af.   

 

 

 
Efterårets konference i 
Fredericia d.3. oktober 19 

 

 

Her i 2018, har vi valgt kun at afholde én konference af en dags varighed, da 

rigtig mange af vores medlemmer har været med til LNN konference i maj 

måned.  

Årets Konference holdes d. 3. oktober 2018 på Hotel Fredericia i Fredericia, hvor 

temaet er ”Lederskab i forandring”. Vi har sammensat et super program med 

nogle spændende oplægsholdere. Du kan tilmelde dig på: 

http://www.conferencemanager.dk/FSLS2018/program.html  

 

Vi anbefaler ikke, at du venter for længe med tilmeldingen.  

 

 
 

Ny strategi 

 

 

Vi har iværksat en ny og handlekraftig strategi med tilhørende indsatsområder. 

Med den nye strategi for øje glæder vi os til at udfolde viften af spændende tiltag 

for Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker sammen med jer. 

Vi vil i den kommende tid uddybe de enkelte punkter af strategien og tankerne 

bag på Facebook og LinkedIn. I mellemtiden kan I se strategien her på vores 

hjemmeside: 

https://dsr.dk/fs/fs5/strategi-0 

 

 

 

Generalforsamling i FSLS 
Vi afvikler generalforsamling i selskabet i en program pause midt på dagen ved 

konferencen i Fredericia.   

Der er valg til bestyrelsen og forslag om vedtægtsændringer, og derudover har vi 

igen i år valgt at udlodde en plads på næste års konference, til en af vores 

medlemmer – under forudsætning af, at forslaget vedtages på 

generalforsamlingen.   

Dagsorden til generalforsamlingen udsendes via hjemmesiden. 

http://www.conferencemanager.dk/FSLS2018/program.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdsr.dk%2Ffs%2Ffs5%2Fstrategi-0&h=AT3Pb5o2WYN8a_IRArwvapYJv3H3J1bDdTv6DyybZW7Gfd9rZbtML7wKu73l_RV_I6luFOXWmIS-N7WItbTXV5K29ErdRvX6gSz9p5m6v_aZMmU62oSyTb72JF-uF_5hzpI5vrTJnQDAeupQ-yNG4AaBf_S3Yqi5PW33qpAR0eim7c1XAnOGL0UtBrtYj8NW7XjEiyI7cwbJqLBmRpv4DzA_AckA9dfOdqpkcr6I1JSN45NDcPjyx7QjnTSYULK2YRg3P540XglvlFlqeTsrHmYuL5O7UwyyA5S8RllQznE2d9VI9cMAm9x_Mm7QdxvZh78uVjkE3SQRs5enV_EY#_blank


 

 

 

  

 

 

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

https://www.linkedin.com 

Vi er nu oppe på ca. 280 medlemmer af vores gruppe på Facebook og ca. 140 

følgere på Facebooksiden, 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.  

I kan også hjælpe ved at dele vores opslag fra Facebooksiden, så jeres netværk 

på den måde kan få kendskab til os. Jo flere vi er…… :-)  

Alle der ikke er på facebook, kan naturligvis fortsat få alle nyheder, invitationer 

til konferencer mv. via vores hjemmeside i DSR.  

 

LNN 2018 

 

Vi ser tilbage på et veloverstået LNN 2018, som vi var værter ved i maj i år. Det 

blev til tre dage med dygtige og engagerede talere, som gjorde konferencen til 

noget helt særligt. NETVÆRK var konferencens hovedtema og mange oplæg 

havde netværkets betydning og værdi som rød tråd. 

Hvis du vil have slides fra oplægsholderne findes de også på vores hjemmeside 

https://dsr.dk/fs/fs5/konferencer/slides-og-oplaeg-fra-tidligere-

konferencer/slides-fra-lnn-2018-i-koebenhavn 

 

 

 

 
Formand Dorrit Thorsen 

 

 

Jeg håber vi ses til generalforsamling og konference d.3. oktober. 

Er du forhindret, så ses vi forhåbentlig i stedet for til vores sædvanlige to dages 

seminar i marts måned 2019 – i rigtig gode omgivelser 😊   

 

 

De bedste hilsner 

 

 

Dorrit Thorsen 

Formand for Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker 

 

https://www.facebook.com/groups/881943661825621/
https://www.linkedin.com/groups/8158819
https://dsr.dk/fs/fs5/konferencer/slides-og-oplaeg-fra-tidligere-konferencer/slides-fra-lnn-2018-i-koebenhavn
https://dsr.dk/fs/fs5/konferencer/slides-og-oplaeg-fra-tidligere-konferencer/slides-fra-lnn-2018-i-koebenhavn

