Dansk Sygeplejeråd og Helsingør Kommune inviterer dig til

SYGEPLEJEFAGLIG KONFERENCE 2019
Konferencen er for dig, der er sundhedsplejerske eller sygeplejerske - som
arbejder eller bor i Helsingør Kommune. Kom og få den nyeste faglige viden og
mød en masse engagerende kolleger til fagsnak og festligt samvær.

31. januar 2019 kl. 15:30 – 20:30
PROGRAM
Kl. 15:30
Faglig markedsplads & kaffe/kage Besøg boderne og få en snak med DSR om dine
vilkår, eller hvad du har på hjerte. Mød også PKA, DSA, Helsingør Kommune, Faglig
selskab for Primær- og kommunalansatte sygeplejersker og mange andre.

Kl. 16.45

Velkomst ved Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune,
Margrethe Kusk Pedersen, Sundheds- og Omsorgschef i Helsingør Kommune,
Mette Sofie Haulrich, Kredsnæstformand i DSR Kreds Hovedstaden.

Kl. 17.10

Workshops:
Koordination ved Anne Døssing
Rehabilitering ved Marie Lavesen og Cecilie Lebeck
Etik og forebyggelse ved Benjamín Olivares Bøgeskov
Læs mere om indholdet af de tre workshops på dsr.dk/hovedstaden/arrangementer.

Kl. 18.10

Spisning og hygge på markedspladsen.

Kl. 19:00

Hvornår er opgaver komplekse? Oplæg ved Sidsel Vinge, projektchef i VIVE. Vi hører
konstant, at opgaverne i den kommunale sygepleje bliver mere komplekse. Men hvad
betyder det? Få et nyt perspektiv på ’komplekse opgaver’ og dit fag.

Kl. 20:15 – 20:30 Præmier og bobler. Vi trækker lod om et hav af lækre præmier, blandt andet et
weekendophold for to på Kolding Fjord Hotel, restaurantbesøg og meget mere. Vi
slutter af med et glas bobler.
TILMELDING
Der er begrænset antal pladser, så det er
først-til-mølle.

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd
www.dsr.dk/hovedstaden/arrangementer
Vælg workshop ved tilmelding.
Hvis du ikke er medlem af Dansk Sygeplejeråd
Mail til hovedstaden@dsr.dk:
Oplys dit navn, stilling, ansættelsessted, og at du
tilmelder dig konferencen i Helsingør.
Oplys, hvilken workshop, du ønsker at deltage i.

STED
Helsingør Gymnasium
Borgmester P. Christensens Vej 3,
3000 Helsingør

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger
Mette Sofie Haulrich, Kredsnæstformand
Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden
Margrethe Kusk Pedersen, Sundheds- og
Omsorgschef Helsingør Kommune

