
KONTAKT

 
 

Mere værdighed til alle!

en interesseorganisation med særlig
fokus på åndelig omsorg og kristne
værdier i sygeplejen

for alle plejegrupper (social- og
sundhedsassistenter og -hjælpere,
sygeplejersker samt jordemødre og
studerende og elever) 

for alle andre, der deler vores visioner
(støttemedlemmer)

uafhængig af fagforeningsmæssige
og politiske interesser

ikke tilknyttet nogen bestemt
kirkelig eller politisk retning.

Dansk Kristelig Sygeplejeforening
arbejder for mere værdighed i
sundhedsvæsnet, både for patienter,
pårørende og plejepersonale.
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Udviklingskonsulent 
Annette Langdahl, 

mail: kontakt@dks-forum.dk
mobil: 40445768

 
 
 

SYGEPLEJE
MED MENING
- for hele mennesket

DKS ER

www.dks-forum.dk



”Når vi
behandler noget

'taktfuldt,'
efterlader vi det
'intakt' og helt”

 

En pausestation i en travl hverdag,
hvor der er plads til dig som et helt
menneske 

Et netværk for faglig og personlig
inspiration, og sparring omkring fag,
tro og eksistens

Faglig viden med særlig fokus på
åndelig omsorg og etik (fx bachelor
støttevejledning)

Inspiration til at se det enkelte
menneske og turde lade sig berøre

Bevidstgørelse og italesættelse af
kristne værdier som næste-
kærlighed, barmhjertighed,
medmenneskelighed, respekt og
værdighed i sygeplejen

Personlig og faglig udvikling

Efteruddannelse, kurser og
temadage

Et lokalt, nationalt og internationalt
fællesskab, hvor omsorgen for det
hele menneske er i centrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLIV MEDLEM
Det første år (indeværende år): 
Halv pris for uddannede samt gratis for
studerende.
Medlemsskab koster 350 kr. (150 kr. for
studerende./elever, pensionister og
efterlønnere.
 
MELD DIG IND VIA MAIL: 
Kontakt@dks-forum.dk eller
www.dks-forum.dk/medlemskab.
 
Angiv følgende oplysninger: 
navn, adresse, mail, telefonnummer
samt uddannelse og arbejdssted. 

kærlighed er grundlæggende for
menneskeligt liv og for faget sygepleje

patienter og borgere skal mødes som
hele mennesker for at kunne hele

alle mennesker er lige værdige og skal
mødes med kærlighed

sundhedsprofessionelle skal mødes som
hele mennesker for at kunne yde
helhedspleje

kristne værdier gør en afgørende forskel 

 

 

 

 

i sygeplejen.

VI TROR AT
HVAD KAN DKS BIDRAGE

MED I DIN HVERDAG I
SYGEPLEJEN?

Levin, D.M


