
  

Stormøde d. 28. maj 2019  

DSR Kreds Hovedstaden  

  

Sygeplejerskers faglighed og arbejdsmiljø  
  
  

Møde for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i DSR Kreds Hovedstaden.   

  

Kom og bliv inspireret til at arbejde med at synliggøre sygeplejerskens roller og opgaver. Og omsætte 

klar faglighed til relevant kritik omkring organisering, rammer og regler. 

 

Sted: Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K   

  

Program  
  

8.00-9.00:  Indtjekning og morgenmad  

  

9.00-9.15:   Velkomst ved DSR Kredsformand: Vibeke Westh  

  

9.15 – 12.00:           Er sygeplejersker organisatorisk lim i sundhedsvæsenet? 

Inkl. pause                   Oplæg ved Anne Døssing, der er sygeplejerske, Cand.cur og har en Ph.D. grad fra 

Aalborg universitet. Annes studier viser, at sygeplejersker er meget loyale overfor 

regler og retningslinjer, men samtidig bruger meget tid på at redde tråde ud og 

lede den enkelte patient gennem sundhedsvæsnets komplekse struktur. Er det 

sygeplejerskens opgave? Og hvis det er, hvordan får vi synliggjort og 

professionaliseret koordineringsopgaven?  

  
12.00 – 12.50:        Frokost  

    

12.50 – 13.15:        Arbejder sygeplejersker gratis? 

 

13.15 – 15:30:        Fra brok til relevant kritik inkl. pause. Oplæg ved klassisk filolog Storm 

                               Stensgaard, der udfolder brokkens væsen. Han spørger bl.a. Hvad er brok 

                               egentligt? Er vi klar over, hvad brok koster os i forhold til arbejdsro og trivsel i 

                               dagligdagen? Hvordan kan vi håndtere det og omdirigere vores trang til brok, så 

                               de bliver konstruktive og nyttige input i dialogen?     

 

15.30 – 16.00:  Afrunding v. kredspolitikere    

 

 
Transport og frikøb for tillidsrepræsentanter  

For at kunne deltage skal du søge din arbejdsgiver om tjenestefri med løn. Arbejdsgiver kan få refunderet omkostningerne. 

Dine transportudgifter godtgøres. Du opfordres til samkørsel o. lign., så vi kan anvende ressourcerne på mødeindhold. Du 

kan efter mødet indtaste oplysninger om transport på dsr.dk/rejseafregning   
Transport og frikøb for arbejdsmiljørepræsentanter  

For at kunne deltage skal du søge din arbejdsgiver om tjenestefri med løn og dækning af eventuelle transportudgifter. 

Arbejdsgiver kan ikke få refunderet omkostningerne.  
Ledere modtager ikke dækning af transport eller frikøb.   


