
 

   

 

 

Foredrag med Emma Holten er et af forårets 

mange medlemstilbud  

 

5. Maj gæster Emma Holten Kreds Midtjylland med sit populære foredrag om feministisk økonomi. Tag 

dine kollegaer under armen og deltag i et eller flere af kredsens medlemsarrangementer. 

Læs om alle medlemsaktiviteter i Kreds Midtjylland  
 

https://dsr.dk/kredse/midtjylland/arrangementer?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis


Kom på Folkeuniversitetet til halv pris  
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland fortsætter det gode samarbejde med 

Folkeuniversitetet i Aarhus og Herning. Læs mere om de mange interessante tilbud 

herunder.  

Se hvilke kurser du kan komme på her  
 

 

Dyrk fagligheden sammen med kollegaerne  
Vil du blive klogere på dit fag, få inspiration til dagligdagen eller blot have en god oplevelse med dine 

kollegaer? Kredsens aktivitetskalender kan opfylde alle ønsker det kommende år. Et år, hvor vi efter et 

par år med udfordringer omkring de fysiske arrangementer, igen kan byde velkommen til en lang række 

begivenheder du som medlem kan deltage i.  

 

Vi har i kredsen sammensat et bredt og varieret udbud af foredrag og begivenheder. Det er vores håb, 

at du som medlem kan få indsigt, inspiration og glæde ved at deltage i arrangementerne.  

 

I dette nyhedsbrev fremhæver vi et par udvalgte begivenheder, men husk du finder mange flere på 

kredsens hjemmeside. Uanset om du vil høre om den aktuelle status i ligelønskampen, få indsigt i 

forskningen på onboarding eller fokusere på sundhedsplejen har vi et tilbud til dig. Kontakt endelig 

kredsen, hvis du har en god ide til et kursus vi med fordel kan arrangere.  

 

•  Onboarding – vejen til den gode modtagelse af den nyansatte sygeplejerske 15.marts 2022  

•  Psykiatritemadag - 5. april 2022 i Silkeborg  

•  Temadag for sundhedsplejen – hvor er sundhedspleje på vej hen? 25.april 2022 I Viborg  

•  Emma Holten – hvad er vi værd? Et foredrag om feministisk økonomi. 5. maj 2022 

•  Få det fulde overblik over alle aktiviteter i Kreds Midtjylland her.  

 

 

 

 

 

 

 

https://dsr.dk/sites/default/files/189/dansk_sygeplejeraad_f22.pdf?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://tilmeld.dsr.dk/midtjyllandonbordingmarts2022?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://tilmeld.dsr.dk/midtjyllandpsykiatritemadagapril2022?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://tilmeld.dsr.dk/midtjyllandtemadagsundhedsplejenapril2022?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
Emma%20Holten%20–%20hvad%20er%20vi%20værd?%20Et%20foredrag%20om%20feministisk%20økonomi.%205.%20maj%202022
https://dsr.dk/kredse/midtjylland/arrangementer?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ny kredschef ansat i Kreds Midtjylland  
Lotte Niebur startede 1.2.2022 som kredschef i DSR, Kreds Midtjylland. Lotte kommer fra en stilling 

som oversygeplejerske på i Kvindesygdomme og Fødsler i Hospitalsenhed Midt.  

Læs mere om Lotte Niebur  
 

  

Kontakt  
Mandag, tirsdag og torsdag:  

10.00-15.00 

Onsdag: 13.00-15.00 

Fredag: 10.00-12.30 

Telefon: 4695 4600  

E-mail: midtjylland@dsr.dk  

Marienlystvej 14 

8600 Silkeborg 

Send en mail  
 

 Din kreds  
Hos DSR Kreds Midtjylland sidder 

faglige konsulenter klar til at give 

dig personlig rådgivning ved bl.a. 

jobskifte, fyring og barsel. Præcis 

som du kan bruge kredsens tilbud 

om alt fra biografevents til kurser 

med fokus på din mentale balance.  

Læs mere  
 

 Følg os  

 

Facebook  

 

Få sundhedspolitiske 

nyheder  

 

Instagram  

 

 

 

  

Din mail er sammensat ud fra de oplysninger, vi har om dig. Er der sket ændringer i dit arbejds- eller studieliv, bør 
du opdatere din profil. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet, kan du opdatere dine indstillinger.  

 

  

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig via hjemmesiden www.dsr.dk . Du kan til enhver tid afmelde 
nyhedsbrevet. Bliv medlem af sygeplejerskernes fællesskab i Dansk Sygeplejeråd nu.  

 

 

https://dsr.dk/kredse/midtjylland/nyhed/stort-velkommen-til-lotte-niebur-som-ny-kredschef?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
tel:004546954600
mailto:midtjylland@dsr.dk
mailto:midtjylland@dsr.dk
https://dsr.dk/kredse/midtjylland?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.facebook.com/dsrKredsMidtjylland?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://twitter.com/sygeplejeraadet?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://twitter.com/sygeplejeraadet?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.instagram.com/dsr_midtjylland/?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://dsr.dk/medlemskab/selvbetjening?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://dsr.dk/opdatering-nyhedsbrev?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://dsr.dk/?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.anpdm.com/ol/30489378/40
https://dsr.dk/medlemskab/bliv-medlem?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.facebook.com/dsrKredsMidtjylland?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://twitter.com/sygeplejeraadet?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.instagram.com/dsr_midtjylland/?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis

