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KREDS MIDT TRÆF 2018
HVORDAN KAN TILLIDSREPRÆSENTANTER OG 

KLINISKE SYGEPLEJESPECIALISTER ARBEJDE 

SAMMEN OM DEN FAGLIGE KVALITET?
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PROGRAM FOR WORKSHOPPEN

12:50-13:10 Indledning og præsentation v/ Anja og Simon

13:10-13:50 Paneldiskussion 4x5 minutters oplæg fra de fire 

paneldeltagere efterfulgt af 20 minutters paneldebat m. 

spørgsmål fra Anja og Simon

13:50-14:20 Diskussion med og spørgsmål fra ”salen” + afslutning
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HVORFOR DENNE WORKSHOP?!
- HVAD ER FÆLLESNÆVNEREN?

Faget og 
kvaliteten

Tillidsrepræsentanter:

Løn, arbejdsvilkår, 
budgeteffekter, styring, 

nye strategier mm.

Kliniske 
sygeplejespecialister:

Udvikling, forskning, 
dokumentation, kliniske 

retningslinjer, undervisning 
mm.
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HVORFOR DENNE WORKSHOP?!
- HVAD ER FÆLLESNÆVNEREN?

Faget og 
kvaliteten

Tillidsrepræsentanter:

Løn, arbejdsvilkår, 
budgeteffekter, styring, 

nye strategier mm.

Kliniske 
sygeplejespecialister:

Udvikling, forskning, 
dokumentation, kliniske 

retningslinjer, undervisning 
mm.

”Stuen”

”Studerekammeret”
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HVORFOR DENNE WORKSHOP?!
- HVAD ER FÆLLESNÆVNEREN?

Faget og 
kvaliteten

Tillidsrepræsentanter:

Løn, arbejdsvilkår, 
budgeteffekter, styring, 

nye strategier mm.

Kliniske 
sygeplejespecialister:

Udvikling, forskning, 
dokumentation, kliniske 

retningslinjer, undervisning 
mm.

”Studerekammeret””Sengen”

Formålet med 

workshoppen er altså 

at forsøget at nærme 

os hinanden.

Så vi kan løfte vores 

fag og kvaliteten i 

vores arbejde endnu 

mere.
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HVORFOR SKAL 

TR OG KLINISKE SYGEPLEJESPECIALISTER 

SAMMEN ARBEJDE MED KVALITET?

Løn

Arbejdsvilkår

Politik
Udvikling af 

faget og 
professionen

Patient-
sikkerhed
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HVORFOR SKAL 

TR OG KLINISKE SYGEPLEJESPECIALISTER 

SAMMEN ARBEJDE MED KVALITET?

Udvikling og forskning styrker vores argumentation for værdien af sygeplejen

Det gælder, når vi skal være proaktive og dagsordenssættende

fx ifbm. udviklingen af en ny specialuddannelse for kommunale 

sygeplejersker, udviklingen af en APN-uddannelse og kritik af 

ydelsesstyring i psykiatrien.

Og det gælder, når vi reagerer hvis andre sætter dagsordenen.

fx ifbm. besparelser i kommuner og på hospitaler, 

organisationsændringer, udlån af sygeplejersker imellem afdelinger, 

dårligt arbejdsmiljø, opgaveglidning mm.
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SAMMEN HAR VI IDEERNE 
OG SVARERNE!

I kredsen arbejder vi hele tiden på at bruge 

faget og den gode kvalitet til at styrke vores 

argumentation til gavn for sygeplejerskerne.

Politisk, strategisk og i konkrete forhandlinger….

I dag skal vi sammen prøve at 

finde nye veje at gå

Inspirere hinanden og koble 

viden, udvikling og forskning 

med interessevaretagelse og 

indflydelse.


