På kredsbestyrelsesmødet den 9. februar 2016 drøftede kredsbestyrelsen bl.a.:
Kreds Midt Træf
Den 2. februar deltog 204 tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter
i det årlige Kreds Midt Træf (reportage fra dagen, samt materiale fra dagens oplæg kan findes via linket),
der i år havde fokus på den sygeplejefaglige kerneopgave og den faglige argumentation.
Kredsbestyrelsen drøftede udbyttet af træffet og vil gerne opfordre til, at TR, FTR og AMiR lokalt tager hul
på arbejdet med at definere den sygeplejefaglige kerneopgave – bl.a. ved at fortælle gode sygeplejefaglige
historier og opfordre kolleger til at bidrage med historier på den nye temaside på kredsens hjemmeside. Og
OBS: der trækkes lod om tre købmandskurve til tre arbejdspladser blandt bidragene.
APN (Advanced Practice Nursing)
I løbet af vinteren har der været meget fokus på behovet for etableringen af APN-sygeplejersker (Advanced
Practice Nursing) i det danske sundhedsvæsen. DSR presser på for at få etableret en APN-uddannelse, og en
lang række sundhedsdirektører har givet udtryk for, at de ønsker, at sygeplejersker med
specialkompetencer får ret til at ordinere medicin inden for afgrænsede områder.
Kredsbestyrelsen drøftede den midtjyske indsats for at synliggøre behovet for APN i kommunal og regional
regi.
Læs mere om APN på dsr.dk
Kongres 2016
Fra den 9.-12. maj måned afvikler DSR ordinær kongres. Kredsbestyrelsen har besluttet at fremsætte et
kongresforslag, der sætter fokus på sygeplejefaglig kvalitet. Grundtanken i kongresforslaget er at initiere en
debat i kongressen, organisationen og blandt medlemmerne, der bidrager til at skabe klarhed om – og
sætte ord på – hvad god sygeplejefaglig kvalitet er, og hvorfor den er vigtig for patienter, borgere og
sundhedsvæsen.
Vær opmærksomme på at der snart åbnes for muligheden for at tilmelde sig til kongressen som tilhører.
Ny sygeplejerskeuddannelse
Der arbejdes pt. på at revidere sygeplejerskeuddannelsen mhp. at den nye uddannelse skal træde i kraft til
september 2016. Kredsbestyrelsen fik præsenteret linierne for den nye uddannelse. Der lægges op til at
den nye uddannelse skal styrke fokus på klinisk lederskab, klinisk beslutningstagen, refleksivitet og samspil.
FTF (heraf flere udpegede sygeplejersker) vil i den kommende tid få indflydelse på den lokale udmøntning
af uddannelsen, bl.a. via arbejdsgrupper på professionshøjskolerne. Derudover fortsætter DSR – nationalt
og lokalt – indsatsen for at sikre kvaliteten i den kliniske del af uddannelsen.
Find to kredsbestyrelsesmedlemmers beretning fra kredsbestyrelsesmødet i februar.

