
Arbejdspladsbesøg 
Det er besluttet, at kredsbestyrelsen tager på arbejdspladsbesøg i løbet af 2016. Formålet med besøgene er 
at komme ud og lytte til sygeplejerskerne og høre om både det, der gør hverdagen presset og om de 
successer, som medarbejderne er en del af. Kredsbestyrelsen har foreløbigt besluttet, at 
arbejdspladsbesøgene organiseres således, at arbejdspladserne kan ønske besøg af repræsentanter fra 
kredsbestyrelsen på fastlagte datoer. Der vil blive sendt mere information ud til både ledelse, 
tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter i det nye år. 
  
Rapport om 30-39 årige medlemmer af DSR 
DSR har gennem en årrække oplevet faldende medlemstilfredshed blandt de 30‐39 årige. Der er på den 
baggrund nu blevet gennemført en undersøgelse blandt de 30‐39‐årige medlemmer for bedre at kunne 
målrette DSR’s fremadrettede indsatser. Bestyrelsen ser en særlig udfordring i forhold til denne gruppe, 
samtidig med at mange af gruppens problemstillinger også er relevante bredt blandt medlemmer i alle 
aldre. Hele kredsen har en opgave i forhold til det medlemsrettede fokus – herunder særligt 
kredsbestyrelsen og de tillidsvalgte. 
Anbefalingerne fra rapporten vil blive anvendt som inspiration i planlægningen af kommende indsatser og 
aktiviteter. 
  
Kredsens arbejde med kommuners og regions budget 2017 
Kredsbestyrelsen drøftede hvilke emner, som kredsen fremadrettet skal arbejde med i forhold til budget 
2017 i både kommuner og region. Kredsbestyrelsen drøftede bl.a. arbejdsmiljø, sammenhængende 
sundhedsvæsen, kompetenceudvikling og efteruddannelse samt borger- og patientinddragelse. Arbejdet vil 
fortsætte både i kredsbestyrelsen og i samarbejde med tillidsrepræsentanter og 
fællestillidsrepræsentanter. 
  
Kongres 2016 
Kredsbestyrelsen startede sit kongresforberedende arbejde forud for kongressen i 2016. Bestyrelsen kom 
med ideer til emner for kongresforslag. Kredsbestyrelsen arbejder videre med forslagene i de kommende 
måneder frem mod kongressen i maj måned. 
  
Sammenhængende sundhedsvæsen 
Kredsbestyrelsen havde på sit bestyrelsesmøde stort fokus på udfordringer og muligheder i et mere 
sammenhængende sundhedsvæsen. Kredsbestyrelsen har i sit arbejde løbende fokus på temaet, men det 
har i forskellige sammenhænge i den senere tid været særligt på dagsordenen. Fx har 
sundhedsdirektørerne i Aarhus, Randers, Aalborg, Esbjerg og København haft et debatindlæg, hvor de 
peger på, at mere uddannelse og ordinationsret til sygeplejerskerne er en central del af et mere 
sammenhængende sundhedsvæsen. Kredsformand Anja Laursen og kredsnæstformand Susanne Lindberg 

har løbende været i dialog med de midtjyske direktører og kommenterede initiativet gennem en 
pressemeddelelse, som er præsenteret som nyhed på kredsens hjemmeside. 
  
Link til interview med kredsbestyrelsesmedlemmer 
 

 

http://www.dsr.dk/Kredse/Kreds%20Midtjylland/Sider/KredsMidt%20-%20nyheder/2015/Sygeplejersker-klar-til-at-lofte-nye-opgaver.aspx
http://www.dsr.dk/Kredse/Kreds%20Midtjylland/Sider/KredsMidt%20-%20nyheder/2015/Ny-KB-traadt-i-arbejdstoejet.aspx

