På sit møde den 11. april 2016 drøftede kredsbestyrelsen bl.a.:
Kredsens arbejdsmiljøindsats
Kredsbestyrelsen drøftede et udkast til en ny strategi for kredsens arbejdsmiljøindsats. Formålet med
strategien er at være en retningsgiver og et arbejdsredskab for de politisk valgte, organisationsvalgte og
medarbejdernes daglige indsats for – sammen med medlemmerne – at fastholde og udvikle et godt
arbejdsmiljø på de midtjyske sygeplejerskers arbejdspladser. Når strategien skal implementeres og
udfoldes vil alle relevante aktører – herunder AMiR, TR og FTR – blive inddraget i processen.
Igennem de seneste måneder er der udkommet en lang række nye materialer ift. sygeplejerskers
arbejdsmiljø. Det gælder bl.a.:
Pjecen ”Tre politiske budskaber om kvalitet af sygeplejen og arbejdsmiljø i sundhedssektoren – til dig
som tillidsvalgt i Dansk Sygeplejeråd”
Pjecen ”Sæt arbejdspres på dagsordenen – Inspiration til dig som er FTR, TR eller AMiR”
Antologien ”Tag bladet fra munden – mod og vilje til det gode arbejdsliv”
Database om sygeplejerskers arbejdsmiljø, baseret på resultaterne af de seneste undersøgelser af
sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH)
Dansk Sygeplejeråds kongres d. 9.-12. maj 2016
Dansk Sygeplejeråds kongres afvikles fra den 9.-12. maj 2016 og kredsbestyrelsen er i fuld gang med sine
forberedelser.
Kredsbestyrelsen har indsendt 2 kongresforslag om hhv. høj sygeplejefaglig kvalitet og et holdningspapir
om sygeplejerskers arbejdsmiljø, som vi glæder os meget til at debattere med de øvrige
kongresdelegerede.
Læs mere om kongressen på DSR’s temaside og følg med på de sociale medier (bl.a. DSR’s facebookside), mens kongressen foregår. Op til kongressen vil der desuden blive lanceret en særlig midtjysk
kongresside, hvor det vil være muligt at følge med i den midtjyske delegations indsats.
Meningsdanneruddannelse
Kredsbestyrelsen besluttede at bevillige penge til oprettelsen af en meningsdanneruddannelse for ca. 24
fagligt og politisk engagerede medlemmer i løbet af efteråret 2016-foråret 2017.
Formålet med uddannelsen er at give deltagerne redskaber, så de kan bidrage aktivt til at sætte
sygeplejen på dagsordenen i den offentlige debat – både i pressen, på arbejdspladserne og i Dansk
Sygeplejeråd.
Hold øje med Kreds Midtjyllands hjemmeside, hvor yderligere information om
meningsdanneruddannelsen følger.
Principper for økonomisk støtte
Kredsbestyrelsen godkendte kredsens principper for økonomisk støtte, der muliggør, at medlemmer kan
søge midler til eksempelvis faglige, politisk og sociale aktiviteter, samt til dannelse af netværk.
Find kredsens principper for økonomisk støtte her.

