
        
Kære arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter 
 
På mødet den 20. juni 2016 drøftede kredsbestyrelsen bl.a.: 
 
Dansk Sygeplejeråds kongres 2016 
Kredsbestyrelsen har arbejdet med opfølgning på kongressen på et heldags temamøde og på seneste 
ordinære bestyrelsesmøde, hvor kongressens beslutninger blev drøftet og prioriteret. Kredsbestyrelsen 
fokuserer i sit videre arbejde særligt på de kongresbeslutninger, der handler om forbedring af 
sygeplejerskernes arbejdsmiljø og de forslag, der har til formål at udvikle faget og betydningen af 
kvalitet i vores sygeplejefaglige arbejde.  
 
Gode arbejdspladsbesøg – hvordan gør vi successen endnu større?  
Kredsbestyrelsen inviterede i efteråret sidste år sig selv på besøg på sygeplejerskernes arbejdspladser 
rundt om i kredsen. Besøgene på de interesserede arbejdspladser er nu gennemført. Mange tak til de 
medlemmer og arbejdspladser, der inviterede kredsbestyrelsen indenfor til debat og gensidig 
inspiration! Desværre var det flere steder – på grund af pres fra arbejdsopgaver og normeringer – 
vanskeligt at få prioriteret og arrangeret besøgene med tilstrækkelig tid til debat af de mange forhold, 
der påvirker sygeplejerskernes hverdag. Kredsbestyrelsen drøftede på den baggrund, hvordan 
bestyrelsens kontakt med arbejdspladserne kan fortsættes og udvikles. 
 
Kredsens deltagelse på folkemødet 
Bestyrelsen evaluerede kredsens deltagelse på folkemødet og kom med input til hovedbestyrelsens 
samlede evaluering. Kredsen har opfanget både nationale og lokale politiske signaler og strømninger, 
som er aktuelle og vigtige for kredsens arbejde. Der er arbejdet målrettet på at etablere nye relationer 
og kontakter til de lokale politikere og embedsmænd. Og kredsen har været aktiv og synlige i forbindelse 
med folkemødets debatter. 
 
OBS! Vi ændrer formen på kredsbestyrelsens nyheder 
Kommunikationen fra kommende kredsbestyrelsesmøder vil få en ny form. Fremadrettet vil der blive 
udarbejdet et nyhedsbrev, der indeholder både en opsamling på bestyrelsesmødet såvel som nyheden, 
hvor to kredsbestyrelsesmedlemmer bliver interviewet. Formålet med den nye form er at få et 
nyhedsbrev, der er lettere tilgængeligt og i højere grad inspirere til diskussion blandt medlemmerne om 
kredsbestyrelsens arbejde såvel som imellem medlemmer og tillidsvalgte. 
 
Og sidst men ikke mindst: Husk at sætte kryds i kalenderen – der er generalforsamling d. 25. oktober 
2016! 
 
Kredsbestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer. 
 
 


