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beskrivelsen af psykiatrisk sygepleje - og dermed sætte ord på faglighed. Ende-
lig kan bogen, uanset næsten hvor man arbejder, give inspiration til at arbejde 
systematisk og bringe tavs viden frem,” fortæller Henrik Ørskov, KB-medlem og 
FTR for sygeplejerskerne i Psykiatri og Social på Aarhus Universitetshospital, 
Risskov.
Bogen kan købes online og til medlemsarrangementer d. 25/10 og 10/11.

Generalforsamling d. 25. oktober - husk at sætte X i kalenderen 
25. oktober er datoen for årets generalforsamling. Få datoen i kalenderen og tag sammen med kolleger til 
en dag, hvor faget og fremtiden er i fokus. Det er kredsbestyrelsens opfattelse, at kredsen vil opbygge endnu 
mere faglig og politisk gennemslagskra!  ved at videreudvikle indsatsområdet fra sidste år og foreslår derfor, 
at medlemmer og organisation fortsætter det fælles arbejde med at ’skabe, dele og oversætte gode sygepleje-
faglige historier’ til inspiration for sygeplejerskekolleger, lokale ledelser og beslutningstagere.
Bestyrelsen mener ligeledes, at alle sygeplejersker kan fortælle lærerige faglige historier, som kan gøre andre 
klogere på den betydning, sygeplejersker og sygeplejefaglig kvalitet har for borgere, patienter, pårørende og
sundhedsvæsenet. 
”Derudover kan man med stor fordel deltage i generalforsamlingen for at holde sig orienteret om, hvad der 
sker i ens kreds. Det er samtidig en oplagt mulighed for at få ind" ydelse på kredsens fremtidige arbejde. 

Men generalforsamlingen er også en mulighed for at dele socialt samvær med sine 
kolleger,” siger KB-medlem Anders Mikkelsen fra hjemmeplejen, Distrikt Vinderup, 
Holstebro Kommune.
Tilmeld dig generalforsamlingen via www.dsr.dk/kredse/midtjylland/arrangementer

Vil du med på kongres i Barcelona?
Sygeplejerskernes verdensorganisation, ICN, a# older kongres i Barcelona fra den 
27. maj til 1. juni 2017. Frist for indsendelse af abstracts til kongressen er den 10. 
oktober 2016. 
Følg med på DSRs hjemmeside for information om kongressen samt om eventuel 
mulighed for at få økonomisk støtte til deltagelse. 

”Hvordan arbejder I på 

din arbejdsplads med at 

sætte ord på jeres 

kernefaglighed?”

Meld gerne jeres bud til 

midt-shc@dsr.dk

Ny bog fra kredsen om psykiatrisk sygepleje
Kreds Midtjylland har netop udgivet bogen: ’Veje til at komme sig - re" eksioner 
over akut psykiatrisk sygepleje,” hvor systematisk psykiatrisk sygepleje beskrives 
af tre sygeplejersker i Det Psykiatriske Mobilteam i Herning.

Kredsbestyrelsen benyttede kredsbestyrelsesmødet 
d. 30/8 til at drø! e bogen og dens muligheder.
”Bogen er god til at udbrede kendskabet til psykia-
trisk sygepleje. En somatisk sygeplejerske fra be-
styrelsen udtrykte det så $ nt under mødet, da hun 
sagde, at hun havde læst bogen med stor interesse 
og for første gang $ k en god fornemmelse af, at det 
med psykiatrisk sygepleje ikke bare er snik-snak.
Med bogen viser vi også som kreds, at vi går ak-
tivt ind i arbejdet med at belyse vigtigheden af og 

Veje til at komme sig

– refleksioner over akut psykiatrisk sygepleje

, Kreds Midtjylland

Kredsbestyrelsesmedlemmer 
Henrik Ørskov (tv) og Anders 
Mikkelsen.


