
Nyt fra din kredsbestyrelse

de nyuddannede sygeplejersker,” fortæller kredsbestyrelsesmedlem Sarah Tække, 
der  l daglig arbejder på Neurologisk Klinik på Regionshospitalet i Viborg. 

Arrangementet vil selvfølgelig foregå med overholdelse af Sundhedsmyndighedernes gældende retningslini-

Coronapandemien har sat sit a  ryk også på kredsens bestyrelsesmøder. Her er 
de seneste møder a  oldt virtuelt. Således også mødet i august, hvor bl.a årets 
generalforsamling, den kommende fagkongres i Dansk Sygeplejeråd samt den 
aktuelle Covid-19-situa  on blev drø  et. 

GENERALFORSAMLING I OKTOBER
Årets generalforsamling er planlagt  l at skulle a  oldes  rsdag den 27. oktober 
2020 i Jysk Musikteater, Papirfabrikken, Silkeborg. 

”Generalforsamlingen er din mulighed for at møde kredsen og tale om det, der 
betyder noget for dig som sygeplejerske. Eksempelvis Covid-19 men også opfølg-
ning på beslutningen om at ansæ  e 1.000 fl ere sygeplejersker på landsplan samt Sarah Tække - medlem af 

kredsbestyrelsen.

er i forhold  l forsamlingers størrelse, afstand, afspritning mm. Der vil i lighed med  dligere år være mulig-
hed for spisning og indtjekning fra kl. 16.30. Selve generalforsamlingen starter kl. 18.00 og slu  er senest kl. 
21.30. 

Vi følger dog nøje udviklingen i Covid-19-situa  onen, så hold øje med kredsens hjemmeside, da det kan 
blive nødvendigt at ændre planer.

Har du og dine kolleger forslag, I ønsker behandlet på generalforsamlingen, så skal de være indsendt  l kred-
sen senest 18. september 2020. Forslag sendes  l chefsekretær Inge Pedersen: midt-ip@dsr.dk. 

FAGKONGRES DEN 8.-9. DECEMBER 2020
Vil du være med  l at sæ  e retning for sygeplejeprofessionen i frem  den? Så tag med  l Dansk Sygepleje-
råds Fagkongres i december i Odense.

”Kredsen har ledige pladser  l rådighed for fagdagen den 8. december 2020. Pladserne kan søges af alle 
interesserede sygeplejersker e  er først-  l-mølle-princippet. På vegne af kredsbestyrelsen vil jeg opfordre dig 
 l blandt andet at opleve, hvordan Dansk Sygeplejeråds kredsbestyrelser arbejder,” lyder det fra Sarah.  

Læs mere på www.dsr.dk/om-dsr/fagkongres-2020

COVID-19
”Det sidste halve år har Covid-19 fyldt meget - også i Region Midtjylland. Under bestyrelsesmødet har vi 
delt historier og diskuteret, hvordan smi  en har påvirket sygeplejerskers arbejde og vilkår. Vi er optagede 
af at bringe erfaringerne fra foråret og sommeren videre i en evt. 2. bølge med tanke for sikring af et godt 
arbejdsmiljø samt opmærksomhed på vilkår i forbindelse med, at sygeplejersker midler  digt fl y  es  l en 
anden afdeling eller andet arbejdssted,” fortæller Sarah.

Læs mere om Covid-19 i Kreds Midtjylland via www.dsr.dk/kredse/midtjylland/c19
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