
Nyt fra din kredsbestyrelse
Dialog mellem medlemmer og bestyrelse

Under kredsens generalforsamling vedtog forsamlingen et beslutningsforslag 
om at have et fremadre  et fokus på frem  dens gode sygeplejefaglige arbejds-
liv, og netop kredsbestyrelsens egen rolle i den forbindelse skal diskuteres på 
bestyrelsesmødet i januar. 

GENERALFORSAMLING 2018  HVAD LÆRTE VI?
Kredsbestyrelsen har a  oldt årets sidste bestyrelsesmøde, hvor der blev fulgt 
op på kredsens generalforsamling, som for første gang blev a  oldt i Ry Haller-
ne i slutningen af oktober måned.
  ”Vores diskussioner i bestyrelsen viser, vi er opsa  e på at  lbyde med-
lemmerne nogle gode arrangementer,” fortæller bestyrelsesmedlem Mari  a 
Pedersen, der arbejder som sygeplejerske på Plejecenter Vesterled i Herning 
Kommune.
  ”Vi diskuterede derfor bl.a., hvordan vi under næste generalforsamling 
kan skabe bedre rum for debat med deltagerne. Vi ønsker øget medlemsin-
volvering, så vi talte også om muligheden for at bringe hverdagshistorier ind 
som et element, der giver arrangementet lidt mere kant og genkendelighed  l 
deltagernes hverdag,” siger Mari  a. Mari  a Pedersen - medlem af 

Kreds Midtjyllands bestyrelse.

Læs mere om generalforsamlingen og beslutningsforslaget via dsr.dk/kredse/midtjylland/gf18

INDSATS I FORLÆNGELSE AF OK18
I forlængelse af OK18 og DSRs seneste kongres har der været nedsat en arbejdsgruppe under Hovedbe-
styrelsen, der har  l formål at udforme og iværksæ  e ak  viteter, der sæ  er fokus på sammenhængen 
mellem sygeplejerskers opgaver, ressourcer og kompetencer. Dansk Sygeplejeråd arbejder herfra både 
på kort og langt sigt. I starten af det kommende år er det tanken, at DSR iværksæ  er ak  viteter, der 
bl.a. er med  l at adressere udfordringer med  lstrækkelig sygeplejefaglig  lstedeværelse. Kredsbesty-
relsen drø  ede derfor, hvordan indsatsen vil give bedst mening.
  ”Vi diskuterede, hvem vi skal gå i dialog med om de  e emne, og der er nok ingen tvivl om, at det 
bl.a. er de ledelsesniveauer i både regionen og de midtjyske kommuner, der o  e sidder på pengekas-
sen, vi skal invitere  l dialog,” mener Mari  a.
Flere dialogmøder med ledelser i det midtjyske er under planlægning.

Temaet drø  es derudover løbende på møder for kredsens fælles  llidsrepræsentanter. 

FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION
DSRs kongres har vedtaget, at Dansk Sygeplejeråd bliver en del af Fagbevægelsens Hovedorganisa  on 
(FH) fra den 1. januar 2019. Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeu  oreningen har derimod beslu  et 
sig for at melde sig ind i hovedorganisa  onen Akademikerne (AC). 

”På den baggrund var formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, med på en Skypeforbindelse 
undervejs i bestyrelsesmødet. Her fortalte hun blandt andet, at DSR har meldt sig ind i det fællesskab, 
hvor man forventer at få størst indfl ydelse,” fortæller Mari  a. 
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