Nyt fra din kredsbestyrelse
2020 ER SYGEPLEJERSKERNES ÅR
Kredsbestyrelsen har sammen med resten af landets sygeplejersker taget hul på et
spændende nyt år.
”Florence NighƟngale ville i 2020 være fyldt 200 år, og WHO har derfor for første gang udnævnt året Ɵl ’Year of the Nurse and Midwife’. Dansk Sygeplejeråd vil være
med Ɵl at fejre sygeplejerskerne over hele landet med forskellige akƟviteter hen over
året. Det bliver på alle måder et spændende år,” fortæller sygeplejerske og kredsbestyrelsesmedlem Marianne Østerlund Madsen, der er fællesƟllidsrepræsentantsuppleant
på Aarhus Universitetshospital.
WHO vil med Year of the Nurse skabe poliƟsk bevidsthed om, at en investering i flere
sygeplejersker ikke er en udgiŌ men en bæredygƟg investering i sundhed Ɵl gavn for
borgerne og samfundet.
Dansk Sygeplejeråd mener, at Year of the Nurse er en invitaƟon Ɵl beslutningstagere
på alle niveauer Ɵl at invstere i at uddanne og ansæƩe flere sygeplejersker og sikre, at
sygeplejersker kan bruge deres kompetencer fuldt ud Ɵl gavn for borgerne og samfundet.

Jacob Gøtzsche og Marianne
Østerlund Madsen,
kredsbestyrelsesmedlemmer i
DSR, Kreds Midtjylland.

- Læs mere om Year of the Nurse via: www.dsr.dk/fag-og-forskning/year-of-the-nurse-and-midwife
- Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 12. maj, hvor DSR, Kreds Midtjylland inviterer alle medlemmer Ɵl at fejre
sygeplejen og Florence NighƟngales 200 års fødselsdag.

KREDS MIDTJYLLAND DELTAGER I FOLKEMØDET
Gennem en årrække har repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland deltaget i Folkemødet. Således også i 2020 hvor de mange hundrede arrangementer aĬoldes mellem den 11. og 14. juni.
”I år deltager syv kredsbestyrelsesmedlemmer, som ikke Ɵdligere har besøgt Folkemødet på Bornholm.
Der arbejdes stadig på planlægning af indsatsen, og bestyrelsesmedlemmerne vil indgå i kredsens arbejdsgruppe op Ɵl Folkemødet. Vi ser frem Ɵl, at medlemmer af bestyrelsen søger poliƟsk indflydelse blandt folkemødets
deltagere og under de mange events, der foregår,” fortæller fællesƟllidsrepræsentant og sygeplejerske på Aarhus
Universitetshospital, Jacob Gøtzsche, der ligeledes er medlem af kredsens bestyrelse.

MIDTVEJSFORSAMLINGEN ͳ HVORDAN GIK DET?
I eŌeråret 2019 aĬoldte Kreds Midtjylland for første gang en ’MIDTVEJSforsamling’ for alle medlemmer. Det var
resultatet af en kongresbeslutning, der betyder, at Dansk Sygeplejeråds kredse holder generalforsamlinger i lige
år. De midtjyske medlemmer får med MiDTVEJSforsamlingen en anledning Ɵl at drøŌe sygeplejefaget under et
både fagligt og socialt arrangement i de ulige år, og bestyrelsen evaluerede dagen på mødet i december:
”I evalueringen tegnede der sig et billede af, at mange havde en god oplevelse. Vi talte dog også om,
hvordan arrangementet fremadreƩet kan gøres endnu bedre. Vi talte eksempelvis om, at vi fremadreƩet også vil
arbejde for et større deltagerantal. Der blev vist en video undervejs med udsagn fra midtjyske sygeplejersker om
deres syn på sygeplejerskers kerneopgaver og på fagligheden i fremƟden, hvilket var med Ɵl at fremme dialogen
ved bordene. Og så var et oplæg af hjemmesygeplejerske og forfaƩer, Ruth Holst - aka Nurse Ruth - et indslag,
som spredte godt med laƩer,” fortæller Marianne og Jacob.
- Vil du med Ɵl årets generalforsamling? Så notér den 27. oktober 2020 i din kalender. Kredsen åbner for Ɵlmelding Ɵl spisning og buskørsel senere på året.
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