
Nyt fra din kredsbestyrelse
Dialog mellem medlemmer og bestyrelse

Kredsbestyrelsen har nedsat en følgegruppe til arbejdet med animations� lmen. Her deltager kredsnæstformand Susanne Lind-
berg og bestyrelsesmedlemmerne Henrik Ørskov, Marianne Würtz og Anders Mikkelsen. Desuden deltager kredsens fagpoliti-
ske konsulenter Kristian Eskildsen og Simon Hartwell-Christensen samt kommunikationskonsulent Ditte Scharnberg. 

Animations� lmen produceres i et samarbejde med ’Noisy Neighbours’, Viborg.

 

Sygeplejerskers ytringsfrihed - hvordan understøttes den?
Bestyrelsen benyttede bl.a. seneste ordinære møde til en lang drø� else af, hvordan kredsen kan understøtte, at 
sygeplejersker i højere grad har lyst til og mod på at ytre sig.
”Vi har ganske enkelt et demokratisk problem, hvis ikke vi som sygeplejersker har modet til at stå frem. Jeg 

”Hvad er dine og kolle-gers erfaringer med at ytre jer om sygeplejen?”Send gerne jeres svar til midt-shc@dsr.dk

Animations! lm undervejs
Igennem mere end et år har Kreds Midtjylland ha�  fokus på indsamling og de-
ling af sygeplejefaglige historier, og som et nyt tiltag besluttede kredsens bestyrel-
se under novembermødet at afsætte penge og sætte skub i en ny proces. Denne 
gang til en animations! lm. Filmen skal belyse kredsens indsatsområde på en ny 
og anderledes måde.
      ”Min påstand er, at alle sygeplejersker kan fortælle en sygeplejefaglig historie, 
som kolleger og beslutningstagere kan få læring af. Med animations! lmen håber 
vi derfor at få " ere kolleger ud af busken. At lave en animations! lm er en ander-
ledes måde at sætte fokus på det, vi arbejder med, og forhåbentlig kan ! lmen i 
sidste ende også fange de yngre medlemmer” siger Birgit, der til daglig arbejder 
som anæstesisygeplejerske på Regionshospitalet i Herning. 

Anne Boddum (tv) og Birgit Oien 
Schmidt fra kredsens bestyrelse

synes derfor, at det er rigtig godt, at DSR løbende har fokus på sygeplejerskers 
ytringsfrihed,” siger kredsbestyrelsesmedlem og anæstesisygeplejerske Anne 
Boddum, der arbejder på Hospitalsenheden Horsens. Kollega fra bestyrelsen, 
Birgit Oien Schmidt, bakker op.
      ”Det er så vigtigt, at vi som sygeplejersker tør stå frem,” mener Birgit, der 
opfordrer medlemmer til at benytte sig af bistand fra 
Dansk Sygeplejeråd, hvis de ønsker at stå frem i pres-
sen. 
      ”Man skal endelig huske at gå til sin tillidsrepræ-
sentant for at drø� e det emne, man ønsker bevågenhed 
på. Men det er også muligt at få juridisk bistand - eller 
hjælp til udarbejdelse af debatindlæg, hvis man kontak-
ter kredsen, så hold jer ikke tilbage.” opfordrer Birgit. 

Etniske patientkoordinatorer 
På Anne Boddums foranledning drø� ede bestyrelsen, om kredsen skal arbejde for at få ansat etniske patientko-
ordinatorer som et bidrag til at skabe mere sammenhæng og mere lighed i sundhed. Et punkt som udsprang af 
erfaringer fra Annes egen arbejdsplads.
”I mit daglige arbejde har jeg set mange eksempler på fejl og misforståelser, der let opstår, når vi behandler pa-
tienter med anden etnisk herkomst end dansk. Det giver patienten en dårligere pleje og behandling og betyder 
uhensigtsmæssig ressourceudnyttelse for sygehuset.Min oplevelse er, at der mangler en sundhedsperson, der 
sikrer ordentlige tolkeforhold, samler trådene og har en viden om kulturforståelse, som de øvrige kolleger kan 
trække på. Derfor valgte jeg at bringe diskussionen med ind i bestyrelsen. Jeg var glad for at opleve den gode, 
brede og livlige diskussion af emnet,” fortæller Anne.
Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet udarbejder forslag til en strategi for den videre indsats med temaet til drø" else og be-
slutning på et kommende kredsbestyrelsesmøde.
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