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215 FLERE SYGEPLEJERSKER I MIDTJYLLAND
På årets første møde den 28. januar 2020 drø  ede kredsbestyrelsen regeringens og 
Danske Regioners a  ale om 1.000 fl ere sygeplejersker på landsplan i 2020-21. I Midt-
jylland medfører det 215 fl ere sygeplejersker. Regionsrådet skal den 26. februar tage 
endelig s  lling  l fordeling af antal s  llinger og midler mellem regionens hospitaler.

”Når der kan blive tale om fl ere sygeplejerske  mer, er det væsentligt, at  lste-
deværelsen af sygeplejersker øges, så presset på den enkelte mindskes,” siger Susan 
Gammelgaard, sygeplejerske og TR på M1, Medicinsk Afsnit (Hjerteklinik, Klinik for 
Mul  sygdomme og Nyreklinik), Regionshospitalet Silkeborg og medlem af bestyrelsen.

”Og sam  dig skal vi sikre løbende fokus på arbejdsmiljø og vilkår generelt,” 
fremhæver Susan. ”Arbejdspladserne er nødt  l at blive mere a  rak  ve for bedre at 
kunne fastholde og rekru  ere sygeplejersker”.

STØTTE TIL NYUDDANNEDE 
I kredsen og i hele DSR gang er der gang i en særlig indsats i forhold  l at understø  e 

Susan Gammelgaard og 
Benjamin Lysander Rask, 
kredsbestyrelsesmedlemmer i 
DSR, Kreds Midtjylland.nyuddannedes vej ind i faget.

Susan har sammen med bestyrelsesmedlem Benjamin Lysander Rask, Ortopædkirurgisk Sengeafsnit 2, 
Aarhus Universitetshospital bidraget  l arbejdet i kredsens arbejdsgruppe herom. De to har desuden holdt 
oplæg om temaet på Regionshospitalet i Randers på sygeplejesymposium. 
 ”Vi beslu  ede, at kredsen udarbejder et inspira  onskatalog  l brug på arbejdspladserne med forslag  l 
handlinger, der skal le  e overgangen fra studieliv  l arbejde for de nyuddannede,” fortæller Benjamin. ”Kataloget 
skal indeholde forslag  l handlinger, der giver god introduk  on.”

Kredsbestyrelsen vil fremover arbejde for at udvikle, at kredsbestyrelsesmedlemmer på den måde involverer sig i 
emner, de har særlig viden om eller interesse for, og s  ller sig  l rådighed for fx at holde oplæg mm.

KREDSENS TR INDSATS
Bestyrelsen drø  ede kredsens særlige indsats for løbende at stø  e  llidsrepræsentanterne i deres daglige udfor-
dringer. Flere arbejdspladser og TR-kollegier har deltaget i forløb, og kredsbestyrelsen konkluderede, at indsatsen 
skal fortsæ  e.

”Vi har arbejdet på den understø  ende måde gennem fl ere år,” fortæller Benjamin. ”Og der er fuld op-
bakning i bestyrelsen  l, at vi ruller indsatsen endnu mere ud.”

YEAR OF THE NURSE  OG STORT ARRANGEMENT 12. MAJ 2020
Kredsbestyrelsen drø  ede ak  viteter den 12. maj, der er interna  onal sygeplejedag, og i år 
desuden 200-året for Florence Nigh  ngales fødsel. Desuden er hele 2020 af verdenssundheds-
organisa  onen WHO udpeget  l ’Year of the Nurse’. 

Kredsbestyrelsen bakkede op om et stort arrangementet 12. maj i Herning Kongrescenter, der omfa  er temadag, 
recep  on og fest med middag og koncert om a  enen.

”Der er al mulig grund  l at fejre sygeplejersker og sygeplejen,” siger Susan og Benjamin samstemmende 
og opfordrer midtjyske sygeplejersker  l at deltage.

Læs mere på kredsens www – og  lmeld dig sammen kolleger via www.dsr.dk/midtjylland
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