
Nyt fra din kredsbestyrelse

Jeg tror, det er nødvendigt at drømme lidt engang i mellem. Men også at få diskuteret 
hvilke opgaver, vi som sygeplejersker skal lø  e. For vi skal ikke løse alt. Med Midtvejs-
forsamlingen får vi foræret denne mulighed, og hvis det ikke er fristende for medlem-
merne at deltage i, så ved jeg næsten ikke, hvad der skal  l,” smiler bestyrelsesmedlem 

KOM MED TIL MIDTVEJSFORSAMLING
Dansk Sygeplejeråds kongres vedtog i 2018, at DSRs kredse fremover skal a  olde 
generalforsamling hvert andet år. 2019 er derfor første år uden en generalforsamling 
i oktober måned. Men kredsens medlemmer bliver ikke snydt for en anledning  l at 
mødes på tværs af regionen. I år inviteres alle medlemmer i stedet  l ’Midtvejsforsam-
ling,’ hvor deltagerne undervejs deba  erer sygeplejefaget og kerneopgaven i frem  -
dens sammenhængende sundhedsvæsen. Undervejs er der fællesspisning samt oplæg 
af hjemmesygeplejerske, tegner og forfa  er, Ruth Holst, der står bag tegningerne af 
Nurse Ruth. 

Kredsbestyrelsen vil derfor opfordre alle medlemmer  l at markere den 24. oktober i 
kalenderen, hvor forsamlingen fi nder sted.
      ”Jeg bliver virkelig glad, når jeg tænker på, at vi som kreds udbyder et arrangement 
 l alle medlemmer, hvor vi sammen får mulighed for at deba  ere vores fags udvikling. 

Helle Engelsen (tv) og Jeanet 
Larsen, kredsbestyrelsesmed-
lemmer i DSR, Kreds Midtjyl-
land.

Helle Engelsen, der er FTR for sygeplejerskerne på Hospitalsenhed Midt. 

Bestyrelseskollega Jeanet Larsen, der er FTR på Hospitalsenhed Horsens, uddyber:
”Vi har gennem de sidste mange år oplevet udfordringer - bl.a. med et s  gende antal opgaver, vi sygeplejersker 
skal lø  e. Men vi har ikke den re  e  d  l at udføre forsvarlig og samvi   ghedsfuld sygepleje. Derfor skal vi i frem-
 den have fokus på hvilke opgaver, der er sygeplejens virksomhedsområde og hvilke opgaver, der med re  e kan 

udføres af andre faggrupper.”

NYT ARGUMENTATIONSPAPIR: ’FØR DU VÆLGER DELTID’
Som en del af kredsens arbejde med generalforsamlingsbeslutningen om ’Det gode sygeplejefaglige
arbejdsliv’ har kredsbestyrelsen ønsket og givet input  l argumenta  onspapirer omhandlende del  dsansæ  elser 
kontra fuld  d. Kredsen er derfor afsender på tre argumenta  onspapirer henvendt mod henholdsvis alle med-
lemmer, FTR og TR samt ledere og poli  kere.
      ”Vi mener i bestyrelsen, at det er vig  gt for ledere og sygeplejersker at kende  l den økonomiske konsekvens 
for den enkelte sygeplejerske, når han eller hun arbejder del  d frem for fuld  d. Sam  dig skal det være arbejds-
miljømæssigt forsvarligt at arbejde på fuld  d.  Derfor har vi i kredsens bestyrelse talt om vig  gheden af, at vi 
som bestyrelse samt kredsens fælles  llidsrepræsentanter og  llidsrepræsentanter er med  l at formidle budska-
ber, så medlemmer kan træff e den rig  ge beslutning på et oplyst grundlag, og her har argumenta  onspapirerne 
en vig  g rolle,” fortæller Jeanet Larsen.

Find papiret henvendt alle medlemmer via adressen: www.dsr.dk/kredse/midtjylland/lønforhandling

REVIDERET UDVIKLINGSRETNING FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER
Dansk Sygeplejeråd er undervejs med en opdateret version af udviklingsretningen for landets  llidsrepræsentan-
ter og fælles  llidsrepræsentanter. Den skal e  er planen godkendes af Hovedbestyrelsen de  e e  erår. Kredsens 
bestyrelse har fulgt processen og budt ind med pointer  l det videre arbejde. 
      ”Vi havde en rig  g god diskussion om, hvordan man kan revidere den gældende udviklingsretning, som ef-
terhånden har 10 år på bagen. For som både TR og FTR er det vig  gt at være skarp på sin rolle. Jeg tror sam  dig,  
det er hensigtsmæssigt at stræbe e  er, at den ikke bliver for tung at orientere sig i,” fortæller Helle Engelsen.


