Nyt fra din kredsbestyrelse
Kredsbestyrelsen har under forårets corona-udbrud må et ændre sine møder l
online-møder via Skype. Håndteringen af sygeplejerskernes rolle, indsats og vilkår
i forbindelse med Covid-19 på hospitalerne og i kommunerne i kredsen har været
det altoverskyggende emne. Men også optakten l OK21 og kredsens kommende
generalforsamling har været drø et.
Covid-19 - hvad har vi lært?
På det seneste online-møde 16. juni 2020 havde kredsbestyrelsen en længere
debat med opsamling af Covid-19-erfaringer fra arbejdspladserne.
”Vores debat viste, at der er meget forskellige erfaringer,” siger Mari a Eline Pedersen, kredsbestyrelsesmedlem, sygeplejerske og llidsrepræsentant på Plejecenter Vesterled, Herning.
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”Der er både tale om vig g faglig læring og det, at der har været store udfordringer i forhold l kravene l sygeplejerskers fleksibilitet. På sin vis har det været imponerende at opleve,
hvordan det er lykkedes sygeplejerskerne at bidrage l, at sundhedssystemet så hur gt kunne forandre sig
og løse de store opgaver kny et l Covid-19.”
Mari a understreger, der er fortsat er og vil være pres på sygeplejerskers fleksibilitet.
”Situa onen er ikke længere akut. Så nu skal der arbejdes på klare a aler, der bedst bygger på frivillighed.”
(Der er 1.7 med virkning fra 13.5 2020 indgået a ale med regionen om honorering af sygeplejersker i fremadre et Covid-19-beredskab. Se mere på kredsens hjemmeside).
Desuden fremhæver Mari a, at faglighed og sygeplejerskers specialer skal respekteres.
”Fagligheden er afgørende for pa entsikkerheden, så man kan ikke bare fly e rundt på sygeplejersker e er
forgodtbefindende.”

Debatmøder om OK21
I 2021 forhandles din næste overenskomst, men hvad ønsker du skal prioriteres i forhandlingerne?
Mød frem den 25. august 2020 og giv din mening l kende. Her kan du møde formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen og næs ormand Dorthe Boe Danbjørg og kredsens formandsgruppe. Mødet foregår
kl. 17.00-19.00, Kedelhuset, Papirfabrikken 72, 8600 Silkeborg Tilmelding via kredsens hjemmeside, frist 18.
august 2020. Fra kl. 16.30 er der mulighed for kaﬀe/te og kage. Undervejs byder kredsen også på en sandwich.
Der er desuden planlagt møder på hospitalerne i Aarhus, Randers og Holstebro. Se nærmere på kredsens
ak vitetskalender på hjemmesiden.
Kom Ɵl generalforsamling 27. oktober
Kredsbestyrelsen drø ede også forberedelserne l generalforsamlingen 27. oktober.
”Alle håber selvfølgelig på, at vi ikke er midt i et nyt corona-udbrud l e eråret, så det bliver muligt at samles l kredsens tradi onsrige generalforsamling,” siger Mari a.
Kredsbestyrelsen beslu ede, at der udarbejdes et debatoplæg, der skal udpege retning og temaer, som
bestyrelsen og kredsen skal arbejde med de følgende to år.
”Vi vægter medlemsinvolvering rig g meget – det at sygeplejersker, llidsvalgte og kreds arbejder tæt sammen på at udforske muligheder og finde løsninger – så det vil debatoplægget også komme l at afspejle,”
understreger Mari a.
Har du og dine kolleger ideer l forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal de
være indsendt l kredsen senest 18. september 2020. Forslag sendes l chefsekretær Inge Pedersen:
midt-ip@dsr.dk.
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