Nyt fra din kredsbestyrelse
Dialog mellem medlemmer og bestyrelse
HOLDNINGSPAPIR OM SYGEPLEJERSKERS ARBEJDSMILJØ
Kongressen vedtog i 2016 et forslag fra Kreds Midtjylland om at udarbejde et
selvstændigt holdningspapir om sygeplejerskers arbejdsmiljø. Lige siden har
Kreds Midtjylland arbejdet sammen med Kvæsthuset i at udarbejde et håndgribeligt papir, der bygger videre på eksisterende viden om sygeplejerskers arbejdsmiljø. Papiret har fokus på, at arbejdsmiljø er noget, medlemmer, •llidsvalgte og
organisa•on lø!er i fællesskab.
Kredsbestyrelsen drø!ede udkastet •l holdningspapiret og lagde i sin drø!else
bl.a. vægt på, hvor vig•gt det er – for både fagligheden og arbejdsmiljøet – at
sygeplejersker har •d og plads •l faglig reﬂeksion i hverdagen.
Siden kredsens seneste bestyrelsesmøde har hovedbestyrelsen godkendt holdningspapiret.

Kredsbestyrelsesmedlemmerne Leon Sørensen (tv) og
Anders Mikkelsen.

FOKUS PÅ LEDENDE SYGEPLEJE
Kreds Midtjylland har ligeledes udarbejdet et argumenta•onspapir om ledende
sygepleje.
”Arbejdet med argumenta•onspapiret har bragt mange gode holdninger •l torvs. Og tanken er, at arbejdet
skal beny•es i både regionalt og kommunalt regi,” siger Anders Mikkelsen, der arbejder som hjemmesygeplejerske i Holstebro Kommune, Team Vinderup og sam•dig er bestyrelsesmedlem i kredsen.
”Der er en enighed i bestyrelsen om, at ledende sygeplejersker har mange vig•ge opgaver og er på den vis
uundværlige. Men ledende sygeplejersker kan heller ikke undvære basissygeplejersker,” siger bestyrelsesmedlem og sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, Leon Sørensen. Han uddyber:
”Ledende sygeplejersker og basissygeplejersker har en god fælles sag at kæmpe for, og derfor må vi bruge
hinanden bedst mulig •l fælles gavn for faget og dets udvikling.”
Papiret skal bl.a. beny•es internt i DSR •l at sæ•e fokus på behovet for ledende sygepleje.

HAR DU STEMT TIL KB-VALGET?
Den 7. november 2017 kl. 23.59 udløber fristen for at stemme •l valget
af ny kredsbestyrelse i DSR, Kreds Midtjylland. 41 kandidater s•ller op
•l bestyrelsens i alt 32 pladser. Husk derfor at dine stemmer er med •l
at afgøre den kommende bestyrelses sammensætning. Hvis du ikke allerede har stemt, så skal der lyde en stor opfordring •l at nå det, inden
•dsfristen udløber.
”Jeg håber virkelig, at medlemmerne beny•er sig af deres demokra•ske
mulighed og får stemt på de kandidater, man føler sig bedst repræsenteret ved,” fortæller Anders.

”Vi er meget forskellige kandidater, og vi er netop valgt ind i bestyrelsen, fordi vi er forskellige. Med en bred
repræsenta•on sikrer vi os forskellige perspek•ver på udviklingen inden for faget,” mener Anders.
Hvis du som medlem ikke har modtaget mail med et elektronisk valgkort, er det muligt at stemme med
NemID ved at gå på hjemmesiden: www.kredsvalg.dsr.dk
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