Nyt fra din kredsbestyrelse
Dialog mellem medlemmer og bestyrelse
DET POLITISKE OMVERDENSBILLEDE
En del af bestyrelsesmødet i oktober blev brugt •l at gennemgå punkterne for det
kommende møde i Hovedbestyrelsen, herunder ’Det poli•ske omverdensbillede’.
”Det er vig•gt, vi som kredsbestyrelse gennem vores repræsentanter i Hovedbestyrelsen bidrager med vores synspunkter, vurderinger og forslag i forhold •l det,
sygeplejerskerne er optaget af”, siger bestyrelsesmedlem Helle Balling Engelsen, fælles•llidsrepræsentant, Hospitalsenhed Midt.
”Og her er der ingen tvivl om, at der midt i alle de forandringer, der er på vej
i sundhedsvæsenet – fx den kommende sundhedsreform og det øgede fokus på det
’nære og sammenhængende sundhedsvæsen’ – er mange sygeplejersker mest optaget
af at kunne få lov •l at udøve faget. At kunne gøre det de er uddannede og ansa!e •l –
og få ro •l det. Så vi har en stor opgave i både at blande os i den fremadre!ede sundhedspoli•k og sam•dig hele •den have sygeplejerskernes hverdag for øje.”
Helle Engelsen og Leon
Et andet emne var opfølgning af kongresbeslutninger om fokus på sygeplejerSørensen, medlemmer af Kreds
skers arbejdsmiljø.
Midtjyllands bestyrelse.
Kredsbestyrelsesmedlem Leon Sørensen, der arbejder på Røntgenafdelingen
på Aarhus Universitetshospital, fremhæver:
”Det er virkelig vig•gt, at der hele •den er fokus på, at arbejdsmiljøet sikrer, at sygeplejersker kan bringe deres synspunkter frem; at de reelt kan bidrage ak•vt i udviklingen af vores arbejdspladser.
Og det sker kun i en kultur, hvor alle er trygge. I den sammenhæng bør hele MEDsystemet have et e"ersyn, så
der her er en reel dialog om vilkår og forhold.”

KREDSENS GENERALFORSAMLING ! OG ET NYT INITIATIV
Både Leon og Helle opfordrer alle kredsens sygeplejersker •l at dukke op •l generalforsamling den 25. oktober.
Her skal bestyrelsens forslag om en forstærket indsats i forhold •l ’Det gode sygeplejefaglige arbejdsliv’ bl.a.
diskuteres. Og som et element i indsatsen vil der være fokus på, hvordan nyuddannede sikres den bedste vej ind
i faget – og bliver i det.
”Vi har allerede store udfordringer i forhold •l at rekru!ere sygeplejersker mange steder,” siger Helle.
”Og prognoserne viser os, at vi kommer •l at mangle ﬂere og ﬂere sygeplejersker mange steder. Så en særlig
indsats er helt nødvendig.”
Desuden skal generalforsamlingen drø"e, hvordan det kommende større medlemsarrangement hvert
andet år mellem de ordinære generalforsamlinger skal foregå.
”E"er kongressens vedtagelse om generalforsamlinger nu hvert andet år, har vi i kredsbestyrelsen besluttet, at vi i de mellemliggende år også vil lave et større arrangement for medlemmer”, fortæller Leon.
”Her skal der være dialog om det, der optager sygeplejerskerne, og der skal være mulighed for let at komme •l
orde. Vi håber på rig•g mange input under generalforsamlingen •l både form og indhold i disse arrangementer.”

VALG AF NÆSTFORMÆND I DSR
Leon og Helle opfordrer alle midtjyske medlemmer •l at deltage i det kommende valg af de to næs$ormænd i
DSR. Hele fem kandidater har meldt sig, og man kan møde dem •l et valgmøde i kredsens medlemshus i Silkeborg den 1. november. Desuden kan man via DSRs Facebookside streame et digitalt valgmøde den 24. oktober
fra klokken 20.00 og her s•lle spørgsmål •l kandidaterne via kommentarsporet. Deres valgoplæg og videopræsenta•oner kan læses og ses på dsr.dk. Selve afstemningen foregår elektronisk i perioden 25. oktober •l 8.
november.
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