
Nyt fra din kredsbestyrelse
PREMIERE PÅ FØRSTE MIDTVEJSFORSAMLING NÆRMER SIG
Kredsens bestyrelse har lagt sidste hånd på forberedelserne af MIDTVEJSforsamlin-
gen, der foregår den 24. oktober 2019 i Herning Kongrescenter.
  ”Det bliver spændene at mødes, når sygeplejersker i Kreds Midtjylland skal 
diskutere emner med udgangspunkt i ‘Dig og dit fag.’  Jeg er sikker på, det bliver en 
indholds- og udby  erig dag. Specielt bliver det spændende at diskutere vores ker-
neopgaver og sygeplejerskers forskellige indlæg undervejs,” fortæller kredsbestyrel-
sesmedlem Palle Ravn, der  l daglig arbejder på sengeafsnit for spiseforstyrrelser i 
Børne og Ungdomspsykiatrien i Skejby, hvor han også er  llidsrepræsentant.
 ”MIDTVEJSforsamlingen er en unik mulighed for os  l at udvikle faget og 
høre hinandens aspekter på problems  llinger. Det er enormt vig  ge drø  elser, og 
vi glæder os i bestyrelsen,” supplerer Karina Mikkelsen, der arbejder som sygeple-
jerske og  llidsrepræsentant på Afdelingen for Øjensygdomme på Aarhus Universi-
tetshospital. 
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NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER I FOKUS
Dansk Sygeplejeråd arbejder på en landsdækkende indsats i  . nyuddannede sygeplejerskers psykiske ar-
bejdsmiljø.
           ”Det er et velkomment og vig  gt  ltag, som i frem  den kan være med  l at oplyse nye sygeplejersker 
om deres re   gheder. På den vis kan det forhåbentlig medvirke  l en øget bevidsthed hos medlemmerne om 
deres arbejdsmiljø og lønforhold,” mener Palle. Han uddyber: 
           ”Der skal kon  nuerligt arbejdes for, at fl ere sygeplejersker bliver i sygeplejerskeprofessionen og arbej-
der for liges  lling og ligeløn.”

NY VISIONS  OG VÆRDIPROCES I DANSK SYGEPLEJERÅD
En ny vision og værdigrundlag for frem  dens Dansk Sygeplejeråd skal vedtages på en temakongres i 2020. 
Frem mod kongressen er der lagt op  l, at visions- og værdiprocessen forløber i fl ere involverende faser.
            ”Det vig  gste for os i kredsbestyrelsen er at bidrage  l at gøre vision og værdier både praksis- og 
medlemsnære,” fortæller Karina Mikkelsen. Palle supplerer:
            ”Det er vig  gt, at DSR opdaterer og forholder sig  l frem  den. Arbejdet med ny vision og værdier 
bidrager  l et mere synligt DSR. Processen er sam  dig med  l at sikre, at DSR forbliver en organisa  on, der 
forsat arbejder for og med medlemmerne.”  

NY FLEKSIBILITETSAFTALE
Region Midtjylland og Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har indgået en ny a  ale om honorering af 
hospitalssygeplejerskers frivillige ekstraarbejde. Kredsbestyrelsen drø  ede derfor den forholdsvis nyindgåe-
de a  ale:
         ”A  alen er det muliges kunst, og jeg bemærker, at engangsbeløbet er hævet betragteligt i forhold  l 
den  dligere a  ale. Sam  dig fi nder jeg det posi  vt, at a  alen gælder for et år, så kredsen har mulighed for 
en ny forhandling  l den  d,” fortæller Karina. På vegne af kredsens bestyrelse understreger hun: 
         ”Husk, at a  alen beror på frivillighed. Det er dermed op  l dig, om du ønsker at påtage dig frivilligt 
arbejde.”

Læs mere om a  alen og dens indhold via: 
h  ps://dsr.dk/kredse/midtjylland/nyhed/ny-fl eksibilitetsa  ale-i-region-midtjylland
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