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Dialog mellem medlemmer og bestyrelse

kan være vanskeligt, når vi skal opfylde standarder og følge retningslinjer. En 
vigtig pointe er derfor, at vi sygeplejersker skal sige fra, når kvaliteten halter. Vi i 
bestyrelsen ønsker at støtte op om FTR, TR, AMiR og ledere, så vi sammen kan 
arbejde på at forbedre sygeplejerskers arbejdsmiljø. Uanset hvor man arbejder, 
er det vigtigt, at vi tør italesætte vores faglighed og turde argumentere for syge-
plejefaglig kvalitet,” fortæller Laila.

Hent antologien fra www.dsr.dk 

Generalforsamling: Har du læst beslutningsforslaget?
Kredsbestyrelsen er nu klar med et beslutningsforslag til årets generalforsamling d. 25. oktober, hvor bestyrel-
sen håber at se rekordmange medlemmer, når Silkeborg Sportscenter åbnes for midtjyske sygeplejersker.  
”Det, der optager mig, er, at vi som kreds også får unge medlemmer med til generalforsamlingen. Jeg ved, at 
de yngre medlemmer har meget på hjerte, og de er gode til både at sige, hvad de mener og samtidig give ud-
tryk for, hvad de vil. Men jeg tror desværre ikke, at mange er klar over, at generalforsamlingen er den øverste 
myndighed i kredsen, og at alle har mulighed for at give udtryk for sine holdninger undervejs. Så giv general-
forsamlingen en chance og bliv klogere på kredsens arbejde,” lyder opfordringen fra kredsbestyrelsesmedlem 
Kate Ørskov, der er operationssygeplejerske på Regionshospitalet i Viborg. 
”Jeg har tidligere været blandt de medlemmer, som ikke var tilfreds med Dansk Sygeplejeråd, men så valgte 
jeg at stille op til kredsbestyrelsen for selv at bidrage aktivt til organisationens arbejde. Så hvis du er utilfreds - 

eller har holdninger til din faglige organisation - så mød frem!” tilføjer Kate.

Beslutningsforslaget ligger klar på kredsens temaside om årets generalforsamling, 
hvor du kan læse alt om begivenheden. Husk at tilmelde dig senest d. 14. oktober.
Læs om generalforsamlingen via www.dsr.dk/kredse/midtjylland/GF2016

ICN: 10 deltagergebyrer dækkes af DSR, Kreds Midtjylland
Sygeplejerskernes verdensorganisation, ICN, a" older kongres i Barcelona fra den 
27. maj til 1. juni 2017. Kredsen dækker deltagergebyr for 10 medlemmer - disse 
# ndes ved lodtrækning, hvis der er mere end 10 medlemmer, der ansøger om støtte. 
Frist for indsendelse af abstracts til kongressen er den 10. oktober 2016. 
Følg med på kredsens hjemmeside; www.dsr.dk/midtjylland, hvor man snarest kan 
læse nyheden om, hvordan man ansøger kredsen om dækning af deltagergebyr. 

” Hvordan og hvor har I sidst 

taget ’bladet fra munden’ 

og diskuteret jeres arbejds-

liv og arbejdsmiljø?”

Send gerne jeres svar til 

midt-shc@dsr.dk

Vigtigt at tage bladet fra munden
Kredsbestyrelsen har holdt temadag om sygeplejerskers arbejdsmiljø med udgangs-
punkt i antologien: ”Bladet fra munden,” der er udgivet af Dansk Sygeplejeråd i 2015.
Under temadagen gennemgik redaktør bag antologien, Janne Gleerup, bogens ho-

vedpointer. Here$ er arbejdede kredsens bestyrelse med 
at gå i dybden med bogens indhold. 
”Vores fælles opgave i DSR er at få omsat bogens 
indhold til praksisnær viden,” fortæller Laila Garsdal 
Petersen, der er medlem i bestyrelsen og samtidig 
operationssygeplejerske og TR på Regionshospitalet i 
Herning.
”Vores arbejdsmiljø er påvirket af de rammer i vel-
færdssamfundet, som er politisk udstukket, og derfor 
er det vigtigt, at vi holder fokus på patienterne, hvilket 

Kredsbestyrelsesmedlemmer 
Laila Garsdal Petersen (tv) og 
Kate Ørskov.


