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Dialog mellem medlemmer og bestyrelse

Unødig kontra nødvendig dokumenta! on
Til trods for poli� ske inten� oner om det modsa� e, oplever sygeplejersker stadig, at 

bureaukra�  og unødigt dokumenta� onsarbejde fylder meget i deres hverdag, så på 

baggrund af en henvendelse fra Peter Svinth havde bestyrelsen en længere diskussion.

     ”Der er ingen tvivl om, at � den � l dokumenta� onsarbejde tager � den fra plejen og 

pa� enterne, hvor vi som sygeplejersker jo helst vil være. Vi er dog ikke imod dokumen-

ta� on. Men det skal alene være den nødvendige dokumenta� on, vi udfører,” fortæller 

Peder.

Bestyrelsen vil overveje mulige indsatser fremadre� et - eksempelvis i forlængelse af 

kongresopfølgningen af kredsens vedtagne forslag om sygeplejefaglig kvalitet.

Tjenestefri ! l pårørende
Kredsen oplever et s� gende antal henvendelser fra medlemmer, der spørger � l regler-

ne for tjenestefrihed for at følge pårørende � l kontroller, undersøgelser og behandlin-

ger. For nuværende har medlemmerne ikke ret � l denne tjenestefrihed – hverken med 

eller uden løn.

     ”Vi er i bestyrelsen optaget af emnet, og punktet gav også mulighed for en grundig 

diskussion af området,” fortæller Malene og uddyber.

     ”Det er o! e os som sygeplejersker, der bliver bedt om at passe pårørende. En rolle, 

Valg ! l ny kredsbestyrelse
Til e! eråret er der valg � l kredsens bestyrelse, og den nuværende bestyrelse beny� ede 

martsmødet � l at drø! e forberedelserne � l valget. Håbet er, at mange medlemmer ønsker 

at s� lle deres kandidatur � l rådighed. 

     ”At være bestyrelsesmedlem er en åbenlys mulighed for at få indfl ydelse på sin faglige 

organisa� on,” fortæller Malene Sejrup Dyrskog, der er TR på Aarhus Universitetshospital 

og bestyrelsesmedlem.

     ”Vi håber, at der bliver en bred repræsenta� on af både aldre og arbejdsfelter blandt de 

medlemmer, der s� ller op,” fortæller Peder Svinth, der er bestyrelsesmedlem og derud-

over arbejder � l daglig som sygeplejerske på Hammel Neurocenter.

Bestyrelsen beslu� ede at invitere interesserede medlemmer � l at overvære et KB-møde 

hhv. 16. maj, 6. juni, 29. august og 14. september. Kredsen � lbyder frikøb og transport-

godtgørelse. Er du interesseret? Så skriv � l chefsekretær Inge Pedersen via midt-ip@dsr.dk. 

Ops! llingsfristen ! l bestyrelsesvalget er d. 30. september 2017.
Peder Svinth og Malene 

Sejrup Dyrskog fra kredsens 

bestyrelse.

som jeg oplever, vi gerne vil påtage os, men det er under svære vilkår, sådan som samfundet er indre� et på.”

Bestyrelsen vil fortsat have bevågenhed på området men beslu� ede sam! dig, at bedre vilkår for tjenestefri ikke bør 

være et overenskomstkrav, da problems! llingen skal i stedet lø" es poli! sk.  

HAR DU SET....
... kredsens anima� onsfi lm: 

’Sygeplejersker gør en forskel’?

www.facebook.com/

sygeplejefagligforskel

Konkurrence for sygeplejersker
Hverdagen for danske sygeplejersker foregår under pressede vilkår og i et højt tempo, og netop derfor er det også 

vig� gt at være opmærksom på arbejdsmiljøet. Måske har du og din arbejdsplads et fokus på jeres arbejdsmiljø, der 

kunne inspirere andre?

Send i så fald gerne kredsen eksempelvis en kort historie - gerne suppleret 

med et foto - og vær med � l at inspirere kolleger � l at fremme det gode 

arbejdsmiljø. Som tak deltager I i lodtrækningen om én blandt fi re køb-

mandskurve � l gavn og glæde på jeres arbejdsplads.

Kredsen har udskrevet konkurrencen i anledning af den interna! onale 

arbejdsmiljødag d. 28/4.

Se mere: www.dsr.dk/kredse/midtjylland/arbejdsmiljoe

                                                                      

                        


