Nyt fra din kredsbestyrelse
Dialog mellem medlemmer og bestyrelse
FREMTIDENS DSR TIL DISKUSSION PÅ TVÆRS
Bestyrelsen i det midtjyske havde for anden gang på under et halvt år besøg af
bestyrelsesmedlemmer fra andre kredse og enheder i Dansk Sygeplejeråd.
Formålet var sammen at diskutere de pejlemærker, der har udkrystalliseret sig
i forbindelse med projektet SAMMEN OM DSR.
”’Sammen om DSR’ har givet kredsbestyrelserne en mulighed for at være
nysgerrige på de forskellige måder, vi arbejder og møder DSRs medlemmer
på. Med det tæ$ere kendskab, vi har fået gennem dialogmøderne, ser jeg
muligheder for, at vi kan drage ny$e af hinandens gode ideer, holdninger og
perspek!ver for herigennem at øge samarbejdet på tværs af landet !l gavn for
vores medlemmer,” mener anæstesisygeplejerske Malene Sejrup Dyrskog, der
Kredsbestyrelsesmedlemer bestyrelsesmedlem og TR på Aarhus Universitetshospital.
merne Maria Greve SvendHendes bestyrelseskollega, Maria Greve Svendsen, supplerer:
sen (tv) og Malene Sejrup
”Med dialogmøderne og SAMMEN OM DSR har vi forsøgt at gøre fagpoli!k Dyrskog.
interessant og nærværende for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, selvom
det naturligvis ikke er uden udfordringer. At vi som bestyrelsesmedlemmer
har mulighed for at mødes på tværs, har givet mig den indsigt, at vi nok aldrig bliver helt enige om alt.
Hverken i Kreds Midtjylland eller på landsplan. Men det er al!d godt at reﬂektere over egen praksis, og
de løbende diskussioner og reﬂeksioner har været vig!ge i processen, der kulminerer med en ekstraordinær kongres i DSR i juni måned,” fortæller Maria, der arbejder som intensivsygeplejerske på Regionshospitalet i Silkeborg.
Læs mere om SAMMEN OM DSR på dsr.dk

LØB MED GRETE CHRISTENSEN
ALT for damerne a#older kvindeløb ﬂere steder i Danmark - herunder i Aarhus d. 18. juni. Her kan du
løbe om kap med formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen. Du kan også møde repræsentater
fra kredsen og bestyrelsen, der bemander en stand på løbspladsen.
”Jeg synes, det er superdejligt, at ALT for damerne står bag de$e ini!a!v, der hylder vores faggruppe. Med løbet har vi mulighed for at sæ$e fokus på sundhed på en anderledes måde, og sam!dig kan vi
promovere faget og sygeplejen. Jeg synes, det er en posi!v begivenhed, som jeg håber, mange sygeplejersker vil bakke op om,” siger Maria.

TAG AKTIV DEL I CHANGE DAY

ALT for damerne afvikler kvindeløb i Aarhus
d. 18. juni.

Change Day er en græsrodsbevægelse, der opfordrer alle inden for
sundhedsvæsenet !l at afgive lø%er.
”Det er et genialt ini!a!v! Vi sygeplejersker ønsker at gøre
en forskel, og med de poli!ske vinde der blæser mod forandring
igangsat fra gulvet, så tænker jeg, at Change Day kan bidrage !l, at
vi sæ$er fokus på vores sygeplejefagligeskøn, handler i samarbejde med borgere og pa!enter og ikke lader os drukne i bureaukra!,” mener Malene.
Læs mere om Change Day på dsr.dk
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