
Nyt fra din kredsbestyrelse
Dialog mellem medlemmer og bestyrelse

der er centersygeplejerske i Hedensted Kommune og derudover medlem af kredsens bestyrelse.
Tanken er, at kredsen vil indsamle de lærerige historier og bl.a. formidle et udvalg videre  l poli  kerne, så de får en 
bedre fornemmelse af sygeplejerskers vig  ge rolle i det danske sundhedsvæsen.
        ”Det er vig  gt, at vi får klædt poli  kerne på, så de lærer vores fag bedre at kende. De ved nemlig ikke, hvad vi 
laver, og hvilken forskel vi som sygeplejersker gør i det daglige,” uddyber Sarah Tække, der ligeledes sidder i kredsens 

bestyrelse. Til dagligt arbejder hun på Søvnklinikken, Neurologisk Ambulatorium på 
regionshospitalet i Viborg.

Se og del fi lmen via facebook.com/sygeplejefagligforskel og læs mere om fi lmen og 
beslutningen bag på adressen: www.dsr.dk/kredse/midtjylland/sygeplejefagligforskel

Skal DIN kollega have en pris?
Har du én eller fl ere kolleger, der gennem brug af ytringsfriheden har gjort en indsats 
for at fremme en sygeplejefaglig sag, så er det nu, du kan inds  lle dine kolleger  l 
Kirsten Stallknect Prisen. Kriterierne for at blive inds  llet  l prisen er, at sygeplejersken 
inden for de seneste to år har markeret sig i den off entlige debat om sygeplejefaglige, 
e  ske og/eller sundhedspoli  ske problems  llinger for at forbedre sygeplejerskernes 
arbejdsvilkår eller de sundhedsmæssige vilkår for særlige pa  ent- eller befolknings-
grupper. Prisen er på 10.000 kr. samt et kunstværk. 

Ny anima  onsvideo fra kredsen går viralt
’Sygeplejersker gør en forskel’ hedder kredsens anima  onsfi lm, der har 
passeret 11.000 visninger. Og tallet s  ger, som videoen breder sig via Face-
book. Den knap to minu  er lange fi lm er et resultatet af en idé fra kredsens 
bestyrelse i forlængelse af kredsens seneste to års indsats for at sæ  e fokus 
på lærerige sygeplejefaglige historier. Formålet er at inspirere medlemmer 
 l at dele netop deres historier. 

        ”Vi håber meget, at medlemmerne ønsker at dele deres historier. Ikke 
nødvendigvis kun de posi  ve historier. Vi vil også meget gerne høre om de 
udfordringer, sygeplejerskerne har draget læring af. Det er så vig  gt, at vi er 
med  l at synliggøre, hvad vi som sygeplejersker kan, og det kan vi ikke gøre 
ved at sæ  e os  lbage med armene over kors,” mener Julie Elizabeth Judge, 

Kredsbestyrelsesmedlemmerne  
Sarah Tække (tv) og Julie Elizabeth Judge.             Marts 2017

Scene fra ’Sygeplejersker gør en forskel.’

Send din inds  lling senest den 20/3 2017 kl. 12.00  l adressen: Redak  onen, Sygeplejersken, Sankt Annæ Plads 30, 
1250 København K. Læs mere om prisen i Sygeplejersken nr. 1, 2017.

BIDRAG PÅ FACEBOOK!
Se, del og kommentér  

kredsens anima  onsfi lm:
www.facebook.com/syge-

plejefagligforskel

1. maj i Midtjylland
Kredsens fane bæres tradi  onen tro rundt i Aarhus, når Arbejdernes interna  onale kampdag bliver festligholdt 1. maj. 
Dagen åbner på Rådhuspladsen kl. 12.00, og here  er bæres fanen  l Tangkrogen, hvor DSR er repræsenteret i pro-
fessionsteltet. Også i Viborg og Holstebro vil man kunne se faner fra Dansk Sygeplejeråd. På kredsens hjemmeside vil 
følge fl ere informa  oner om  d og sted for arrangementerne den 1. maj 2017.

Markedsdag  l e  eråret
5. september er en dato, du allerede nu kan notere dig. Her har kredsens bestyrel-
se nemlig beslu  et, at kredsen lægger medlemhus  l, når en faglig markedsdag a  ol-
des i Silkeborg. Program og nærmere informa  on vil følge på kredsens hjemmeside.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                       


