Kom til medlemsmøde om FEA
Kreds Nordjylland og Region Nordjylland har indgået en aftale om, at der under visse
forudsætninger kan laves lokale FEA-aftaler om meraktivitet (pukkelafvikling).

Aftalen er indgået for at kunne beskytte sygeplejerskernes arbejdsmiljø, så merarbejde ikke
presses igennem uden aftale. Som med andre FEA-aftaler bygger den på frivillighed for den
enkelte sygeplejerske.
Vi regner med at kunne offentliggøre selve aftalen for medlemmerne på mandag over middag.
Vi holder virtuelt medlemsmøde om aftalen:

Mandag den 9. maj kl. 17.15-18.00
På mødet vil vi fra kredsen uddybe baggrunden for og overvejelserne om aftalen, og der bliver
mulighed for at stille spørgsmål til aftalen.
På grund af den korte frist kræver mødet ikke tilmelding - du deltager i mødet på Teams via
linket herunder. Log dig gerne ind i god tid og husk at slukke mikrofonen og også helst dit
kamera, når du ikke har fået ordet.
Direkte link til medlemsmøde om FEA

Tove har 70-års jubilæum som
sygeplejerske

70 år efter Tove Spanner blev færdig som sygeplejerske, husker hun tydeligt elevtiden på
Hjørring Sygehus. Kappen skulle foldes efter forskrifterne, overlægerne aldrig hilste tilbage, og
hun blev sat på aftenvagt alene med 30 patienter efter bare 14 dage som elev.
70 år efter er hun stadig medlem af Dansk Sygeplejeråd - i anledning af dagen overrakte
kredsformanden blomster og chokolade.
Læs hele Toves fascinerende fortælling

Gode snakke med nyuddannede

Bedre introduktion, flere på fuld tid og flere lønforhandlinger.
Det er ikke en ønskedrøm, men resultatet af den rundringning til de nyuddannede, som
kredsbestyrelsen gennemførte for nylig. Det går altså den rigtige vej flere steder:-)
Det har kredsformand Christina Windau Hay Lund skrevet om i sit nye blogindlæg:
Læs Christinas blog

Sygeplejerskers uddannelse, ansvar og opgaver hænger ikke sammen med lønnens niveau. På
sociale medier deler sygeplejersker det, som er helt skævt ved at være sygeplejerske.
Hvad, synes du, er helt skævt? Tag et billede, vend det på tværs og skriv din mening. Del på
sociale medier - husk hashtagget #heltskævt

Læs mere om #heltskævt

