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Invitation 
 
Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark inviterer til kvartalsmøde for TR/FTR og AMiR. 
Mødet holdes lokalt for at understøtte muligheden for lokal netværksdannelse. Det er derfor 
vigtigt, at du så vidt muligt tilmelder dig det kvartalsmøde, der ligger i lokalområdet, hvor du 
er valgt. 
 
Nedenstående mødedatoer er planlagt med identisk indhold. 
 
Mandag den 10. september 2018 kl. 8.30 – 15.15 
Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken, Bygning 4 Lumbyvej 17F, 5000 Odense C  
 
Tirsdag den 11. september 2018, kl. 8.30 – 15.15 
Kredskontoret, Vejlevej 121, mødelokale Forligsen, 7000 Fredericia  
 
Mandag den 24. september 2018 kl. 8.30 – 15.15 
Esbjerg Conference Hotel (ECH Park), Stormgade 200, 6700 Esbjerg – OBS nyt mødested 
 
Tirsdag den 25. september 2018, kl. 8.30 – 15.15 
FOA, Brundevej 2, 6230 Rødekro 

Formål med dagen 
 

• At TR/FTR og AMiR mødes med kredsformandskabet 

• At TR/FTR og AMiR arbejder med DSR´s holdningspapir ”retten til at sikkert og sundt 
arbejdsmiljø” 

Program 
08.30 – 09.00 Indtjekning, kaffe/te og brød 
 
09.00 – 10.00 Velkomst ved kredsformand John Christiansen 

• Nyt fra formandskabet – herunder orientering om ændringer jf. 
kongresbeslutningerne. TR-valgperiode, generalforsamling og 
kongres 

• Det kommende næstformandsvalg i DSR 
 

10.00 – 12.30 Arbejde med ”retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø”  
   
  DSR har udarbejdet et holdningspapir, der angiver en politisk stillingtagen   
  til, hvad vi i fællesskab skal arbejde med lokalt og nationalt, når vi gerne vil 
  medvirke til at skabe et sikre og sunde arbejdspladser. 

 
DSR’s holdning er, at 
 

• sygeplejersker skal have mulighed for at udføre et godt arbejde, 
som skaber faglig stolthed, trivsel og arbejdsglæde 

• arbejdsmiljøproblemer angår hele arbejdspladsen og skal løses i 
fællesskab – også når problemerne rammer individuelt 

• ledelser i sundhedsvæsenet skal have bedre rammer og vilkår for 
retningsgivende ledelse med fokus på faglighed 

   
  Der gives først en orientering om kredsens projekt om arbejdsmiljø,  
  dernæst arbejdes der med holdningerne. Der gives oplæg og drøftelser 
  i grupper, med tilbagemelding.  
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12.30 – 13.15 Frokost 
 
13.15 – 14.00 Oplæg fra en arbejdsplads hvor der arbejdes målrettet med arbejdsmiljø, 
  og hvor der er skabt et sikkert og sundt arbejdsmiljø.  
 
14.00 – 14.15 Kaffepause 
 
14.15 – 15.00  Ud fra dagens oplæg, hvordan kommer vi videre hver især, ud over MED 
  hvem skal så inddrages i det videre arbejde? 
    
15.00 – 15.15 Evaluering og afslutning ved kredsformand John Christiansen 

Tilmelding  
Du skal tilmelde dig på www.dsr.dk/syddanmark/arrangementer senest 14 dage før mødet. 
 
For TR 
Der ydes tabt arbejdsfortjeneste og kørsel efter gældende regler. Der opfordres 
indtrængende til samkørsel.  
TR, der er forhindret i at deltage, bedes videregive invitationen til suppleanten. 
 
For AMiR 
Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste til AMiR, der skal søge tjenestefri hos arbejdsgiver. 
DSR yder kørselsgodtgørelse.  
 
 
 
Vel mødt. På kredsbestyrelsens vegne 
 
 
 
John Christiansen 
Kredsformand 
 

http://www.dsr.dk/syddanmark/arrangementer

