
 

 

Invitation til TR kvartalsmøde 
 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark inviterer til kvartalsmøde for TR. 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 25. februar 2019 kl. 8.30 – 15.15 

Kredskontoret, Vejlevej 121, mødelokale Forligsen, 7000 Fredericia 

 

Tirsdag den 26. februar 2019, kl. 8.30 – 15.15 

FOA, Frodesgade 125B, 6700 Esbjerg 

 

Onsdag, den 27. februar 2019 kl. 8.30 – 15.15 

Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken, Bygning 4, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C  

 

Mandag den 4. marts 2019, kl. 8.30 – 15.15 

FOA, Brundevej 2, 6230 Rødekro 

 

Formål med dagen 
 

- At TR møder den politiske ledelse i kredsen. 
- At TR får aktuel orientering.  
- At TR får et bud på, hvad Sundhedsreformen vil betyde for sygeplejerskerne.  
- At TR bliver bevidst om hvilke ønsker, krav og forventninger medlemmerne har til TR 

og kredsen.  
- At TR efterfølgende følger op på involvering på eks. TR-kollegiemøder og FPK-

møderne. 
 

Tilmelding 
 

Du skal tilmelde dig på www.dsr.dk/syddanmark/arrangementer senest 14 dage før mødet. 

 
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. 
 

Vel mødt. På kredsbestyrelsens vegne 

 

 

 

John Christiansen 

Kredsformand 

 

 

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


 

 

 

 

Formiddagens program 
 

08.30 – 09.00     Kaffe/te og brød 

09.00 – 09.30     Velkomst ved kredsformand John Christiansen 

       Orientering generelt. 

09.30 – 12.30     Martin Hornstrup, Partner i Health Innovation Institute vil komme med sit 

bud på hvordan han ser på Sundhedsreformen, og hvad den vil betyde for 

sygeplejerskerne. 

       Oplæg og diskussion. 

12.30 – 13.15     Frokost 

 

Eftermiddagens program  
 

 

13.15 – 15.00     I henhold til DSR´s Love 2018, er det i § 10 stk. 1 beskrevet, at       

”Tillidsrepræsentantens opgave er derfor at være synlig og medvirke til 

styrke fællesskabet på arbejdspladserne gennem involvering 

       og samarbejde med medlemmerne”. 

I februar 2018 blev der på kvartalsmøderne drøftet TR´s forventninger til, 

hvordan TR kunne involvere medlemmerne. 

På dette kvartalsmøde deltager min. 5 sygeplejersker, der hver vil komme     

med deres bud på, hvordan Dansk Sygeplejeråd (TR og kreds) bliver 

endnu bedre for medlemmerne. 

Medlemmerne vil fortælle hvilke ønsker, krav og forventninger de har til TR 

og kreds. 

 

15.00 – 15.15   Evaluering og afslutning ved kredsformand John Christiansen. 


