Februar 2018

Kære DKS-medlemmer.
Vi er godt i gang med 2018. Meget er sket i DKS, siden vi sendte Adventshilsenen i december. Mere er
under opsejling. Og noget af det vil vi bede om jeres hjælp til at udbrede.
Hvad skal barnet hedde?
Det toårige projekt, som vi starter op 1. marts har naturligt nok haft en stor del af vores opmærksomhed.
Bestyrelsen har nu fundet et navn til projektet: Omsorg Med Holdning (OMH). Navnet dækker over de tre
indsatsområder:
• Kompetenceudvikling i åndelig omsorg
• Tydeliggørelse af kristne værdier i sygeplejen
• Omsorg for omsorgsyderen.
To nye medarbejdere
For at finde egnede medarbejdere til udførelse af projektet, har ansættelsesudvalget haft jobsamtaler med
to ansøgere til udviklingskonsulentstillingen og fire til kommunikationsmedarbejderstillingen. Det er en
glæde at kunne meddele, at Annette Langdahl (som I kender som DKS’ tidligere sygeplejefaglige konsulent)
søgte og fik stillingen som den nye udviklingskonsulent og projektleder. Hun tiltræder stillingen pr. 1. april.
Kommunikationsmedarbejderstillingen gik til Agnete Stoffregen, som har en baggrund som dramaturg og
tekstforfatter med stor digital erfaring, og som starter på jobbet pr. 1. marts.
Landsmødet den 6-7. april
I får mulighed for at møde begge medarbejdere ved landsmødet i Aarhus den 6-7. april. I tråd med ”OMHprojektet” er temaet: ”Mødet mellem OMSORGSTÆNKNING & SYSTEMTÆNKNING”. På temadagen om
fredagen vil May Bjerre Ejby tale om: ”Hvordan værner vi om helhedspleje i et cost-benefit-fokuseret
sundhedssystem?” Hun vil også overrække årets Omsorgspris til vinderen (mere herom nedenfor). Brug
vedhæftede flyer til at invitere en kollega med, eller til at lave PR for temadagen på din arbejdsplads.
Resten af landsmødet bliver traditionen tro et inspirationsarrangement for medlemmer. I anledning af DKS’
60 års jubilæum har vi fornøjelsen at invitere jer alle sammen til festmiddag fredag aften. Lørdag formiddag
kommer Annette Langdahl og Noomi Mortensen med oplæg om ”Omsorg med kristne værdier som
fundament”. Bagefter er der samtalesalon om ”Åndelig omsorg - for dig!” Vi håber, mange af jer har lyst til
- og mulighed for at være med!
Omsorgsprisen 2018
Der er allerede lavet PR for Omsorgsprisen. Kandidatforslag skal være juryen i hænde senest 9. marts. Se
efter opslag på din arbejdsplads, og hvis det ikke er der, så spørg efter det – eller sæt selv vedhæftede
opslag op. Vær på udkig efter en kollega, som du synes fortjener et skulderklap som en rollemodel for den
gode sygepleje, og følg vejledningen i opslaget for, hvordan du indsender dit kandidatforslag. Juryen vil
glæde sig over rigtig mange kvalificerede kandidatforslag at vælge mellem.
Som det vil være jer bekendt, arbejder DKS for en værdig pleje med et kristent menneskesyn som
fundament. Vi ønsker, at de nævnte initiativer – ”OMH-projektet”, de nye medarbejdere, Omsorgsprisen og
landsmødet – alt sammen må medvirke til dette. Det er noget, vi alle sammen kan bidrage til ved at
udbrede kendskabet til initiativerne og ved at bede for dem. Tak, hvis I vil være med til det!
På glædeligt gensyn på landsmødet!
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