
Stem på mig som 
formand fordi...

...jeg fra dag ét vil kæmpe videre for speci-
fik lederløn, bedre ledervilkår samt for at 
styrke ledende sygeplejerskers position i 
sundhedsvæsnet og dermed påvirke den 
sundhedspolitiske dagsorden.

Som nuværende formand har jeg net-
værk og kompetencer til at fortsætte 
kampen for de ledende sygeplejersker. Vi 
er stolte af vores fag, og det skal vi vise!

Carin 
Engel

Irene 
Hesselberg

Stem på mig som 
formand...

hvis du vil høres, 

• så vi sammen kan skabe de foran-
dringer og den troværdighed , som 
ledende sygeplejersker længe har 
fortjent

• så du kan få mere i løn. Det skal være 
pengene værd at tage en lederstilling 

• så du kan få ordentlige arbejdsvilkår 

Jeg har kompetencerne og erfaringerne 
og kan skabe resultaterne.
Du er meget velkommen til at ringe på 
51541372.
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Formands- og
næstformandsvalg 
Lederforeningen i 
DSR

Sådan forløber valget
Urafstemning blandt alle Lederforeningens 
stemmeberettigede medlemmer finder sted 
fra den 25. oktober til den 7. november 2017. 
Du kan stemme med e-valgkort sendt på 
e-mail. Du kan også stemme med NemID via 
hjemmesiden. Her kan du også se resultatet 
af valget, som offentliggøres 8. november.

Læs mere på hjemmesiden:
www.dsr.dk/lederforeningen/valg2017



Stem på mig 
som næstformand fordi...

... jeg vil være både medlemmernes og 
formandens fremmeste ambassadør til at 
fastholde patientsikkerheden som første 
prioritet, udbygge den faglige sygepleje-
ledelse og forbedre de vilkår, vi arbejder 
under. 

Med min lange erfaring som ledende 
sygeplejerske vil jeg være perfekt som 
medspiller til formanden og kan nå ud til 
medlemmerne med en solid faglighed.

Ina
Dyrdal

Jeanette Krogh
Palmer

Peter
Stuhaug

Stem på mig 
som næstformand fordi...

...jeg dedikeret vil arbejde for:

• at du som leder styrkes i din agtelse 
og indflydelse på sundhedsvæsenet 
og i samfundet 
 

• at du som leder har de rette vilkår, og 
samtidig bevarer dig selv som men-
neske i dit lederskab, så du fremstår 
som en bevidst og autentisk leder 
med mulighed for at træffe de valg, 
der er vigtige for, at du kan lykkes 
med din ledelse.

Stem på mig 
som næstformand fordi... 

jeg vil arbejde for:

• Den rette løn 
• De nødvendige rammer for fremti-

dens ledelse
• Øget politisk fokus på ledernes vilkår 
• En synlig Lederforening
• DSR og Lederforening – sammen er 

vi stærkest
• Et godt arbejdsmiljø – også for ledere

Jeg har en lang organisatorisk erfaring i 
DSR og som leder. Det vil være en styrke i 
arbejdet for lederes vilkår.
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