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DSR, Kreds Midtjylland.  
Kredsbestyrelsens beretning til generalforsamling 27. oktober 2020 
ved Anja Laursen, kredsformand 
 
Kære midtjyske sygeplejersker, studerende og seniorer – kære medlemmer 
 
I år har på alle måder været et mærkeligt år. Et anderledes år. Et år vi godt kunne 
ønske os anderledes, end det er gået. Men det er også et år og en beretningsperiode 
for 2018-2020, vi gerne vil lære af. Derfor vil jeg i denne beretning forsøge at pege 
fremad og i mindre grad skue tilbage. Emnerne bliver sygeplejefagligt arbejdsliv, 
covid-19, at sætte grænser, løn, ligeløn, nye muligheder i faget og samarbejdet i 
kredsen. 
 
Fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv 
På vores generalforsamling i 2018 besluttede vi, at vi ville arbejde med ’Fremtidens 
gode sygeplejefaglige arbejdsliv – et fælles projekt!’ Vi skulle sammen arbejde med 
faget som omdrejningspunkt og for et godt arbejdsmiljø, og i forhold til den 
betydning arbejdstid og tilstrækkeligt antal sygeplejersker har for udvikling af faget. 
Ingen af os havde dog nok forestillet os, at vi ville stå i så markant et ændret 
samfund, ændret tilgang til sundhedsvæsenet og vores arbejdsformer, som det er 
sket. 
 
Vi fik sat godt gang i ’Fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv’. Et uudtømmeligt 
område, som jeg slet ikke tror, vi kan blive færdige med og heldigvis – for vi vil og 
skal naturligvis altid i fællesskabet bidrage til udviklingen. Men rammerne og vilkår 
hertil skal også være tilstrækkelige – et tema som jeg vil vende tilbage til. 
 
Det har således i generalforsamlingsperioden 2018 og 2019 – frem mod marts i år – 
været en periode, hvor jeg synes, vi kan klappe os selv og hinanden på skuldrene og 
give hinanden stor anerkendelse og ros. I har som medlemmer tydeligt vist og 
tilkendegivet, at vi ramte rigtigt på skiven i vores generalforsamlingsdebatoplæg, og 
vi fik iværksat talrige medlemsarrangementer med mulighed for at debattere og lytte 
til faglige input – lige fra biografforestillinger med oplæg, fagdage med oplæg og 
workshop, temadage og meget mere. 
 
Den politiske virkelighed omkring os 
Udgangspunktet for vores fagpolitiske arbejde i 2018 var udsigten til fortsat mangel 
på sygeplejersker i sundhedsvæsenet. En udfordring, som har store konsekvenser for 
sygeplejerskers arbejdsmiljø.  
 
Sundhedsøkonomiprofessorerne Jacob Kjellberg og Keld Møller Petersen har 
fremlagt tal, der tydeligt viser, at sundhedsvæsenet har været underfinansieret med 
10 mia. over de seneste 10 år. Og det samtidigt med en fremtid, hvor demografien 
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peger på, at der bliver væsentligt flere ældre med de konsekvenser, det giver med 
ekstra træk på sundhedsvæsenet. Vi kan mere og mere fagligt, kravene fra borgerne 
er større og større, og der bliver som sagt flere ældre og flere med kroniske lidelser 
og multisygdomme – såvel somatiske som psykiske. Det kalder alt andet lige både på 
flere sundhedsfagligt uddannede med høje specialistkompetencer pga. de komplekse 
sundheds- og sygdomsudfordringer – og her helt tydeligt på sygeplejefaglige 
kompetencer – og på flere økonomiske ressourcer – samt ikke mindst overvejelser 
over arbejdets organisering. 
Dette er en udfordring vi i DSR har påpeget gennem flere år politisk – såvel på 
landsplan som i lokale drøftelser med kommuner, region og professionshøjskoler.  
 
Den økonomiske smalhals i sundhedsvæsenet – samtidig med 
kvalitetsfondsbyggerier, der skal finansieres ved bl.a. 8% effektivisering ved 
barmarksprojekt og 6% effektivisering ved ombygning – har i den grad øget presset 
på sundhedsvæsenet og ikke mindst på sygeplejersker. Normeringer – der er blevet 
et ikke-eksisterende ord, mens lønsumsstyrring vandt indpas – på et alt for lavt 
niveau, eller for lav tilstedeværelse om man vil, har medført, at sygeplejerskers 
arbejdsmiljø er voldsomt udsat. Også på grund af det samtidige pres i forhold til, at 
et stigende antal patienter og borgere har skullet behandles, plejes og passes i såvel 
hospitals- som kommunalt regi og også i psykiatrien.  
 
I 2019 stod vi i en ny landspolitisk situation med en ny regering. Efter flere års 
intenst og vedholdende fagpolitisk arbejde fra DSRs side – både lokalt og centralt og 
ikke mindst samstemmende med såvel borgere, patienter og med analyse- og 
pressedokumentation af et alt for hårdt arbejdsmiljø og alt for høj arbejdsintensitet – 
blev der fra regeringens side lyttet til og anerkendt de klare budskaber fra DSR og 
sygeplejersker.  
Så her en tak til alle jer der undervejs har stillet jer til rådighed, når pressen har 
efterspurgt fortællinger og erfaringer – ikke bare fra os som organisationen DSR, men 
faktiske sygeplejefaglige erfaringer fra arbejdspladserne.  
 
Lokalt i Kreds Midtjylland har vi også i perioden på mange måder arbejdet med 
normeringer og betydning heraf, som en udløber at vores 
generalforsamlingsbeslutning i 2018 om ’Fremtidens gode sygeplejefaglig arbejdsliv’. 
En af de særdeles gode og energigivende initiativer omkring faglighed og normering 
var kredsens besøg af professor Linda Aiken fra Pennsylvania, der i en årrække har 
forsket i sygeplejefaglig normering og dens betydning for patientsikkerhed og -
overlevelse. Vi har afviklet markedsdag, temadage i kredsen med bl.a. Kari 
Martinsen, fagdage, Midtvejsforsamling i 2019 og meget, meget mere – alt sammen 
med afsæt i og omdrejningspunkt omkring sygepleje og betydningen af faglige 
fællesskaber. Sygeplejefaglig forskning, evidens og hverdagens praksis i sygeplejen 
har på denne måde været omdrejningspunkt for kredsens arbejde de seneste to år.  
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Da regeringen annoncerede midler til 1000 flere sygeplejersker i 2020 og 2021, var det 
således et vigtig politisk skridt på vej mod bedre tider. Et vigtigt skridt på vej mod at 
sætte fokus på betydningen af sygeplejersker i sundhedsvæsenet og sygeplejerskers 
betydning for borgernes sundhed og trivsel. Men også et tegn på, at det nytter at stå 
sammen i DSR, at det nytter at stå sammen og kæmpe for bedre vilkår for både 
patienter, borgere, brugere og for sygeplejersker selv. En sådan dagsorden kommer 
ikke af sig. Det nytter noget at kæmpe, omend det kan strække sig over mange år. Så 
det skal vi blive ved med i fællesskab! 
 
Det kommer heller ikke af sig selv, når der ved finanslovsforhandlingerne er kommet 
flere penge til såvel region som kommuner. Og endda helt konkret og meget 
målrettet 100 mio. kr. mere til AUH, hvor det økonomiske pres som følge af 
kvalitetsfondsbyggeriet var og er hårdt presset. 
Så det faglige fællesskab nytter; det nytter at stå sammen såvel tværfagligt og i DSR, 
så derfor en stor opfordring til at vi bliver ved at dyrke det og styrke det. Både ved 
konkrete aktioner, som de talrige der fx har været på AUH, hvor de tillidsvalgte har 
gjort en kæmpe flot indsats, som gennem den indsats alle jer, der har bakket op, har 
vist ved fx at skrive læserbreve og stille jer beredvilligt til rådighed for at dele 
erfaringer i pressen fra mange forskellige steder. Uden tvivl - I tillidsvalgte fra alle 
områder, kommunalt og regionalt og i psykiatrien, fortjener en kæmpe fælles 
anerkendelse for jeres store indsats – TAK fra os alle sammen. 
 
En forandret hverdag med covid-19 
Som bekendt er vi desværre i en helt anden situation nu – og har været det længe – 
end den virkelighed, vi ønskede os, og den vi syntes lå lige om hjørnet. Fra at være i 
en tid  

- hvor det så ud til, at der var økonomisk medvind såvel internationalt og 
nationalt – og med store forventninger til overenskomstforhandlingerne i 2021  

- en tid, hvor der var stort fokus, også politisk fokus, på sygeplejerskers alt for 
pressede arbejdsmiljø og høje arbejdsintensitet, med politisk opbakning fra 
Christiansborg til 1000 flere sygeplejersker som et første skridt 

- en tid, hvor vi som DSR – og med stor interesse og opbakning fra såvel 
sygeplejefaglige ledere og forskere nationalt og internationalt – havde opnået 
resultater, der viser betydningen af sygeplejefaglig normering for både 
patientoverlevelse og patientsikkerhed – og ikke mindst betydning for 
sygeplejerskers arbejdsmiljø  

- og en tid med mange flere store indsatser  
blev fokus med eet pludselig et helt andet. 
 
Covid-19-pandemien ramte med voldsom hast og med voldsom kraft. Vi så i 
forårsmånederne forfærdelige billeder med en ukendt, frygtelig og voldsom sygdom, 
med ukendt behandling – og med stor usikkerhed for både patienter og personale. 
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Sygeplejersker har om nogen stået i front. Såvel på landsplan som lokalt i 
forhandlinger og drøftelser med arbejdsgivere har vi i DSR presset hårdt på, for at 
sikre sygeplejerskers arbejdsmiljø i forhold til såvel værnemidler – både de rette, 
tilstrækkelige, rigtig brug af dem, hygiejneforholdsregler mv – og ikke mindst i 
forhold til vilkår, rammer og løn. 
Vi havde i Region Midtjylland en forhandling herom allerede den 9. marts, som vi 
havde anmodet om, for at sikre brug af eksempelvis fleksibilitetsaftalen, som vi 
forudså der ville blive stærkt brug for. Desværre gik det som bekendt ikke sådan – 
hverken regionalt eller kommunalt. 
Danske Regioner indgik en aftale med sig selv om, at INGEN skulle lønnes særligt 
nogen steder. Alle skulle bydes samme vilkår – uagtet at vores gruppe i forvejen er i 
enmangelsituation – alle skulle udvise samfundssind. 
Fælleserklæringer tværfagligt på både KLs og DRs områder blev indgået med 
henblik på at løse den akutte sundhedskrise, og der blev indgået aftale om, at der 
ikke for den akutte periode ville blive ført sager omkring muligheden for – med 
kortere varsel end funktionærlovens bestemmelser – at flytte personaler.  
Intentionen var ALDRIG, at overenskomstens bestemmelser i øvrigt ikke skulle 
overholdes.  
 
Fra DSR-analyse blandt medlemspanelet ved vi, at hele 78% af alle sygeplejersker 
blev berørt af omflytning enten til direkte covid-19-relateret arbejde eller for at 
dække for dem, der blev flyttet dertil, ligesom undersøgelsen viser, at det er foregået 
særdeles forskelligt. Nogle har oplevet sig tvunget, andre har været involveret og 
selv fået medbestemmelse på vilkår og rammer.  
 
Så selvom vi godt ved, det ikke nødvendigvis opleves sådan, så skal I vide, at vi har 
kæmpet. Vi har været i et utal af forhandlinger og diskussioner med arbejdsgivere 
undervejs. Vi har haft et utal af faglige drøftelser – til tider med 
arbejdsgivererkendelse af at samarbejdet KUNNE og KAN foregå anderledes end 
praktiseret og andre gange uden nogen former for lydhørhed. Særligt da den akutte 
fase var overstået, og sygeplejersker og andre personaler skulle tilbage på egen 
afdeling var det op ad bakke og gav mange og alvorlige sværdslag.  
Det er som om arbejdsgiverne nu endelig havde fået dét – særligt de regionale – som 
de har ønsket sig i mange år: nemlig muligheden for at sygeplejersker kan gå på 
kryds og tværs af afdelinger, specialer og endda sågar af matrikler.  
 
Derfor er det også helt essentielt, at vi hjælper hinanden og kommer tilbage på rette 
kurs. Sygeplejersker er blevet hædret undervejs. Der er blevet klappet, skrevet sange, 
og sygeplejersker er fulgt af såvel radio som TV, ligesom sygeplejersker er blevet 
udråbt som hverdagens helte. 
Det er godt, og det er fortjent. Men det er ikke nok. Det skal ses, og det skal mærkes – 
 også i vores løn, vores vilkår, og man skal kunne gå sikkert og fagligt forsvarligt på 
arbejde! Og hjem igen! 
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Ikke kun under pandemien har vi forsøgt at forhandle tillæg til sygeplejersker for 
den kæmpe indsats, I har ydet, men også efterfølgende. Arbejdsgiverne har været 
totalt afvisende – både på landsplan, lokalt, monofagligt og på tværs af faggrupper. 
Det er alene lykkes at opnå en aftale for fra 13. maj 2020 og året ud at deltage i det 
fremadrettede beredskab og altså ikke for selve funktionen. En enslydende aftale 
over hele landet og enslydende for alle faggrupper – med undtagelse af lægerne. 
På det seneste er det dog lykkedes af indgå en ny toårig rammeaftale for 
fleksibilitetsaftaler med regionen, som er en forbedring af den tidligere aftale. Ikke en 
aftale der giver guld i hoftehøjde eller får noget til at vokse op i himlen – men dog en 
aftale der honorerer det eventuelle frivillige ekstra arbejde, I påtager jer i det 
regionale område. 
 
Fleksibilitet – på godt og ondt – er en læring, der vil udfordre os også den 
kommende tid. Kredsbestyrelsens generalforsamlingsdebatoplæg i år handler derfor 
om betydningen af fleksibilitet for sygeplejen – det vender vi tilbage til senere i aften. 
 
Hvor går din grænse? 
Umiddelbart efter den akutte coronafase – mens samfundet var i gang med en 
genåbning – genstartede DSR også den prisbelønnede kampagne: ”Arbejde, Fritid, 
Hvile – Hvor går din grænse?” 
Absolut ikke en tilfældig kampagne hverken i forhold til budskabet eller i forhold til 
det, at man som sygeplejerske selv skal huske at være med til at sætte grænser for 
lige netop det forhold; arbejde, fritid og hvile. 
 
Sammen kan vi rigtig meget i DSR. Vi skal både sammen, men også individuelt, være 
med til at sætte grænser. Sige til og fra. Både når det handler arbejdstid og vilkår og 
naturligvis løn – men absolut også i forhold til vores fag.  
Når vi ser de gruopvækkende billeder og klip fra de skjulte optagelser i Aarhus og 
Randers, kan man godt blive forarget, vred og indigneret. Men helt ærligt – hvor 
mange har ikke oplevet, at vi har måttet gå på kompromis med fagligheden – 
forhåbentligt ikke også etikken og værdigheden og den helt almindelige gode 
opførsel og omsorg – men fagligheden? Vi SKAL holde fokus på, hvad der fagligt 
forsvarligt; hvad der er etisk og værdigt, for dem vi omgiver os med. Vi skal ikke 
tillade os selv og kolleger at blive fanget ind af forråelsen – tværtimod skal vi være 
med til at fastholde, at det er med god grund, at sygeplejersker igen ligger helt i top, 
når det gælder befolkningens tillid til os som faggruppe.  
 
Løn – en fortsat udfordring 
Løn, arbejdstid og arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse er en tilbagevendende 
udfordring og bider sig selv i halen. Sygeplejerskers arbejdsmiljø er alt for presset. 
Der er nu heldigvis igangsat initiativer, så der uddannes flere sygeplejersker. 
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Så alt imens vi venter på flere uddannede, kræver vi mere i løn for at gøre det 
attraktivt at blive og forblive sygeplejerske. Og løn, det er emnet nu ved kommende 
Overenskomst 2021 sammen med attraktive arbejdspladser og kompetenceudvikling. 
 
Arbejdsgiverne har malet et billede af økonomisk krise og smalhals, men vi går 
naturligvis til forhandlingssituationen med den samme ildhu og engagement som 
altid. Vi har ikke lagt os ned i DSR; vi har over for jer medlemmer forsøgt at give et 
realistisk billede af det, vi er oppe imod, men vi kæmper naturligvis lige så ihærdigt, 
som vi overhovedet kan, og det håber vi også, I er parate til. 
 
Ligeløn – hvad skal der til?  
Der findes megen forskning omkring ligeløn og ligestilling – det kønsopdelte 
arbejdsmarked – der påviser uligeløn. Og vi vil i kredsen, i DSR, blive ved med at 
insistere og skabe fokus på området, det vi kan. Desværre er det store politiske 
vindue ikke åbent for den dagsorden lige nu. Kun få politikere er optaget af det. Men 
det skal vi hjælpe dem med at blive. Det er en samfundsdagsorden, vi kun kan flytte, 
hvis vi står sammen og står fast.  
 
Her er det glædeligt at opleve, at sygeplejersker nu i fællesskab signalerer og viser, at 
vinduet omkring ligeløn SKAL åbnes på landsplan. Jeg er derfor rigtig glad og stolt 
på vores fags vegne, når en sygeplejerske har taget et initiativ og får skabt fællesskab 
om hashtagget #SygeplejerskerErMereVærd.  
Der skal ikke herske tvivl om, at vi står bag budskabet og bakker op i det omfang, vi 
kan – nøjagtig som da en sygeplejerske op mod sidste OK18-forhandling fremlagde 
sin lønseddel med følge af mange tusinde delte lønsedler efterfølgende. Så lad os i 
fællesskab bakke op om de klare signaler, for ligeløn er ikke en udfordring, der kan 
løses ved de kommende overenskomstforhandlinger.  
Her kan vi ikke indhente 40 års efterslæb. Men det er et vigtigt politisk fælles signal, 
de faglige organisationer sammen sender til politikerne, når vi siger, at vi vil ikke 
acceptere, at kvinders løn og ligestilling bliver ved med at halte bagud. Ligeløn og 
ligestilling er en diskussion, vi alle skal være en del af hver dag og alle steder – også 
mellem overenskomstforhandlingerne. 
 
Nye muligheder i faget 
Hvad angår sygeplejerskers uddannelse- og efteruddannelsesmuligheder, har vi i 
fællesskab opnået særligt to gode resultater, som er værd at hæfte sig ved. Nemlig 
for det første Specialuddannelsen i Borgernær Sygepleje særligt møntet på de 
kommunalt ansatte sygeplejersker. 
På grund af kommunernes skrantende økonomi og den konstante søgen efter hurtige 
konkrete målbare resultater er det vigtigt nu at holde fokus på at vise betydningen af 
den nye specialuddannelse. Det skal I sammen understøtte på de kommunale 
arbejdspladser – både for at udviklingen af sygeplejen i de konkrete områder, hvor 
de specialuddannede er ansat, finder sted, og for at sikre at det fortsat er et område, 
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man vil prioritere i kommunernes økonomi – og så ikke mindst på grund af vores 
muligheder for dermed kontinuerligt at udvikle sygeplejen. 
 
I samme periode har for det andet APN – Advanced Practice Nursing – fået ben at gå 
på. En kandidatgrad med fokus på klinisk praksis der særligt sigter efter øgede 
kompetencer og beføjelser omkring det selvstændigt at kunne vurdere, diagnosticere 
og behandle borgere. Det bliver særdeles spændende at følge resultaterne af også 
kredsens indsats hermed – og forfølge mulighederne for de sygeplejersker der i 2021 
bliver de første APN-uddannede sygeplejersker.  
Og så ligger der en opgave i det at skulle påvirke Sundhedsstyrelsen og ikke mindst 
PLO til at acceptere og billige ændrede autorisationer for disse sygeplejersker. Det er 
nemlig desværre endnu ikke opnået, men vi vil naturligvis kontinuerligt presse på, 
for at vores virksomhedsområde tilpasses nutiden, hvilket også vil være gavnligt i 
forhold til brugen af sundhedsvæsenets ressourcer. 
 
Vores sygepleje, fag og faglighed har i perioden siden 2018 i den grad været i fokus. 
Intentionen er således også, at vi samlet i DSR, med input fra og involvering af 
sygeplejersker bredt, vil sætte retning på faget og fagligheden i en kommende ny 
professionsstrategi. 
 
2020 var af ICN og WHO udpeget som Year of Nurse and Midwife. Alle 
sygeplejersker og det omkringliggende samfund og sundhedsvæsen skulle have 
fejret sygeplejerskers betydning for sundhedsvæsenet. Vi skulle også i DSR, Kreds 
Midtjylland have fejret os selv ved et brag af en festdag den 12. maj – Florence 
Nightingales 200-års fødselsdag. Over 700 tilmeldte var der. Vi håber, at vi får 
lejlighed til nu i stedet at afvikle en dag i maj 2021 – med en tilslutning og opbakning, 
der forhåbentligt bliver mindst lige så stor. 
 
Flere faglige fællesskaber 
Fællesskaber er dog mere end os selv i DSR. Fællesskaber er også på 
arbejdspladserne, i Forhandlingsfællesskabet og i den nye Fagbevægelsens 
Hovedorganisation, FH. 
Det nye FH, som består af de gamle LO-organisationer og hovedparten af FTF-
organisationerne med undtagelse af fysioterapeuterne, ergoterapeuterne og 
jordemødrene, som valgte at søge optagelse i AC, er nu i gang med at drøfte lokal 
struktur samt kontingent mv. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har 
meget forskellige billeder af, hvad der i den sammenhæng er meningsfuldt og 
bæredygtigt. Vi er flere organisationer, der ikke finder det nødvendigt med flere 
lokale sektioner – forstået som mindre afdelinger – men ønsker få med større 
muskelkraft. Andre af de større organisationer, som fx 3F, ønsker sig flere lokale 
sektioner. Vi håber, tingene finder deres leje, så det vigtigste arbejde – nemlig det 
fagpolitiske – kan finde sit ståsted. 
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Nemmere og mere tilgængeligt er samarbejdet i Sundhedskartellet, SHK, som jo er 
blevet noget mindre med fysioterapeuternes, ergoterapeuternes og jordemødrenes 
udtræden. Det ændrer ikke ved, at vi øvrige fortsat har et godt og tæt samarbejde, 
som er vigtigt både lokalt på arbejdspladserne hos jer, i MED-systemerne og så 
absolut i mange daglige ens udfordringer. Vi har mange fælles udfordringer fx 
arbejdstid, lokalaftaler, lokalløn mv. Vi har et godt og stærkt samarbejde – og uden 
tvivl også under normale ikke-covid-19-omstændigheder særligt med Kost- og 
Ernæringsforbundet samt Danske Bioanalytikere, som bor til leje hos os. Så en særlig 
stor tak til jer for det daglige samarbejde. 
 
Også de øvrige fagforbund i regionalt regi har vi et stærkt samarbejde med i DRO-
regi, Det Regionale Organisationssamarbejde, hvor jeg er formand. Vi har de sidste 
par år ad flere omgange gjort brug af dette fællesskab til at lægge pres på regionen. 
Eksempelvis har vi rejst krav i forhold til brug af Den regionale Senioraftale, så flere 
får lejlighed for at anvende den. Vi har drøftet og stiller kontinuerligt krav om i 
fællesskab, at man naturligvis skal have mulighed for at holde fri i henhold til 
overenskomsten den 1. maj, og arbejdet skal tilrettelægges, så det er muligt. Det er 
ikke rimeligt, at vi har betalt for det, og der så planlægges med mere aktivitet, end 
man kan nøjes med i en weekend.  
 
Og så er der også lige … 
Der var mange flere ting, man kunne have dykket ned i i denne beretning for 
kredsens arbejdsperiode 2018-2020. 
Jeg kunne have talt om pensionsforhold, herunder det nye forlig omkring tidlig 
tilbagetrækning for fysisk nedslidte og det videre arbejde for at sikre, at 
sygeplejersker får yderligere opmærksomhed i mulige kommende aftaler, og 
seniorarbejdsliv generelt. Jeg kunne have talt om de alvorlige tal for covid-19-
antistoffer hos sundhedsfagligt personale – særligt sygeplejersker – og om senfølger. 
Jeg kunne have sat fokus på betydningen af sygeplejefaglig ledelse, på en kommende 
sundhedsreform, på betydningen af generalist- og specialistsygepleje, på 
introduktionsforløb for nyuddannede, pressehåndtering, ytringsfrihed, de 
studerendes, kliniske vejlederes og undervisernes vilkår og forhold osv. osv.  
 
Men en beretning er som dagligdagen – en kontinuerlig prioritering af opgaver og 
her af temaer og opgaver for det fremadrettede arbejde.  
Vigtigt er, at vi skal gribe de politiske åbninger, der er både på landsplan og lokalt, 
når der næste år er kommunal- og regionalvalg og holde fast i vores dagsordener – 
eksempelvis spørgsmålet omkring normeringer – dvs. tilstedeværelse af 
sygeplejersker – og i intentionen bag 1000 flere sygeplejersker og dermed vilkår og 
rammer, også hvad angår introduktionsforløb for nyuddannede. Vi skal bidrage til 
balancen i fleksibilitet som tema. Og så skal vi selv flytte og åbne vinduer for 
eksempelvis ligeløn og ligestilling.  
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Og vi skal helt sikkert fortsat spille sygeplejen og sygeplejerskerne stærke, så vi får 
nøjagtig den nødvendige og passende plads i sundhedsvæsenet, som det er 
nødvendigt, vi har – til gavn for borgere, patienter, klienter og brugere og ikke 
mindst for os selv, som fag, og for fremtiden.  
 
Samarbejdet i kredsen 
Og hvem er vi, der skal det? Ja, uden de gode kolleger på kontoret – serviceteam, 
faglige konsulenter, arbejdsmiljøkonsulenter, sekretærteam, fagpolitiske konsulenter 
og organisationskonsulent, kommunikationsteam og kredschef; de tillidsvalgte – 
både arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og 
fællesstillidsrepræsentanter; kredsbestyrelsesmedlemmer og gode 
kredsnæstformandskolleger; SygeplejeStuderendes Landssammenslutning – de 
lokale SLS-organisationer; det særdeles aktive seniorsamarbejde, de sygeplejefaglige 
ledere og mange, mange flere – er vi ingenting. Så også i år – kæmpe stor tak til jer 
for den daglige, utrættelige indsats.  
 
Men vigtigst – og først og fremmest – tak til jer medlemmer! Som det har lydt det 
sidste halve, trekvarte år: ”Sammen – og hver for sig”. Det er som talt til os og vores 
faglige fællesskaber. Tak til jer alle for den kæmpe indsats, I yder hver dag. Tak fordi 
I stiller spørgsmål, stiller krav – til hinanden, til os som organisation, til arbejdsgiver 
lokalt – men også tak fordi I stiller jer til rådighed. Uden sygeplejersker og alle dem, 
der bakker op på den ene eller anden måde, intet sundhedsvæsen, og uden 
sundhedsvæsen intet velfærdssamfund med muligheder for alle. Så derfor i år en 
stor tak, som vi kan give til hinanden i det faglige fællesskab, som vi er i DSR. 
 
Med det vil jeg overlade beretningen til drøftelse. Tak for ordet. 
 
 
 
 


