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Mundtlig beretning ved kredsformand Anja Laursen 

Generalforsamling 27.10 2015 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 

 

”Englænderne har et ordsprog ’Nothing about me – without me’. Så netop fælles 

beslutningstagning er sygeplejerskers udfordring. Envejskommunikation med informeret 

samtykke er ikke længere nok. Målet er dialog, der hjælper fru Hansen med at blive klar 

over, hvilke valg, hun skal træffe”. 

Sådan udtalte sygeplejerske og professor Kirsten Lomborg i et interview i vores 

medlemsmagasin. 

 

Inddragelse som sygeplejefagligt fokus 

Og kredsbestyrelsens debatoplæg, der blev vedtaget på generalforsamlingen 2014, handlede 

som bekendt netop om patient-, borger- og pårørendeinddragelse. Det har været 

omdrejningspunkt for en lang aktiviteter i kredsen det sidste år: det har været temasat på 

forskellige møder, og det har været indgangsvinklen i en lang rækker møder med 

embedsfolk og politikere – kommunalt såvel som regionalt.  

I har taget aktivt del i at beskrive inddragelse – og desværre også mangel på samme, 

når årsagen har været besparelser og de konsekvenser, de har. Det vil jeg gerne anerkende 

jer for; tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere 

og sygeplejersker i alle nicher af sygeplejen 

 

Rigtig mange af jer var og er allerede særdeles langt i forhold til at arbejde med inddragelse. 

Det har været tydeligt på eksempelvis vores nyligt afviklede markedsdag, hvor mange 

kunne byde ind med oplæg, boder og ikke mindst deltagelse i debat med hinanden og 

oplægsholdere. 

Jeg synes, vi som sygeplejersker er fantastiske til at turde dele faglighed med 

hinanden – til at erfaringsudveksle på godt og ondt. Vi tør lære af hinanden og sætte 

spørgsmål ved egen praksis. Vi higer efter at få ny viden, teori og gerne erfaringer fra 

forskningsbaseret praksis, der kan understøtte vores daglige arbejde som sygeplejerske. Det 

gør virkelig mig stolt på vores fags vegne – og på sygeplejerskernes vegne.  

 

Vi har også udfordret politikere på de reelle muligheder for inddragelse. Der er ingen tvivl 

om, det fortsat er et vigtigt sundhedspolitisk fokusområde – og især er et vigtigt 

opmærksomhedspunkt, at balancen mellem hensigtsmæssig inddragelse til gavn for den 

enkelte ikke overtages af ønsket om at presse ALLE borgere og patienter til at skulle leve op 

til inddragelse.  

På Folkemødet på Bornholm hørte vi en debattør tale om de ’ufrivillige frivillige’. 

Netop de situationer hvor sundhedsvæsenet kammer over med en påduttet forventning om 

deltagelse og inddragelse – i en grad så der måske i stedet for én syg skabes to – de såkaldte 

’ufrivillige frivillige’. Det er en uhensigtsmæssig og uacceptabel side af inddragelse, som vi i 

fremtiden bliver udfordret af holdninger til – ikke mindst når der i såvel de kommunale som 

i regionens budget formuleres forventninger til inddragelse af frivillige i sundhedsvæsenet. 

Jeg ser frem til vores diskussioner herom. 

 

Betydningen af at inddrage patienter og borgere underbygges af et netop offentliggjort 

studie fra Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Det viser, at inddragelse af den 
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enkelte har afgørende betydning for, om patienter med flere sygdomme magter at følge 

behandlings- og forebyggelsestilbud.  

I forvejen har det at være multisyg en social slagside – og det forstærkes desværre 

yderligere ved manglende inddragelse, hvor der ikke tages højde for prioriteringer i 

hverdagen. Det anbefales derfor, at patienterne og deres liv inddrages bedre, så der sikres 

realistiske behandlingsforløb. 

Dette er endnu et godt argument for fortsat at arbejde med inddragelse – nemlig 

minimering af ulighed i sundhed. Vi skal som sygeplejersker være med til at forebygge, at 

ulighed i sundhed opstår – vi skal skabe forudsætninger for, at lighed i sundhed bliver 

overliggeren, så de svageste tilgodeses.  

 

I vores videre arbejde med inddragelse er det afgørende at få de faglige input og drøftelser 

fra og med jer. De virkelige historier og fortællinger, erfaringer i og fra sygeplejen som den 

er lige nu og her, og som den anskues og perspektiveres ud fra et forskningsblik – det er dét, 

der gør os stærke sammen - som sygeplejersker, som fag og som faglig organisation. 

Jeg vil gerne sige tak til alle for de bidrag, vi HAR fået – og glæde mig til dem, der 

kommer! Og tag ikke fejl – vi bruger alle input til at gøre politikere klogere på virkeligheden 

i sundhedsvæsenet. 

 

Spareplan i Region Midtjylland 

Og jeg skulle da hilse og sige, det har været nødvendigt det forgangne år! Allerede kort tid 

efter GF 2014 fik vi i regionens øverste MEDudvalg – RMU – et forvarsel om, at budgettet 

ikke hang sammen – særligt pga. ny dyr medicin og hospitalsbyggerier. Den gang hed det 

sig at være omkring 100-200 mio. kr. i underskud. Det skulle som bekendt vise sig at være 

meget værre, da vi kom på den anden side af nytåret 2015!  

 

Samtidig tyder udviklingen på, at vi bliver ældre og ældre, vi lever længere, og dermed får 

vi også flere kroniske lidelser – folkesygdomme som KOL, astma, gigt, depression osv. Der 

er også flere, der vil opleve cancerlidelser – når vi lever længere! 

Samtidig bliver der færre sundhedsfagligt uddannede sundhedspersonaler – 

herunder også sygeplejersker forholdsmæssigt befolkningssammensætningen taget i 

betragtning.  

Udviklingen i demografien er problematisk, fordi det koster økonomisk i 

behandlings- og forebyggelsesøjemed, og det udfordrer alle – har vi råd, spørges der ofte? 

Jeg ville ønske, vi alle i stedet skarpere turde spørge: Har vi råd til at lade være? 

 

De økonomiske udfordringer i regionen viste sig at være på intet mindre end 699 mio. kr., og 

der blev fremlagt et sparekatalog på hele 824 mio. kr. 

Hvordan går man proaktivt ind i en besparelse som denne? Vores strategi i Kreds 

Midtjylland var først og fremmest at holde fokus på den faglige kvalitet – og herunder også 

konsekvenserne for sygeplejerskernes arbejdsmiljø, når der IKKE er tid til faglig kvalitet. 

 

Vi var godt hjulpet af DSR kampagnen: ”Tid til kvalitet”, som mange sygeplejersker tog til 

sig og bidrog til i en helt usædvanlig grad – som jeg i hvert fald ikke tidligere har set –

herunder også brug af sociale medier, som redskab til at formidle sygepleje og betydning af 

sygepleje. Der er grund til at rose hinanden for den indsats! 
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Synlighed om synlighed 

En nærliggende udfordring, jeg synes, vi skal hjælpe hinanden med generelt, er netop at 

skabe synlighed om vores synlighed! 

Til tider siger sygeplejersker – også tillidsvalgte – at vi som DSR – og også som 

Kreds Midtjylland ikke er synlige nok i pressen. Det er naturligvis sandt, når det opleves 

sådan. Men til tider ved jeg positivt, at vi netop ER synlige og ER i pressen - både på de 

lokale TV-stationer, i radioen, i aviser og i den grad på de sociale medier. Derudover har vi 

naturligvis vores medlemsmagasin DSR Midt, vores nyhedsbrev som har 3500 abonnenter, 

og vores hjemmeside. Når vi stadig fortæller hinanden, vi ikke er synlige – hvordan fortæller 

vi så sammen, når vi er det? 

I foråret var der næsten ikke en dag, hvor kredsen – enten sygeplejerskerne direkte, 

de organisationsvalgte eller én af os i formandsgruppen – var i medierne om 

konsekvenserne, når vi ikke har mulighed for at udøve høj faglig kvalitet. Den 

utilstrækkelige følelse det giver os som sygeplejersker, den frygt for at begå fejl – følelsen af 

at gå hjem og ikke have gjort det godt nok eller endda bare tilstrækkeligt – kunne vi og kan 

vi desværre fortsat gentage igen og igen.  

Så det at være synlige om at være synlige er en kontinuerlig udfordring – en 

udfordring, som jeg gerne vil, vi hjælper hinanden med!  

 

Spareplanens konsekvenser 

Tilbage til spareforslaget – det så umiddelbart ud til at ramme sygeplejen rigtig hårdt. Vi kan 

nu konstatere, at det ikke er så mange sygeplejersker, der er direkte fyret eller omplaceret. 

Tallene, som regionen efter kraftig opfordring har udarbejdet, viser, at 48 sygeplejersker ud 

af 270 fyrede og omplacerede medarbejdere rammes direkte.  

Indirekte er det langt værre. Mange vikariater, som udløber, genopslås ikke – og 

stillingerne nedlægges. Der er ingen tvivl om, at det er hårdt for den enkelte at være den, der 

bliver peget på. For de tilbageværende og for patienterne er der heller ingen tvivl: Det 

mærkes, når hovederne forsvinder, og arbejdspresset stiger yderligere. 

 

Sygepleje i kommunerne under pres 

De store regionale besparelser er desværre ikke enestående. De kommunale budgetter er 

også under stort pres.  

Det nære sundhedsvæsen og herunder sygeplejen i kommunerne er i sig selv 

presset. Og de regionale besparelser og omlægninger i patientforløb har bestemt ikke gjort 

sygeplejen i kommunerne mindre udfordret. Vi ser en tendens til, at man alene prioriterer 

’skal’-opgaver, mens udviklingsopgaver skæres væk. Det er svært bekymrende for 

sundhedsvæsenets udvikling. 

Kommunerne SKAL tage deres ansvar for det nære sundhedsvæsen særdeles 

alvorligt – ellers vil de medvirke til, at der bliver større social skævhed og ulighed i sundhed. 

 

Folketingsvalg og økonomiforhandlinger med ny regering 

Lige før sommeren blev der som bekendt udskrevet folketingsvalg. Vi deltog fra kredsen i en 

del valgmøder, ligesom vi i tværfagligt fællesskab i DRO (Den Regionale 

Organisationsrepræsentation) arrangerede valgmøde. 

Det blev her tydeligt, at til trods for at det kan synes svært at slå igennem og vække gehør 

hos politikerne, hvad angår betydningen af sygeplejersker og sygeplejen – så var det faktisk 

det, der var sket. 
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Fra politikernes mund hørte vi i flere sammenhænge gentagne henvisninger til 

DSRs tal om såvel arbejdsmiljø, overbelægning, tid til kvalitet – ja kort sagt: betydningen af 

sygeplejerskers tilstedeværelse og tid til kvalitet. Det var en ren fornøjelse at opleve – og det 

var uopfordret, og ofte endda før vi havde tilkendegivet vores tilstedeværelse som 

sygeplejersker. 

Til trods for disse henvisninger fra politikere bredt set og gode valgløfter, må vi 

konstatere at rigets tilstand stort set ikke har ændret sig siden folketingsvalget. Såvel 

økonomiforhandlingerne mellem regering og hhv. danske regioner og KL gav ikke 

anledning til at ændre afgørende på nogle af de vilkår, hospitalerne samt kommunerne var 

og er udfordret af. Tværtimod! 

Regionsrådet og de 19 midtjyske kommuner tilkendegav store forventninger til 

finanslovsforhandlingerne efter alle de poliske løfter fra alle sider under valgkampen om 

sundhedsvæsenet. Desværre må vi igen, igen konstatere – det blev mest til tomme ord og 

langt færre midler.  

 

Sygeplejerskers arbejdsmiljø 

Vi oplever som sygeplejersker, at vores arbejdsvilkår og arbejdsmiljø er under voldsomt 

pres. Betydningen af at få lov til – at få tid og ressourcer til – at udøve god sygeplejefaglig 

kvalitet er ikke alene af betydning for patienten, borgeren, de pårørende eller inddragelsen – 

men af kæmpestor betydning for vores arbejdsmiljø. For VORES arbejdsmiljø som 

sygeplejersker!  

SATH (Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred) -rapporten fra 2012 viste 

en tydelig sammenhæng mellem muligheden for at udøve god faglig kvalitet, trivsel og 

arbejdsglæde – og med det en stigning i produktivitet og effektivitet; en sammenhæng, som 

vi dengang syntes var skræmmende fraværende for en stor del af sygeplejerskerne. I 2012 

sagde 34 %, at de ikke oplevede at have muligheder for at udøve faglig forsvarlig sygepleje. 

Men endnu mere skræmmende og alvorligt er det, at i dag, i den seneste undersøgelse fra 

2015, viser det sig, at hele 51% nu oplever, at man ikke har mulighed for at levere faglig 

forsvarlig sygepleje! 

 

Vi ved altså en hel del fra SATH-rapporterne gennem tiden – om sygeplejerskers 

arbejdsmiljø.  

I hovedbestyrelsen – og i kredsbestyrelsen – er det et af de områder, der kalder på størst 

opmærksomhed. Vi skal således også i november på HB drøfte og udveksle ideer til 

arbejdspladsnære handlinger, der kan medvirke til at: 

• Reducere arbejdspresset 

• Øge den faglige forsvarlighed 

• Bedre forandringsprocesser 

• Forbedre ledelseskvaliteten. 

Det er inden for disse fire områder, vi ser den største forringelse siden 2012, og nu ser vi også 

en forværring i kommunerne. Så her skal vi sætte ind – på landsplan, lokalt i 

kredsbestyrelsen og kredsen. Og vi har brug for, at vi gør det sammen som sygeplejersker – 

med ledere og særligt med de tillidsvalgte.  

 

I perioden 2012-15 har arbejdsgiverne i Region Midtjylland og de 19 omkringliggende 

kommuner fået en række påbud. Arbejdstilsynet har haft særligt fokus på sygeplejerskernes 
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psykiske arbejdsmiljø, og det har udløst en række påbud, hvor der ikke er sammenhæng 

mellem krav og ressourcer, samt hvor der er risiko for vold og trusler.  

Arbejdsgiverne forsøger ofte at tale problemerne ned og mener, at udfordringerne i 

forhold til arbejdsmiljøet kommer af Arbejdstilsynets opmærksomhed på det. Vi er ikke 

enige: Hverdagen, som I erfarer den, viser, at arbejdsmiljøet SKAL tages alvorligt. 

 

Vi skal ikke som sygeplejersker acceptere, at dårligt arbejdsmiljø er et vilkår, vi skal leve 

med. Vi vil derfor i kredsen også fortsat tilbyde forskellige aktiviteter, såvel for den enkelte i 

forebyggelsesøjemed, som i grupper og ikke mindst til de organisationsvalgte, så de fortsat 

kan understøtte at stille krav lokalt til ledelserne.  

For det ER ledelsens ansvar at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø; arbejdsmiljø ER 

et ledelsesansvar med afsæt i politikernes prioritering – eller mangel på samme.  

Vi vil derfor fra kredsens side også fortsætte med at stille krav og gøre vores indflydelse 

gældende i de politiske sammenhænge, hvor vi kan, og her både påpege såvel konkrete 

problemstillinger samt foreslå løsninger og handlinger, der kan bedre sygeplejerskers 

arbejdsmiljø.  

 

At sætte politiske dagsordener 

Som bekendt er vi en partipolitisk uafhængig organisation. Og samtidig – som I kan se af 

den skriftlige beretning – har vi selvfølgelig løbende forsøgt at påvirke politikere bredt set – 

landspolitisk, regionalt og kommunalt. I beretningen er særligt fremhævet vores indsats for 

at skabe en debat om prioritering i sundhedsvæsenet, en politisk debat og åbenhed OM 

prioritering – fx i forhold til ny dyr medicin, hvor man i Danmark slet ikke i tilstrækkelig 

grad forsøger at påvirke priserne – men giver markedet lov til at sætte ublu priser. 

 

Vi forsøger desuden også kontinuerligt at påvirke politikere i region og kommuner til at se 

og forstå professionens og sygeplejerskers bidrag til sundhedsvæsenet og velfærdstaten.  

Sidste skud på stammen er, at vi forsøger at påvirke de ansvarlige politikere direkte på det 

nære sundhedsvæsen.  

Vi har indtil videre indbudt os selv til møder i 11 af 19 kommuner med 

borgmestrene.  Vi er netop her hen over efteråret i gang med at afvikle disse møder.  

Temaerne er de samme alle steder: det nære sundhedsvæsen, kvalitet og ikke mindst 

ressourcerne hertil. Vi sætter fokus på de lokale budgetter og de mange gode intentioner – 

og spørger til hvordan hænger de sammen med fremtidens udfordringer? Trods 

kommunernes ressourceudfordringer fastholder vi, at det KAN svare sig at ansætte 

sygeplejersker.  

 

Fremtidens udfordringer – også med manglende dækning af ydernumre, en stor stigning i 

befolkningen med kroniske lidelser, flere med demens, alvorligt syge i ambulante forløb mv. 

– kræver, at kommunerne tør tænke anderledes og satse på sygeplejersker.  

Fastholdelse og rekruttering af tilstrækkeligt med sygeplejersker med de rette 

kompetencer kan meget vel blive en udfordring, som det vigtigt, at kommunerne har fokus 

på.  

Løn og ansættelsesvilkår er naturligvis oplagte emner, vi drøfter i tillæg til 

kommunernes budgetter, men også uddannelse og kompetenceudvikling SKAL de tage 

alvorligt. Internationalt er man nogle steder langt med at uddanne og ansætte kliniske 

ekspertsygeplejersker. Vi skal samme vej! 
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Vi kan ikke forvente, politikere ved, hvad sygeplejersker kan tilbyde og bidrage med til den 

enkelte og til sundhedsvæsenet som helhed, så det skal vi hjælpe dem til at se og gøre brug 

af. Vores erfaring er, at politikere regionalt og kommunalt rigtig gerne vil mødes med os og 

drøfte fremtidens sundhedsvæsen; de virker oprigtigt interesserede i at høre, hvad vi kan 

bidrage med som sygeplejersker og som fag. Vi sætter os selv ind, som fag og som 

sygeplejersker, som en del af løsningen på fremtidens udfordringer. Den dagsorden er 

politikere særdeles positivt stemt overfor – og de har alle som en spontant inviteret os til at 

genbesøge dem.  

 

Forhandlingsfællesskabet og OK 15 

2015 har været året, hvor det nye Forhandlingsfællesskabet skulle stå sin prøve. Kunne man 

følges hele vejen, kunne kravene formuleres i tilstrækkelig grad i fællesskab og ikke mindst 

kunne den samlede fagbevægelse skabe fælles værn mod det pres, arbejdsgiverne i 

tiltagende grad har brugt over for de forskellige organisationer og forhandlingsfællesskaber? 

Forhandlingsfællesskabet bestod styrkeprøven og stod igennem hele vejen sammen.  

Resultatet var bestemt ikke prangende. Men vi bevarede købekraften med en 

generel lønstigning på 4,81% + udmøntning af reguleringsordningen. Dvs. en forventning 

om ca. 5,4% i perioden – altså en bevarelse af købekraften og dertil en udvikling for særlige 

grupper.  

Men reguleringsordningen blev desværre ikke bevaret i sin daværende form; den 

blev ændret til en kombination af reguleringsordning og privatlønsværn. En ordning som 

gør, at der sker 100% modregning, når det offentlige er lønførende. Vi har allerede set det ske 

i 2015.  

 

Vores vigtigste krav – at købekraften blev bevaret – blev dog opnået, og vi fik sat spor i 

forhold til, at uddannelse kan betale sig – såvel for specialuddannede som for akademiske 

sygeplejersker. 

Et vigtigt tema til overvejelse til OK18 bør blandt andet være pensionen – om end 

det kan være svært at prioritere den, hvis vi igen ender i en situation, hvor købekraften alene 

kan bevares ved at sætte hele rammen ind på lønnen. Jeg håber, vi vil komme til at drøfte det 

mere, når overenskomstkravindsamlingen starter igen. 

 

Tværfagligt samarbejde 

Tværfagligt, i Kreds Midtjylland, har vi på rigtig mange måder et godt og frugtbart 

samarbejde. På mange områder har vi fælles udfordringer – eksempelvis de stramme 

budgetter, manglende mulighed for at beskæftige os med kernefagligheden og de heraf 

alvorlige konsekvenser for arbejdsmiljøet.  

Vi har derfor også i fællesskab arbejdet sammen om en lang række emner i SHK, 

DROregi, RMU, DKF, KISS – og andre bogstavskombinationer, der hver repræsenterer et 

tværfagligt samarbejdsforum.  

Det tværfaglige samarbejde har således haft mange ansigter og får måske endnu 

flere – eller anderledes former – i fremtiden.  

 

På landsplan er en af de helt store diskussioner netop, om man skal have et endnu tættere 

samarbejde hovedorganisationerne, LO og FTF, imellem. Flere sygeplejersker har efterspurgt 

et tættere samarbejde med AC – men det ønsker AC ikke.  

Der er ingen tvivl om, at alle arbejdstagere i stigende grad presses, og vi har mange 

fælles udfordringer og samarbejdsflader LO og FTF imellem. Den daglige ledelse i LO og 
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forretningsudvalget i FTF vil derfor på hhv. FTF kongressen i november og den netop 

afsluttede LO kongres lægge op til, at der drøftes og besluttes, OM der er opbakning til at – 

citat: 

”LO og FTF skal styrke samarbejdet og afklare grundlaget for en eventuel ny fælles 

hovedorganisation”.  

 

Der er udarbejdet en lang række perspektivnotater på forskellige områder, LO og FTF 

allerede har arbejdet tættere sammen om, og en analyse med fordele og ulemper ved tættere 

samarbejde.  

Fra Kreds Midtjylland har vi sendt nogle klare signaler med Grete, som sidder i 

FTFs forretningsudvalg. For os er det vigtigt, at der bliver tydelige strukturer i forhold til, 

hvilke politikområder en ny fælles hovedorganisation overhovedet skal beskæftige sig med – 

og hvordan vi får indflydelse på den politiske retning fra DSRs side. En endelig beslutning 

OM, der kan skabes grundlag for en fælles ny hovedorganisation, skal træffes af kongressen 

med udgangen af 2017.  

 

Den nye sygeplejerskeuddannelse 

Også i forhold til uddannelsesreformen har der været tæt samarbejde tværfagligt.  

Her har DSR – ved Dorte Steenberg – repræsenteret Sundhedskartellet. Vi har i spænding, 

frygt og til tider også med glæde fulgt arbejdet med den nye sygeplejerskeuddannelse, som 

man forventer allerede at skulle implementere i 2016.   

Den nye uddannelse vil blive semesteropdelt, den vil have en uændret længde og 

en fordeling mellem teori og praksis, som vi kender det i dag. 

Uddannelse som sygeplejerske står heldigvis stadig højt på mange unge 

menneskers ønskeseddel. Fremsynsrapporterne viser også, at der er behov for flere 

sygeplejersker. I Kreds Midtjylland er optaget øget med 50 flere studiepladser. 

Vi bliver bestemt ikke som faggruppe overflødig – tværtimod. Samlet set må vi over 

en årrække konstatere, at der bliver ansat flere sygeplejersker – såvel kommunalt som 

regionalt, i konsultationer og privat regi. 

Til trods for fyringer, nedlæggelse af stillinger, accelererede patient- og borgerforløb 

forsvinder vores fag og gruppe bestemt ikke – tværtimod; men måske vi netop skal mere, 

mindre, noget andet i fremtiden også – som sygeplejersker og som fag.  

 

Til trods for, at vores fag er under pres, er det også i den grad under udvikling – og jeg og vi 

i kredsen tror faktisk på og argumenterer hele tiden for, at vi som sygeplejersker er et godt 

og særdeles vigtigt bidrag til fremtidens sundhedsvæsen og velfærdsstat – vi kan sikre høj 

faglig kvalitet i pleje og behandling samt udvikling i sundhedsvæsenet.  

Vi får – og tager – som gruppe flere og nye opgaver, fordi vi kan, og fordi det er 

nødvendigt at arbejde med bevidst opgaveflytning – og fordi sundhedsvæsenets og 

velfærdstatens udfordringer kalder på vores kompetencer. Vi skal arbejde bevidst med at 

sikre og udvikle vores kerneopgave som sygeplejersker og fortsat kæmpe for at udvide 

sygeplejerskers kompetencer og beføjelser, når det giver mening. 

 

Bred vifte af midtjyske medlemsaktiviteter 

Et år er gået – en beretning nu snart fortalt! 

Afslutningsvist vil jeg lige sige et par ord om det medlemsforslag, der blev stillet på 

generalforsamlingen 2014, om politisk prioritering for brug af kredsens midler. Vi har i 
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kredsbestyrelsen nu udarbejdet en strategi for ”Kreds Midtjyllands medlemsrettede 

aktiviteter”. I kan finde den på hjemmesiden. 

Under drøftelse af kredsens økonomi senere i aften vil Inge redegøre for de 

økonomiske muligheder, vi rent faktisk har for medlemsaktiviteter fremadrettet.  

Strategien har tre omdrejningspunkter, nemlig sociale aktiviteter der understøtter 

vores fællesskab og relationer, kulturelle faglige tilbud og endelig de mere fagfaglige tilbud.  

Vi har således, som I også kan se af den skriftlige beretning, afviklet aktiviteter af meget 

forskelligartet karakter, så vi med det forhåbentlig rammer behovene hos mangfoldigheden 

af sygeplejersker – eksempelvis: chokoladekurser, det eneste med egenbetaling, 

biografforestillinger med relevante faglige oplægsholdere før eller efter filmforevisning og 

endelig eksempelvis temadage og markedsdagen med workshops og boder af ren faglig 

karakter.  

Og så vil jeg også nævne, at vi pga. dels øget opgaveportefølje i den konkrete 

medlemsbetjening og dels vores ønske om fortsat at tilbyde gode og attraktive og særdeles 

søgte medlemsaktiviteter har valgt at opnormere kontoret pr. 1/1-16 med endnu en faglig 

konsulent. 

Vi håber, at strategien giver gennemsigtighed – og at aktiviteterne generelt og 

opnormeringen på kontoret er medvirkende til, at vi har indfriet forslaget fra 

generalforsamlingen 2014. 

 

Den travle hverdag i kredsen 

I disse måneder er faktisk også en hel valgperiode gået, og vi er nu midt i et 

kredsbestyrelsesvalg.   

Og husk nu: I skal se at få stemt til ny kredsbestyrelse. Den afgående bestyrelse har 

gjort det fantastisk. Stor, stor tak til jer for jeres mange konstruktive og gode input. Vi har 

haft mange inspirerende diskussioner og ja – også sjove og hyggelige stunder sammen i 

kredsbestyrelsesarbejdet. En del genopstiller – en del nye opstiller – og det er godt at se, at 

bestyrelsesarbejdet stadig kan trække nye til. For det ER et vigtigt arbejde.  

En stille men vigtig opfordring skal også lyde i forhold til at stemme til 

kredsnæstformandsvalget – selvom vi ved, de er genvalgt, er antallet af stemmer det 

afgørende for rækkefølgen og dermed for deltagelsen i hovedbestyrelsen.  

Jeg er rigtig glad for samarbejdet i formandsgruppen – og jeg skylder jer en kæmpe 

tak, hver især og sammen, for at I bidrager med hver jeres skarpe perspektiver på alt, hvad vi 

foretager os på DSRs vegne.  

 

Intet politisk arbejde er muligt, ingen politikere kan påvirkes, ingen hverdag kan fungere, 

hvis det ikke var for det daglige og i den grad forskelligartede kontors bidrag. Uden jer – 

arbejdsmiljøkonsulenter, faglige konsulenter, fagpolitiske konsulenter, 

kommunikationskonsulenter, sekretær- og serviceteam og især dig, Ann, vores kredschef – 

kunne intet fungere. Jeg og alle medlemmer i Kreds Midtjylland skylder jer stor, stor tak for 

hver evig eneste dag at yde den kæmpe indsats, I gør – for den enkelte sygeplejerske og for 

DSRs indsats som helhed. 

 

Til allersidst vil jeg blot sige: 

Tak til alle jer medlemmer, som sammen bidrager til at gøre DSR til lige nøjagtig det 

fælleskab DSR er - vores faglig fællesskab i Kreds Midtjylland.  

Og ikke mindst tak fordi jeg får lov at stå i spidsen for kredsen endnu en valgperiode.  

Tak for genvalget – tak for tilliden og – tak for ordet. 


