
Nyt fra din kredsbestyrelse 
Fokus på OK21 og manglen på sygeplejersker
Kredsbestyrelsen drøftede onsdag den 26. maj den mæglingsaftale, der de 
kommende uger skal til afstemning blandt en del af medlemmerne. Aftalen 
rummer ikke flere økonomiske midler i forhold til den aftale, medlemmerne 
forkastede tidligere på året. Derimod er en komité blevet indskrevet, der 
skal se på de forskellige faggruppers lønindplacering på arbejdsmarkedet. 
Kongressen i DSR har anbefalet at stemme ja til mæglingsforslaget.

- Vi drøftede meget indgående resultatet af forhandlingerne i forligsinsti-
tutionen. Det væsentligste i den forbindelse er komiteen, der skal se på de 
lønstrukturer, der fastholder os i en lav løn. Aktuelt skal fokus være på at få 
en høj stemmeprocent til gavn for det videre arbejde. Senest så vi en stemmeprocent på godt 50 
procent. Det er vigtigt at få den højere op, så resultatet bliver et retvisende billede af alle medlem-
mers mening, siger Jan Otkjær, KB-medlem og sygeplejerske ved Regionspsykiatrien Midt. 

Der blev drøftet, hvordan man fra DSR´s side kan understøtte, at flere medlemmer stemmer denne 
gang. En række fysiske og virtuelle medlemsmøder er allerede arrangeret. Derudover vil kredsen 
forsøge at skabe opmærksomhed omkring afstemningen på de sociale medier. 

Fokus på rekruttering af fremtidens sygeplejersker
Til november er der både kommunalvalg og valg til Region Midtjylland. 
Derfor var der på mødet fokus på, hvordan Kreds Midtjylland kan spille ind 
i den politiske debat, der vil være forud for valget. 1000 flere sygeplejersker 
har været et fokusområde. Et område, der i fremtiden blot bliver endnu 
mere vitalt at fokusere på. 

- Vi mangler om få år op mod 5600 sygeplejersker, hvis vi skal tro bereg-
ningerne. Der er et stort frafald på uddannelserne, hvilket gør det svært at 
opnå målene om øget rekruttering. Vi debatterede, hvordan vi bedst muligt 
får fokus på denne udfordring. Det kan gøres ved at understøtte de syge-
plejersker, der stiller op med fakta og baggrund. Derudover kan generelt 
engagement i politiske debatter, læserbreve og andre opråb være med til at 

skabe fokus på emnet, der er relevant både regionalt og kommunalt, fortæller Benjamin Lysander 
Rask, KB-medlem og sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital. 

KB-mødet blev afholdt som et såkaldt hybridmøde. Der var både deltagelse via fysisk fremmøde i 
Virklund og via Teams. Der var generelt stor debatlyst, hvor også emner som efterårets MIDTvejs-
forsamling, udløbet af beredskabsaftalen til august og den aktuelle markante fokus på ligeløn var til 
debat.
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