
Nyt fra din kredsbestyrelse – august 2022     
 
Stor succes på folkemøde og opfordring til debat på generalforsamling 

 
Hvis du vil se nyhedsbrevet som video – klik her.  

 

Generalforsamlingen den 29.oktober 2022 var på dagsordenen, da 

kredsbestyrelsen var samlet til møde den 24. august. Udover de faste 

elementer har kredsbestyrelsen fokus på at gøre aftenen 

medlemsrelevant. Det fortæller KB-medlem og sundhedsplejerske i 

Aarhus Kommune, Pernille Dahl Schmidt.  

 

- Vi håber meget, at mange medlemmer vil tage deres kollegaer under armen og gøre det til en 

fælles oplevelse. Vi har i kredsbestyrelsen fået produceret et par oplæg på video. De skal være 

drivkraften i den efterfølgende debat om ligeløn og fag. En debat der skal være båret af det, 

der betyder noget for medlemmerne lige nu. Vi håber medlemmerne aktiverer sig ind i 

debatten, for på den måde at give alle deltagere perspektiver og refleksioner til den videre 

kamp for løn og fag, fortæller Pernille Dahl Schmidt.  

 

Det er frem til 15.september muligt at komme med forslag, der skal drøftes på generalforsamlingen. Et 

sådant kan sendes via mail, ved at klikke her. Du kan tilmelde dig både generalforsamling og spisning 

ved at klikke her. Deadline er 12. oktober. Husk du også stadig kan blive en del af den store 

markedsdag 8. september i kredshuset i Virklund. En dag fyldt med faglig inspiration fra nær og fjern. 

På en af de mange stande kan du møde din kredsbestyrelse og høre om kredsens arbejde. Du kan 

møde karriererådgivere, snakke med en bankrådgiver eller få faglig inspiration på en af de 14 øvrige 

andre stande, præcis som der er flere faglige oplæg om alt fra ligeløn til fremtidens sygepleje. Flere 

hundrede medlemmer har allerede meldt deres ankomst, så der er rig mulighed for at møde kollegaer 

og få en god snak. Se hele programmet for den traditionsrige markedsdag her.  

 

Folkemøde med perspektiver 

En delegation fra Kredsbestyrelsen deltog i årets folkemøde på Bornholm. Her var ambitionen at give 

indsigt og indblik i sygeplejerskers løn- og arbejdsvilkår. En ambition der lykkedes For en af de helt 

store styrker ved folkemødet er tilgængeligheden. Delegationen fik indgået i dialog med alt fra 

ministre over meningsdannere til helt almindelige borgere.  

 

- Vi spurgte os selv, har vi råd til at lade være med at være på folkemødet? Vi fik rigtig meget 

ud at være rundt med DSR-cyklen og gå i dialog med borgere, kendte og politikere. De 

uformelle rammer gør, at der er lagt op til dialog og mulighed for vi som fag kan give indsigt 

i, hvad de kampe om løn- og arbejdsvilkår reelt betyder for den almindelige sygeplejerske. 

Eksempelvis kom vi i dialog og fik en konstruktiv snak med to medlemmer af den 

lønstrukturkomite, der netop nu er i sin afsluttende fase. Et møde der aldrig ville have fundet 

sted i den ”almindelige” hverdag. At fortælle om hverdagen gjorde os som kb-medlemmer 

stærkere på, hvordan vi skal kommunikere, når andre ikke sygeplejersker, skal forstå os. Så 

alt i alt en meget positiv oplevelse, fortæller KB-medlem og FTR på Hospitalsenhed Midt, 

Trine Balker. 

 

Næste kredsbestyrelsesmøde afholdes 27. september. Husk du som medlem altid er velkommen til at 

overvære mødet, der afholdes i medlemshuset i Virklund.  

Trine Balker og Pernille 

Schmidt   
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