
Nyt fra din kredsbestyrelse – november 2022     
 

Malene Sørensen og Lars Høst fortæller om seneste møde.  
 

Medlemsrettede aktiviteter, Generalforsamling, FEA, Økonomi var 

blandt punkterne, da kredsbestyrelsen i DSR, Kreds Midtjylland var 

samlet til møde onsdag den 9. november.  

 

Kredsbestyrelsen havde på mødet i medlemshuset i Virklund fokus på 

de medlemsrettede aktiviteter. I en tid med pres på sundhedsvæsenet og 

dermed også sygeplejersker er det afgørende, at vi som fagforening kan 

være med til at skabe flere former for fællesskaber. Det fortæller KB-medlem og sygeplejerske på 

Kræftafdelingen på Regionshospitalet i Gødstrup, Malene Sørensen.  

 

- Vi skal have som ambition at ramme bredt, både i form af målgruppen og indholdet i vores 

tilbud. Der skal være noget til de unge, de erfarne sygeplejersker og dem midt imellem. Faget 

er fællesnævneren, hvilket vi skal huske på, da sygeplejersker arbejder på mange forskellige 

områder. At fagligheden er i fokus er afgørende, da den altid vil være afgørende uanset hvor i 

faget vi arbejder, fortæller Malene Sørensen.  

 

Malene Sørensen fortæller videre, at der også blev drøftet Rammeaftale for FEA, da den nuværende 

regionale aftale udløber 31.1.2023. Derfor blev der på mødet orienteret om forskellige perspektiver for 

fremtiden.  

 

Økonomi og Generalforsamling 

 

Den 26. oktober 2022 var godt 250 sygeplejersker samlet til Generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd, 

Kreds Midtjylland i Tinghallen i Viborg. En aften med fokus på faglighed, kombineret med socialt 

samvær og debat om aktuelle problemstillinger. Det fortæller KB-medlem og sygeplejerske på AMK-

vagtcentralen, Lars Høst.  

 

- Der var mange gode spørgsmål fra medlemmerne, hvor vi som kredsbestyrelse lyttede for at 

få input til det videre arbejde. Kredsformand Anja Laursens beskrivende beretning for de to 

ekstraordinære år vi som fag har været igennem satte en god scene for aftenen. Der var et 

stort fokus på, hvordan vi som medlemmerne står sammen i en svær tid. Finder kernen i 

faget, taler faget frem og har fokus på kompetencer og at blive skarpe i vores kommunikation 

om eksempelvis løn, noget den almindelige dansker ikke helt har forstået, fortæller Lars Høst.  

 

For i fremtiden at få endnu flere deltagere til generalforsamlingen blev det drøftet, om der skal 

indføres en turnusordning, så afviklingen placeres forskellige geografiske placeringer.  

 

Kredsens økonomi var også et punkt på dagsordenen, da medlemsnedgangen nødvendiggør, at man 

kigger på budgettet for 2023. Lars Høst fortæller, at der blev arbejdet i grupper for at komme med bud 

på løsninger. Løsninger der skal finde frem til besparelser, der i mindst muligt omfang påvirker det 

vigtige arbejde kredsen aktuelt har med at rekruttere medlemmer og have at attraktivt udbud af 

medlemsaktiviteter.  Næste møde i Kredsbestyrelsen afvikles 6.december kl.8.30 i Virklund. Mødet er 

som altid åbne for alle medlemmer der ønsker at overvære mødet.  


