
Nyt fra din kredsbestyrelse      
 
Valg, OK21 og anbefalinger til socialpsykiatriske botilbud på dagsordenen 
 
                                                                                                                                                  
Kredsbestyrelsen drøftede på mødet den 28. september indgående det indgreb, 
der afsluttede konflikten. For selvom konflikten nu er fortid, så var der i 
bestyrelsen bred enighed om, at vi som organisation fortsat skal have fokus på 
det, der nu er fortid.  
 

- Det handler om, at vi skal se indad. Hvad kan vi lære af det her forløb til 
næste gang? Det er et stort arbejde vi først lige er begyndt på. Var vi 
ordentlig forberedt på konflikten, hvordan kan vi sikre, at vi er afstemt 
med hinanden hele vejen igennem vores organisation. Kan vi 
kommunikere mere klart og tydeligt med vores budskaber. Det er nogle af de ting vi skal evaluere,  så vi 
står bedre rustet til OK24, fortæller Vibeke Bak, kredsbestyrelsesmedlem og FTR på AUH.  

 
Det blev besluttet, at evalueringen og arbejdet med at lære af OK21 skal være en del af de kommende 
dagsordenener, når kredsbestyrelsen skal mødes.  
 
Anbefalinger til kommunale socialpsykiatriske botilbud  
Et andet punkt på dagsordenen hos kredsbestyrelsen var anbefalinger til kommunale socialpsykiatriske botilbud. 
Et område kredsen har haft fokus på den senere tid. Marianne Johansen, der til dagligt arbejder på det 
psykiatriske område på det regionale område, fortæller.  
 

- Det var første behandling med udgangspunkt i det forarbejde, der er lavet i kredsen. Det gav mulighed 
for at komme med input og kvalificere udgangspunktet frem mod det endelige produkt. Der var stor 
enighed om, at emnet har høj prioritet, da sygeplejersker på de kommunale psykiatriske områder, er 
underprioriteret, da mange borgere falder mellem to stole, fordi de både har en psykisk lidelse, men 
også ofte har andre sygdomme, hvor en sygeplejerske ville kunne gøre en stor forskel, forklarer 
Marianne Johansen.  

 
Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med anbefalingerne. Marianne Johansen håber, at flere 
sygeplejersker med erfaring fra området vil blive inddraget i det videre arbejde, for på den måde at kvalificere 
anbefalingerne yderligere.  
 
Fokus på valg 
I november er der Kommunal- og Regionsrådsvalg i Danmark. Et valg der naturligt har stor interesse for 
sygeplejerskerne, da langt hovedparten af medlemmerne i DSR er ansat kommunalt eller regionalt. Der er dog 
mange andre emner end sygeplejerskernes dagsorden på valgmøderne rundt om i kredsen de kommende 
måneder.  
 

- Det handler om at vi som faggruppe og borgere deltager aktiv i valgmøder og præger, hvad der tales 
om. Vi skal forsøge at opfordre og animere flest muligt til at deltage i valgmøder. Noget vi har erfaret er, 
at det er vigtigt at stille generelle spørgsmål til velfærden, da det kan være svært at få inddraget andre, 
hvis det bliver for sygeplejespecifikt. Det handler om at få hverdagshistorier frem og spørge klart og 
tydeligt, hvilket kredsen skal være en medspiller til, fortæller Vibeke Bak og Marianne Johansen.  
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