
Nyt fra din kredsbestyrelse – september 2022     
 
Flere afgørende valg, ny strategi og anstrengt økonomi 

 
Hvis du vil se nyhedsbrevet som video – klik her.  
 
Der var nok af både aktuelle emner samt områder med lidt længere perspektiv 
på dagsordenen, da Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland mødtes til 
kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. september. Der var livlig debat, da 
kredsbestyrelsen behandlede den ny professionsstrategi, der skal udstikke 
kursen for sygeplejerskers udvikling i perioden 2023-2033.           Connie Jensen og Sidsel Hall

  
 

- Der var mange meninger og holdninger, hvilket blot er med til at understrege betydningen af 
denne professionsstrategi. Det handler om at sætte ord og kurs på, hvordan vi gerne vil 
arbejde med vores fag i et sundhedsvæsen, der forandrer sig meget i disse år.  Hvis vi som 
sygeplejersker vil være med til at præge vores fag i fremtiden, så er det med DSR i ryggen vi 
skal præge vores udvikling, fortæller Connie Jensen, Kredsbestyrelsesmedlem og 
sygeplejerske på Akut-afdelingen på AUH.  

 
Strategien arbejdes der på at få udformet i tæt parløb mellem hovedbestyrelsen i DSR og de enkelte 
kredse præcis som alle medlemmer opfordres til at komme med deres input til den fælles strategi for 
fremtiden.  
 
Udfordret økonomi og valg på flere fronter 
Konflikten og sidenhen den udfordrende økonomiske situation vi som samfund står i, påvirker også 
DSR. Medlemmer melder sig ud, hvilket påvirker den økonomi vi som kreds har til rådighed. Derfor 
var kredsbestyrelsen nødt til at se på muligheder for at skære i budgettet for 2023.  
 

- Vi havde en drøftelse af, at besparelser er en nødvendighed vores aktuelle økonomiske 
situation taget i betragtning. Der var fokus på, at det i denne situation er vigtigt at prioritere 
medlemsaktiviteter højt, fortæller kredsbestyrelsesmedlem Sidsel Hall, der også er FTR på 
Hospitalsenhed Midt.  

 
Der blev også drøftet flere valg. Både det måske kommende folketingsvalg, hvor kredsen allerede har 
inviteret til valgmøder i Øst og Vest. Her håber kredsbestyrelsen at mange sygeplejersker vil dukke op 
for at give politikerne indsigt og indblik i vigtigheden af, at sygeplejerskers prioriteres til gavn for 
fremtidens sundhedsvæsen. Derudover er der valg til posterne som Næstforpersoner i Dansk 
Sygeplejeråd Centralt. Dags dato er der seks kandidater til de to poster, valget afvikles senere på 
efteråret. Også her er der arrangeret valgmøde, så man kan kvalificere sin stemme til valget. 
Oversigten over valgmøder og andre aktiviteter findes via kredsens aktivitetskalender.  
 
Næste kredsbestyrelsesmøde afholdes 9. november. Husk du som medlem altid er velkommen til at 
overvære mødet, der afholdes i medlemshuset i Virklund.  


