
 

   

 

 

Det starter med lønnen 
Sygeplejersker og vores løn fylder rigtig meget i valgkampen. Det er helt nødvendigt, for krisen 
i sundhedsvæsenet er voldsom og påtrængende. 
 
Løfterne og forslagene er mange, og nogle er mere gangbare end andre. For eksempel vil et 
engangsbeløb til mere overarbejde ikke løse noget som helst - det kan faktisk risikere at 
skræmme endnu flere væk fra faget og få endnu flere til at gå ned med stress. 
 
Det er vigtigt, at politikerne også husker sundhedsvæsenet og deres løfter, når der er valgt et 
nyt Folketing. Og så er det vigtigt at forstå, at uden et lønløft kan vi ikke tiltrække og fastholde 
de sygeplejersker, der er helt afgørende for ikke bare vores arbejdsmiljø, men også for at kunne 
sikre operationer, behandlinger og pleje i fremtiden. Vi har brug for langsigtede løsninger. 
 
På Kreds Nordjyllands store valgmøde i september blev vi igen mødt med argumentet om, at vi 
først lige skulle få afklaret, hvad vi egentlig tjener. 
 
Men helt ærligt - det er ikke relevant, hvad andre mener om sygeplejerskers lønniveau. For 
virkeligheden er, at det er for lavt til at tiltrække og fastholde sygeplejersker. 
 
Det har jeg skrevet mere om i mit seneste blogindlæg, som du finder link til herunder. 
 
Konklusionen er, at "det starter med lønnen". Et slogan, du i øvrigt vil se mere til her i 
valgkampen, hvor vi sætter gang i en lille kampagne på de sociale medier. Du kan også selv 
gøre en indsats for at sprede vores budskab - del gerne på sociale medier, diskuter med dine 
kolleger, familie og venner, skriv et læserbrev - og/eller deltag i et valgmøde. 
 
God valgkamp 
 
Christina Windau Hay Lund 
Kredsforkvinde 

Læs Christinas blog 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyheder/christinas-blog-taet-paa-dit-dsr-i-nordjylland/det-er-spild-af-tid-at


Valg af næstforpersoner 

 

Syv sygeplejersker stiller op til de to poster som næstforperson for Dansk Sygeplejeråd. 
Dermed bliver der kampvalg, som afgøres af DSR’s medlemmer i stemmeperioden 31. oktober – 
8. november. 
 
Du kan møde de fleste af kandidaterne til vores nordjyske valgmøde den 3. november kl. 17-20 
på Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV. Tilmelding via link nederst. 
 
Kandidaterne til valget af næstforpersoner i DSR er (i alfabetisk rækkefølge): 
 
Camilla Duus Guldberg Smith, 1. kredsnæstforperson i Kreds Syddanmark 
 
Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde i DSR 
 
Harun Demirtas, 1. kredsnæstforperson i Kreds Hovedstaden 
 
Henriette Lerche, områdeleder for Hjemme- og Sygepleje i Jammerbugt Kommune og 
bestyrelsesmedlem i Lederforeningen 
 
Jacob Gøtzsche, 1. kredsnæstformand i Kreds Midtjylland 
 
Marianne Priskorn, sygeplejerske på Amager og Hvidovre Hospital, tillidsrepræsentant og 
kredsbestyrelsesmedlem i Kreds Hovedstaden 
 
Rikke Wiwe, fællestillidsrepræsentant i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns 
Kommune og kredsbestyrelsesmedlem i Kreds Hovedstaden 
 
Læs valgoplæg her. 

Tilmelding 

 

https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/kampvalg-om-topposter-i-dsr-her-er-sygeplejerskerne-der-vil-vaere?fbclid=IwAR37EyReJP7pRmOPM9lLDlkiucDPv06Ea5dLgcyBsaZkmFm8pYldlhQOSOY
https://www.conferencemanager.dk/f9ebbc0613764d03b496ca9d5cb6e1a7


Valgmøder om folketingsvalg 
Der er valgmøder overalt i Nordjylland, og hvis du har tid og lyst kan det være 
et godt sted at møde op for at fortsætte med at fortælle politikere og vælgere 
om behovet for at fortælle om behovet for et løft af hele sundhedsvæsenet og 
vores mange forslag til, hvordan det kan ske. 
 
Du kan finde inspiration på DSR's hjemmeside herunder. 
 
Vi kender blandt andet til disse valgmøder: 
 
24. oktober kl. 19.00, Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. Arrangeret af DR, TV2 
Nord og Nordjyske. 
 
25. oktober kl. 18.30, Vejgaardhallen. Arrangeret af Fagbevægelsens 
Hovedorganisation (FH). 
 
26. oktober kl. 19.00, Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, havnefronten i 
Aalborg. Arrangeret af DR, TV2 Nord og Nordjyske. 

Læs mere om DSR og folketingsvalg 

 

 

 

 

Generalforsamling i Kreds Nordjylland 

 

Kom til generalforsamling i Kreds Nordjylland. Din mulighed for at få indflydelse på kredsens 
arbejde. 
 
Vi byder blandt andet på: 
- Mulighed for at møde nuværende og tidligere kolleger 

https://dsr.dk/politik-og-nyheder/oversigt/folketingsvalg-2022


- Boder i forhallen 
- Gode diskussioner 
- Foredrag om feministisk økonomi ved Emma Holten 
- Middag 
- Konkurrencer 
- Uddeling af Nordjyllands Sygeplejerskepris 

Tilmelding til generalforsamling 

 

 

 
  

Kontakt 
Telefonisk og personlig hjælp 
Mandag-onsdag: 09.00-12.00 og 
13.00-15.00 
Torsdag: 13.00-15.00 
 
Fredag: 09.00-12.00 
Telefon: 4695 4850 
E-mail: nordjylland@dsr.dk 

Send en mail 

 

 Adresse 
Sofiendalsvej 3, 
9200 Aalborg SV 
 
Husk at din TR er DSR på 
arbejdspladsen – helt tæt på dig 

Min Profil på 
dsr.dk 

 

 Nordjyske nyheder 

 

Kredsens 
Facebookside 

 

Kredsens hjemmeside 

 

Følg kredsen på 
Instagram 

  

 

 

https://tilmeld.dsr.dk/31102022gf
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