
 

   

 

 

God sommer til alle 
Kære nordjyske sygeplejersker 
 
Tak for at have fået det store privilegium at være jeres forkvinde i nu lidt over et halvt år. Det har 
været udfordrende, lærerigt, spændende og også sjovt! 
 
Tak for samarbejdet med mine to næstforkvinder, kredskontoret og arbejdsgiverne, men ikke 
mindst jer medlemmer. I er inspirerende, idérige, dygtige, seje og meget andet. 
 
Tak for alle de mange møder, vi har haft på arbejdspladserne og i kredsen. Jeg (og vi) har været 
rundt for at hilse på mange steder – fra Læsø til Mariagerfjord, fra Thisted til Hjørring. Det har 
endnu en gang vist mig, at vi har verdens bedste fag, og at vi nok skal komme i mål med at 
vores krav om ligeløn og bedre forhold. Selv om vejen nok desværre stadig kan forekomme 
lang og træls. 
 
Jeg ved, at mange af jer har taget en ekstra vagt, afkortet sommerferien eller delt den op i to for 
at få sommervagtplanen til at hænge sammen. Forhåbentlig har I husket at mærke efter, hvor 
jeres egen grænse går. Vi skal hjælpe hinanden og være der for patienter og borgere, men først 
og fremmest skal vi passe på os selv. I forvejen er alt for mange blevet slidt ned af at gå på 
arbejde. 
 
Så nyd den ferie, I har. Det er arbejdsgivernes ansvar at få tingene til at hænge sammen – vores 
ansvar er at få koblet af og ladet op sammen med vores kære. 
 
God sommer! 
 
Christina Windau Hay Lund 
Kredsforkvinde  

 

 

Christinas blog: Mødte politikerne til Folkemødet 
Folkemødet på Bornholm var en god mulighed for at få politikere og andre 
beslutningstagere i tale. Det udnyttede de fem udsendte sygeplejersker fra 
Nordjylland til fulde. 



 
Det blev til et hav af debatter, spændende snakke og korte, personlige møder 
med blandt andre Mette Frederiksen, Søren Pape Poulsen og Mads Duedahl. 

Læs Christinas blog 

 

 

Hvordan skal sundhedsvæsnet dæmpe aktiviteten? 
Med de meget stramme økonomiaftaler for både regioner og kommuner bliver politikerne nødt 
til at svare på, hvordan sundhedsvæsnet skal dæmpe aktiviteten. 
 
Det er det ikke længere nok, at der spares et par procent over hele linjen. Der skal prioriteres 
mellem opgaverne. F.eks. kunne man se på en differentieret behandlingsgaranti i stedet for at 
sige, at alt skal behandles lige hurtigt. 
 
Alternativet vil være, at patienter og borgere oplever yderligere forringelser og aflysninger, og 
at patientsikkerheden trues yderligere. 
 
Det handler et synspunkt fra kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund i Nordjyske om i dag. 

Læs synspunktet her 

 

 

  

 

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyheder/christinas-blog-taet-paa-dit-dsr-i-nordjylland/da-folket-moedte
https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/hvordan-skal-sundhedsvaesnet-daempe-aktiviteten


Sofie Bio 
 
Kom til Sofie Bio i november, hvor vi viser dramaet Suffragette om de første feminister med 
blandt andre Meryl Streep. 
 
Inden filmen er oplæg ved kønsforsker Helene Pristed Nielsen. Tilmelding via linket. 

Tilmelding til arrangementer 

 

 
Følg kredsen på Instagram 
Har du fundet vores profil på Instagram? Her kan du følge arbejdet på kredskontoret - og efter 
sommerferien vil vi begynde at lave take-overs, hvor medlemmer viser deres hverdag og 
udfordringer frem. Det kan også blive dig - send en mail til clo@dsr.dk , hvis du er interesseret i 
at overtage vores profil på Instagram i nogle dage eller en uge. 
 
Der kommer nok også flere konkurrencer - så er det en god idé at følge profilen, så du kan 
deltage. 

Sygeplejersker_DSR_Nordjylland 

 

 

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/arrangementer
https://www.instagram.com/sygeplejersker_dsr_nordjylland/?hl=da

