
 

   

 

  

 

Tak for jeres store engagement i det forløbne år. Vi kan dagligt se, hvordan sygeplejersker i 
hele det nordjyske sundhedsvæsen tager et enormt ansvar og løser et utal af opgaver. Både på 
arbejdspladserne og i forhold til vores kamp for at forbedre løn, arbejdsforhold og patientpleje. 
 
Det betyder utroligt meget for os på kredskontoret, at vi kan mærke jeres opbakning og indsats. 
Vi bliver dagligt overraskede over, at I midt i den galopperende sundhedskrise stadig har tid og 
overskud til at se frem, stille krav og komme med konstruktive forslag. 
 
Sammen har vi en stærk organisation, der i den grad fik sat dagsordenen i årets løb – ikke 
mindst i valgkampen til folketingsvalget. Desværre er en del af løfterne allerede forsvundet ud 
af det regeringsgrundlag, den nye SVM-regering har fremlagt (læs mere i Christinas blog – link 
herunder), og Lønstrukturkomitéens rapport er udsat til sommer. 
 
Derfor er der nok at tage fat på også i det nye år. Det har stor betydning, at vi sammen 



fortsætter med at lægge pres på ledelserne og politikerne. At vi siger fra og tager stilling. At vi 
går i pressen og skriver læserbreve. At vi kommer med kritik af forholdene – og konstruktive 
forslag til, hvordan tingene kan forbedres. 
 
Så tak for i år! Vi håber, at I får tid og mulighed for nogle hyggelige stunder med familie, venner 
og kolleger i juledagene. 
 
God jul og godt nytår fra den politiske ledelse og de ansatte på kredskontoret. 
 
Christina Windau Hay Lund, forkvinde 
Caroline Kronborg Grøn, 1. kredsnæstforkvinde 
Bodil Laustsen, kredsnæstforkvinde  

Læs mere 

 

 
Hvordan ser politikernes virkelighed ud? 
Er det den samme virkelighed, vi og politikerne ser? Hvis det er, forstår jeg ikke, at der ikke 
lægges op til mere og hurtigere handling end i den nye SVM-regerings grundlag. 
 
Læs mere i det seneste blogindlæg fra forkvinde Christina Windau Hay Lund. 

Christinas blog 

 

 

 
 

https://www.anpdm.com/editor4preview.anp/SimplePreview/41445E467842455F4773494559
https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyheder/christinas-blog-taet-paa-dit-dsr-i-nordjylland/hvordan-ser-politikernes

