
 

   

 

 

Stramme økonomiaftaler 
truer sundhedsvæsnet 
Denne uges stramme økonomiaftaler mellem på den ene side regeringen og den anden 
Kommunernes Landsforening og Danske Regioner risikerer at medføre dårligere forhold for 
både ansatte, patienter og borgere. Det vurderer kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund. 
 
- Jeg er voldsomt bekymret. Vi har i forvejen et sundhedsvæsen, der er udsultet efter mange års 
besparelser og stigende antal patienter, ældre og andre med behov for behandling og pleje. 
 
Aftalerne dækker det demografiske træk – altså især det sigende antal ældre. 
 
- Men det er ikke nok. For antallet af patienter og behandlingskrævende borgere stiger langt 
hurtigere, medicin og andre indkøb bliver dyrere og bygningerne er nedslidte. Samtidig var vi 
blevet stillet i udsigt, at det nære sundhedsvæsen skulle styrkes. De beløb, der er afsat i 
aftalerne med både regioner og kommuner dækker slet ikke behovet – i Nordjylland er der alt i 
alt afsat omkring 25 millioner kroner. Det får vi ikke mange sygeplejersker eller andre 
medarbejdere for. 
 
Læs mere om konsekvenserne af aftalerne på hjemmesiden. 

Læs mere 

 

 

  

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/stramme-oekonomiaftaler-truer-sundhedsvaesnet


 

Nyt nummer af DSR Nord 
Kredsmagasinet DSR Nord er på vej til dig sammen med næste nummer af Sygeplejersken. Men 
allerede nu kan du læse bladet online - og i helt nyt layout. 
 
Du kan blandt andet læse om: 
 
- Samarbejde og kriseplan har været med til at redde O1 på Aalborg Universitetshospital 
- Patienter med senfølger efter covid-19 er glade for at blive set og hørt 
- Birgittes blå boks sparer indlæggelser, efterbehandlinger og tid 
- Diskussioner om kerneopgaven bedre end trivselsundersøgelser i Hjørring Kommune 
 
Og så kan du møde kredsens seks faglige konsulenter og nye kredschef. 
 
God læselyst:-) 

Læs DSR Nord online 

 

 
Følg kredsen på Instagram 
Har du fundet vores profil på Instagram? Der kan du netop nu se en præsentation af 
kredsbestyrelsen - et nyt medlem hver dag. 
 
Og mon ikke der kommer flere konkurrencer - så er det en god idé at følge profilen, så du kan 
deltage. 
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https://indd.adobe.com/view/13edbda7-0801-4705-bfe4-ad6ccd069a5e
https://www.instagram.com/sygeplejersker_dsr_nordjylland/?hl=da

