
Sygeplejersker kan bruge tiden bedre 

 

Torsdag var der høring om den nye ældrelov i Aalborg - kredsformand Christina Windau Hay 
Lund fik mulighed for at fortælle Social- og Ældreminister Astrid Krag, at det er vigtigt, at der 
bliver sammenhæng mellem Ældreloven og Sundhedsloven. 
 
Samtidig pegede Christina Windau Hay Lund på, at der er brug for det selvstændige 
virksomhedsområde, som regeringen lægger op til at indføre i det netop fremlagte udspil til 
sundhedsreform. For sygeplejerskerne kan mere og spilder i dag tid med at kontakte læger for 
at få delegation af selv meget små og selvfølgelige opgaver. 

Læs mere om ældrelov, sundhedsreform og virksomhedsområde 

 

 
Befri velfærden 
Tirsdag morgen var den nordjyske fagbevægelse – herunder selvfølgelig Dansk Sygeplejeråd, 
Kreds Nordjylland – mødt op ved det Kommunalpolitiske Topmøde i Aalborg. 
 
De mange kommunalpolitikere fik overrakt et påskeæg og et håb om, at de vil tage ansvaret for 
at befri velfærden fra de heftige dokumentationskrav. For det dræner velfærdsmedarbejdernes 
tid til kerneopgaven. 

Læs mere og se billeder fra aktionen 

 

 

 

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/vi-kan-bruge-tiden-bedre
https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/befri-velfaerden-vis-medarbejderne-tillid


 

Hent en gratis bog eller plakat 
Kunne du tænke dig en flot bog fuld af billeder fra sommerens konflikt? Så må du som medlem 
komme og hente et gratis eksemplar af ’Rød sommer’ på kredskontoret (først til mølle). 
 
Du er også velkommen til at hente den fine ’Year of the nurse’-bog eller -plakat, så længe lager 
haves. 
 
Vi har desværre ikke mulighed for hverken at reservere eller sende tingene – du er nødt til at 
komme ind på kredskontoret på Sofiendalsvej 3 i Aalborg i åbningstiden. 
 
Bor du langt væk, er du velkommen til at få en kollega, TR eller FTR til at tage et eksemplar med 
til dig.  

 
Vindere fundet i fotokonkurrence 
Tak til alle jer, der var med på legen på Instagram med at finde billeder fra strejken til at hænge 
på kredskontoret - I har valgt nogle rigtigt gode og varierende billeder. Vi hænger nu de syv, der 
fik flest stemmer, op. Og har på opfordring valgt også det med Ligeløn Nu skrevet med 
rødklædte sygeplejerskekroppe. 
 
Den absolutte vinder var hjertet fra taget af p-huset på Aalborg Universitetshospital. 
 
De tre vindere har fået besked - tillykke! De får nu hver et af billederne i glas og ramme. 
 
Du kan se alle billederne i konkurrencen på vores profil på Instagram - og husk gerne at følge 
profilen. 
 
De otte billeder til ophængning ser du lettest på vores Facebook-profil. Den må du også gerne 
følge:-) 

Instagram 

 

 

Facebook 

 

 

 

https://www.instagram.com/sygeplejersker_dsr_nordjylland/?hl=da
https://www.facebook.com/DSRKredsNordjylland

