
 

   

 

 

Utryghed for medarbejderne går ud over 
patientsikkerheden 
Flytning af sygeplejersker som ludobrikker mellem matrikler, afdelinger og specialer samt 
manglende anonymisering af ansatte i journalerne. 
 
Den seneste uge har desværre igen budt på eksempler på, at arbejdsgiverne ikke prioriterer 
arbejdsmiljøet hos de ansatte særlig højt. 
 
De kortsigtede løsninger risikerer at føre til opsigelser og skaber utryghed. Det rammer ikke kun 
sygeplejersker - det går også ud over patienternes sikkerhed og skaber længere ventelister. 
 
Det påpegede jeg tidligere på ugen til stormøde i Robusthedskommissionen - og det har jeg 
skrevet et blogindlæg om. 
 
God weekend, 
 
Kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund 

Læs Christinas blog 

 

 

 

 

Gratis bus til bededags-demo 
Søndag den 5. februar kl. 14-16 organiserer Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 
demonstration på Christiansborg Slotsplads som protest mod afskaffelsen af store bededag. 
Du kan komme gratis med bus til København for at deltage. 
 
Det bliver en hyggelig eftermiddag med musik, taler, underholdning og spændende aktiviteter. 

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyheder/christinas-blog-taet-paa-dit-dsr-i-nordjylland/utryghed-for-medarbejderne


 
FH Nordjylland har arrangeret busser. Der afgår busser fra Nordjylland fra følgende 8 steder: 
Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Brønderslev, Hjallerup, Aalborg, Haverslev og Hobro. 
 
Du kan se tider, tilmelde dig busserne og læse mere om kampagnen for at bevare store 
bededag via linket. 

Bus til demonstration 

 

Støt 3F ved OK23 
Under vores strejke i 2021 modtog vi stor støtte og opbakning fra ikke mindst 
3F. 
 
Nu er overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i fuld gang 
- og 3F og andre har brug for vores opbakning i et forsøg på at sikre 
reallønnen, antallet af fridage og forhindre social dumping. 
 
Derfor har 3F Aalborg inviteret til et stort arrangement fredag den 10. februar. 
Der er både hygge og taler - faner og pattegris - musik og pølsevogn. 
 
Så kig forbi Hadsundvej 184 i Aalborg i løbet af eftermiddagen/aftenen - det vil 
3F'erne sætte stor pris på. 
 
14.00 Velkomst, pølsevogn og hygge 
15.30 Indvielse og Fanemarch 
17.00 Tale v/ Allan Busk 
17.30: Formand Claus Von Elling og næstformand Palle Bisgaard fra 
Byggegruppen orienterer om OK23 
18.30: Stegt pattegris og oksesteg + tilbehør 
20.00-? Livemusik med Petrols og hygge 
 

Følg med på 3F Aalborgs Facebook 

 

 

 

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/demonstration-for-store-bededag
https://www.facebook.com/3FAalborg


Sofie Bio med Stille hjerte 
Se den gribende film Stille hjerte af Bille August - og hør foredrag af tidligere sygehuspræst 
Ruth Østergaard. 
 
Både i Thisted (20. marts), Aalborg (21. marts) og Vendsyssel (22. marts). Alle dage fra kl. 17.00. 
 
Se mere og tilmeld dig via linket - senest 15. marts. 

Aktivitetetskalender 

 

 

 

 

Barselscafé 13. april 
Tag baby med, hør gode råd om førstehjælp og ulykker, stil dine spørgsmål om barsel, ferie mv. 
og spis let brunch med andre sygeplejersker på barsel. 
 
Kort sagt - Kreds Nordjylland gentager efterårets succes med at invitere til barselscafé. 

Tilmelding 

 

  

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://dsr.dk/kredse/nordjylland/arrangementer
https://tilmeld.dsr.dk/13042023barselscafe
https://www.anpdm.com/editor4preview.anp/SimplePreview/414B5B43794041594578454659
tel:004546954850
mailto:nordjylland@dsr.dk
https://dsr.dk/medlemskab/selvbetjening
https://dsr.dk/medlemskab/selvbetjening
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https://www.facebook.com/DSRKredsNordjylland
https://dsr.dk/kredse/nordjylland
https://www.instagram.com/sygeplejersker_dsr_nordjylland/
https://www.instagram.com/sygeplejersker_dsr_nordjylland/
https://www.facebook.com/DSRKredsNordjylland
https://dsr.dk/kredse/nordjylland
https://www.instagram.com/sygeplejersker_dsr_nordjylland/


Din mail er sammensat ud fra de oplysninger, vi har om dig. Er der sket ændringer i dit arbejds- eller 
studieliv, bør du opdatere din profil. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet, kan du opdatere 
dine indstillinger. 

 

  

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig via hjemmesiden www.dsr.dk . Du kan til enhver tid 
afmelde nyhedsbrevet. Bliv medlem af sygeplejerskernes fællesskab i Dansk Sygeplejeråd nu. 

 

 

https://dsr.dk/medlemskab/selvbetjening
https://dsr.dk/opdatering-nyhedsbrev
https://dsr.dk/opdatering-nyhedsbrev
https://dsr.dk/
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