
Du ringer til os …
Fra d. 1. september 2020 til og med d. 31. august 
2022 har vi registreret, at 4.110 medlemmer har 
ringet til os med faglige spørgsmål. 

Det spørger medlemmerne om

Ansættelse 2.389

Løn 1.088

Corona 231

Arbejdstid 204

Studerende 47

Fag 41

Medlemskab 36

OK21 33

Organisatoriske forhold 19

Uden ansættelse 19

Dertil kommer mindst lige så mange opkald, der går 
direkte til medarbejdere og politikere i kredsen – fx 
i relation til konkrete, igangværende sager og faglig 
sparring med tillids- og arbejdsmiljørepræsentan-
ter.

… og vi ringer til dig …
Selv om vi hver dag er klar på tele-
fon og mail til at vejlede, rådgive, 
give sparring og sagsbehandle, så 

er det ikke alle medlemmer, der i deres travle hver- 
dag tænker på at ringe til os. Vi ringer derfor også 
selv til rigtig mange medlemmer for lige at høre, 
hvordan det står til. Vi ville gerne ringe til alle, men 
tiden sætter nogle begrænsninger, så vi har priori-
teret at ringe til alle nyuddannede sygeplejersker 
ca. 2-3 måneder efter, at de har afsluttet uddannel-
sen. Det er i beretningsperioden blevet til over 500 
opkald til nyuddannede sygeplejersker. 

Vi ringer også til rigtig mange i aldersgruppen fra 
30 år og opefter. Her har vi samlet set ringet til over 
1.000 medlemmer i beretningsperioden. Disse tele-
fonsamtaler giver os et fantastisk indblik i, hvordan 
hverdagen ser ud på arbejdspladserne. 

Mange person- og arbejdspladssager
Der er oprettet 3.887 sager i beretningsperioden, 
heraf er 672 arbejdspladssager. Sagerne drejer sig 
om fx løn, vilkår, arbejdstid, ansættelsesproces, 
arbejdsmiljø, sygdom, tjenstlige samtaler, opsigel-
ser, lokale aftaler om løn (forhåndsaftaler, frivilligt 
ekstraarbejde) og arbejdstid (hviletid, normperio-
de, tilkald, betaling eller afspadsering mv.).
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DIN KREDS  
– i tal og fakta 
– et lille indblik i Kreds Sjællands 
arbejde for medlemmerne 
gennem de seneste to år



HVEM ER KREDSENS MEDLEMMER? 
Aldersfordeling 

 Under 30 år  30-39 år  40-49 år 

 50-59 år  60-69 år  70 år og derover 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

9.375 9.428
9.510

9.582

9.806
10.132

9.802

Medlemsudvikling

Medlemsgrupper

6.636

180

1.199

1.106

681613

26

1.147

1.402

1.574

1.874

Medlemsarrangementer
Traditionen tro har kredsen holdt en ræk-
ke faglige temadage og videnscaféer for 
alle medlemmer samt temadage for kred-
sens tillidsvalgte. Enkelte arrangementer 
har været virtuelle. 

Der bliver også to gange om året holdt jubi-
læumsfrokost for medlemmer med hen-
holdsvis 10-, 25-, 40-, 50-, 60- og 70-års  
jubilæum. Samlet set har der været langt 
over 2000 tilmeldinger til arrangementer-
ne i beretningsperioden. Kredsen vil for-
tætte med indimellem at holde virtuelle 
arrangementer, og vi samarbejder også 
med de andre kredse om både fysiske og 
virtuelle arrangementer.

Kreds Sjællands politiske ledelse
Kredsforkvinde Anne Marie Holst Sommer
1. kredsnæstforkvinde Michelle Gulbæk Servé
Kredsnæstforkvinde Ulla Birk Johansen
Kredsnæstforkvinde Anja Hoyer Didriksen

Knap 10.000 medlemmer i Kreds Sjælland

Hele DSR har fået �ere medlemmer. Det gælder også 
Kreds Sjælland, der pr. den 1. januar 2020 havde 
9.806 medlemmer.

På �guren til højre ses medlemsudviklingen over de 
seneste 5 år. Opgørelsen viser det samlede antal akti-
ve medlemmer, studerende, passive medlemmer og 
seniorer. 

Det er en udvikling, vi selvfølgelig er rigtig glade for, 
og den bunder blandt andet i et øget antal studie-
pladser i kredsen.

 2016 2017 2018 2019 2020

Medlemsudvikling
i Kreds Sjælland

 9375 9428 9510 9582 
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Der er blevet sat forskellige initiativer i gang for at 
bibeholde den høje medlemstilslutning blandt andet 
udringninger til forskellige medlemsgrupper, øget 
fokus på at rekruttere TR mv. 

HVEM ER KREDSENS MEDLEMMER?

Aldersfordeling

2624
1510

1582

19182172

●Under 30 ●30-39 ●40-49   

●50-59  ●60 eller mere

Medlemsgrupper

●Beskæftigelse    ●Erhvervsaktiv u. beskæftigelse   

●Passive               ●Seniorer               ●Studerende

6621

1304

1045

672

164

Hej – det er din fagforening, der ringer til dig

Udringningerne til de nyud dannede startede i 
2015, og det var alene formandsgruppen, der 
sad ved telefonerne og tog en snak om, hvordan 
den første tid i faget havde været. I 2018 blev 
udringningerne udvidet til også at inkludere 
gruppen af 30–39-årige, hvilket er gruppen af 
sygeplejersker, som vi typisk har mindst kontakt 
til. Udringningerne til de 30–39-årige sker i sam-
arbejde med de relevante fællestillidsrepræsen-
tanter, og det har en enorm styrke i forhold til, at 
man kan få talt om de helt konkrete udfordringer 
på den enkelte arbejdsplads. Det er samtidig en 
anledning til at etablere gode relationer. 
Vi vil gerne ringe til endnu �ere medlemmer, 
men som man sikkert kan forestille sig, er det en 
ret tidskrævende opgave, som dog prioriteres 
højt af kredsen.

Helle Dirksen Ulla Birk Johansen

Søren Petersen Anja Hoyer Didriksen
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 I beskæftigelse  Udenfor beskæftigelse 

 Studerende  Senior  Passiv 

Ansættelsessted


