
Formandsvalg2020

1

Du kan få hjælp med valgmaterialet

DSR’s sekretariat hjælper med at producere dit per-
sonlige valgmateriale, som du kan bruge i valg-
kampen.

Du har mulighed for at få udarbejdet:
• Valgportræt
• Valgvideo
• Valgflyer
• Valgoplæg på dsr.dk og i Sygeplejersken

Der er forskel på, hvad de forskellige elementer kræver, 
forskellige tekster og billeder. Det er gennemgået på de 
næste sider.

Formandsvalg i DSR’s medier
Dine budskaber vil komme ud til DSR’s medlemmer på 
alle DSR’s centrale platforme:

• dsr.dk/valg2020
• Nyhedsbreve fra DSR
• Fagbladet Sygeplejersken

Se retningslinjer for dine valgoplæg, tidsfrister m.m. på 
de følgende sider.

Dine udgifter som kandidat

Dansk Sygeplejeråd dækker rejse- og opholdsudgifter og 
evt. tabt arbejdsfortjeneste. 

Hjælp til brug af dine egne social  
medie-platforme

Har du en Facebookprofil og/eller andre sociale medier, 
kan du få en kort introduktion til, hvordan du kan bruge 
din egen profil i valgperioden.

om DSRs medier til dig 
som formandskandidat 

Vigtige datoer, hvilke medier er der og 
hvordan kan du bruge dem i valgperioden

Guide
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DIT VALGPORTRÆT OG VIDEO

Dit valgportræt

Dit valgportræt er et andet foto end det, som vi har bedt 
dig om at sende til os til brug for opstillingsperioden.  

Som formandskandidat har du mulighed for at få taget 
et professionelt valgportræt.

Det vil ske den 1. oktober kl. 15 i forbindelse med 
kandidatmødet i Kvæsthuset DSR’s sekretariat sørger for 
fotograf og makeup-stylist.

Dit portræt bruges i DSR’s kommunikation om dig som 
kandidat, herunder på dsr.dk, i din valgflyer og på valg-
plakater. Du vil naturligvis også selv modtage det digitalt.

Datoer og frister

Den 1. oktober får du mulighed for at vælge imellem for-
skellige udgaver af dit portræt. Fotografen efterbehand-
ler det billede, du vælger, og sender det til din endelige 
godkendelse.

Du bedes godkende dit endelige, efterbehandlede bille-
de til fotografen senest fredag den 2. oktober kl. 10.

Din video
Vi tilbyder dig at få filmet en personlig valgvideo, hvor 
du på få minutter kan formidle dit valgbudskab. 

Du kan bruge din video til flere ting, fx:
• Præsentere dine mærkesager
• Vise hvad du står for som sygeplejerske, politiker og 

menneske
• Tilføre dit skriftlige valgoplæg personlighed

Datoer og frister

En video giver dig mulighed for at sprede dine bud-
skaber via sociale medier på en mere levende måde. 
Men hvordan du vil bruge den, er selvfølgelig helt op 
til dig.

Videooptagelserne foregår i Kvæsthuset den 1. okto-
ber i forbindelse med kandidatmødet, og sekretariatet 
sørger for videofotograf. Du kan læse mere om videop-
tagelserne, og hvordan du forbereder dig til dem på 
https://dsr.dk/om-dsr/formandsvalg-2020/praktisk-infor-
mation-til-kandidater

Du vil få besked om den endelige tidsplan for video-
optagelser den 30. september, når der er frist for at 
stille op.

Gode råd til din påklædning

Det er selvfølgelig helt op til dig, hvad du vælger at have på, 
når du skal fotograferes og filmes. Men her er et par gode råd:

• Undgå at have en overdel på med brede striber eller sto-
re mønstre – det kan give et flimrende udtryk på din 
trykte flyer.

• Pas på med for kraftige farver – de kan fjerne fokus fra dit 
ansigt.

Et billede med et roligt udtryk gør det nemmere at holde fo-
kus på det politiske indhold og understøtter derfor dine bud-
skaber bedre.
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DIN PRÆSENTATION PÅ DSR.DK

Din præsentation på dsr.dk består af tre dele:
• Blå bog / CV – maks. 1.200 tegn inkl. mellemrum (de 

væsentligste oplysninger om dig)
• Valgoplæg – maks. 4.000 tegn inkl. mellemrum og 

sætninger, du afslutter (sætningerne bringes sammen 
med dit valgoplæg). Teksten vil også blive bragt i Syge-
plejersken. 

• Links til din Facebookprofil og/eller andre sociale 
medier du gerne vil have med på dsr.dk

I dit valgoplæg kan du præsentere dine mærkesager og 
beskrive, hvad du står for som sygeplejerske, politiker og 
menneske.

I dit valgoplæg bedes du afslutte disse sætninger:
• Jeg vil blive en god formand for sygeplejerskerne, 

fordi...
• Jeg vil arbejde for…(nævn dine mærkesager)
• I fremtiden får sygeplejerskerne en vigtig rolle, fordi...
• Jeg mener, at DSR bør udvikle sig i fremtiden ved at…
• Det er vigtigt, du stemmer til formandsvalget, fordi…

Du bestemmer selv, hvor kort eller lang tekst, du vil 
skrive, i de enkelte sætninger, så længe du bliver inden 
for i alt 4.000 tegn.

Datoer og frister

Du bedes senest torsdag den 1. oktober kl. 10 sende din 
tekst i et word-dokument til kommunikationskonsulent 
Pernille Brandt på pbr@dsr.dk:

Så sørger sekretariatet for at præsentere dit kandidatur 
på dsr.dk/valg2020.

Rækkefølgen på hjemmesiden afgøres af dit fornavn – vi 
præsenterer alle kandidater alfabetisk efter fornavn.

Det direkte link til din kandidat-præsentation vil være 
dsr.dk/fornavn og vil være online den 5. oktober.

Vi bruger billedet, der bliver taget den 1. oktober.
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SYGEPLEJERSKEN

Vi præsenterer alle kandidater i Sygeplejersken nr. 12, 
som udsendes til medlemmerne 19. – 23. oktober.

Rækkefølgen i bladet afgøres af dit fornavn – vi præsen-
terer alle kandidater alfabetisk efter fornavn.

Du vil få dit eget opslag (to sider) i bladet, som består af:
• Dit billede
• Blå bog / CV – maks. 1.200 tegn inkl. mellemrum (de 

væsentligste oplysninger om dig i pkt form)
• Valgoplæg – maks. 4.000 tegn inkl. mellemrum og 

de fem sætninger, du fuldender i valgoplægget i din 
præsentation på dsr.dk (se side 3).

Teksterne er de samme, som bringes på web. Du skal 
altså ikke skrive to versioner af dine tekster.

Datoer og frister

Du bedes sende dit valgoplæg, samt teksten til din blå 
bog (i et Word-dokument) til kommunikationskonsulent 
Pernille Brandt på pbr@dsr.dk senest torsdag den 1. 
oktober kl. 10.

Billedet, der bruges i Sygeplejersken, er det, der tages 
den 1. oktober på kandidatmødet.
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DIN VALGFLYER

Din valgflyer er en pixi-udgave af dit valgoplæg. Her kan 
du fremhæve dine vigtigste budskaber og grunde til, at 
DSR’s medlemmer skal stemme på netop dig. Din flyer er 
1 side og består af et billede og en kort tekst.

Vær opmærksom på de korte tidsfrister for at indsende 
tekst og godkende billede. 

Tidsfristerne sikrer, at vi kan nå at layoute, trykke og di-
stribuere din flyer til det første valgmøde den 5. oktober.

Tekst: frist den 1. oktober kl. 10.
Du skriver selv din tekst:
• Overskrift: maks. 25 tegn med mellemrum.
• Brødtekst: maks. 750 tegn med mellemrum.

Vi anbefaler, at du opstiller dine hovedbudskaber / mær-
kesager i punktform. 

Du bedes sende din tekst til kommunikationskonsulent 
Pernille Brandt på pbr@dsr.dk senest torsdag den 1. 
oktober kl. 10.

Billede: frist den 2. oktober kl. 10.
Vi bruger billedet, der bliver taget den 1. oktober.

Du får billedet tilsendt den 1. oktober sidst på eftermid-
dagen/først på aftenen.

Du bedes godkende dit endelige, efterbehandlede billede 
til fotografen senest fredag den 2. oktober kl. 10.

Godkendelse af flyer: frist den 2. oktober kl. 15.
Når din flyer er blevet layoutet med både tekst og billede, 
får du den til endelig korrektur og godkendelse. Sekretari-
atet har også læst korrektur for at fange evt. tastefejl etc.

Vi mailer en PDF af din færdige flyer til dig fredag den 2. 
oktober senest kl. 13, og du bedes godkende den senest 
kl. 15 samme dag. 

Herefter sendes din flyer til trykkeriet. Din trykte valgfly-
er bliver leveret til kredsene, så den er klar til uddeling på 
valgmøderne. Du får også selv et antal trykte flyers og en 
PDF-version til din personlige valgkampagne.
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ANDRE VIGTIGE DATOER I VALGPERIODEN

Du og din(e) modkandidat(er) får mulighed for at møde 
DSR’s medlemmer og debattere med hinanden på en 
række valgmøder i kredsene:

• Mandag den 5. oktober kl. 17-20 i Kreds Syddanmark
• Tirsdag den 6. oktober kl. 17-19 i Kreds Midtjylland
• Mandag den 19. oktober kl. 16.30-19.30 i Kreds Hoved-

staden
• Tirsdag den 20. oktober kl. 17-19 i Kreds Sjælland
• Onsdag den 21. oktober kl. 17-20 i Kreds Nordjylland

Vi bringer en reportage fra valgmødet i Kreds Midtjylland 
den 6. oktober i Sygeplejersken nr. 12, som udsendes til 
medlemmerne 19. – 23. oktober.

Optaktsdebat på Facebook 
Mandag den 26. oktober kl. 20 livestreamer vi et valgmø-
de på Facebook – som en optaktsdebat til afstemningen.

Dansk Sygeplejeråds medlemmer kan stille spørgsmål til 
dig og de andre kandidater undervejs i kommentarsporet 
på Facebook.

Optagelserne foregår i Kvæsthuset, og sekretariatet sør-
ger for al praktisk planlægning.

Dit syn på studerendes og ledernes vilkår

Dansk Sygeplejeråds Lederforening og studenterorganisation, 
SLS, er naturligvis interesserede i dine holdninger til emner, 
der vedrører sygeplejestuderende og ledende sygeplejersker. 
De vil derfor bede dig om at svare på et par spørgsmål om det-
te, så dine budskaber kan komme ud direkte til deres med-
lemmer. Du vil få spørgsmålene at se senest den 1. oktober, 
hvor der er kandidatmøde i Kvæsthuset. 
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FAKTA OM VALGPERIODEN

DSR’s stemmeberettigede medlemmer afgør, hvem der 
skal være formand.

Sådan foregår det:
• Stemmeperioden er søndag den 25. oktober 00.01– 

søndag den 8. november kl. 23.59.
• Resultatet offentliggøres mandag den 9. november 

ca. kl. 14. Du vil få direkte besked om dit eget resultat, 
inden det samlede resultat offentliggøres.

• Valget er landsdækkende – stemmeberettigede med-
lemmer kan afgive 1 stemme.

• Afstemningen er elektronisk (hvis et medlem ikke har 
mulighed for at stemme elektronisk, vil det være mu-
ligt at rekvirere en fysisk stemmeseddel). 

Hvis du har spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at 
kontakte DSR’s medlemschef Anni Christensen på 
ach@dsr.dk eller 51 35 80 17 eller konsulent Susanne 
Mørch Quaade på smq@dsr.dk eller 46954021

Vi glæder os til at hjælpe dig og ønsker dig en 
god valgkamp!


