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Bemærkninger til regnskab for Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond 2012 
 

Solidaritetsfonden har gennem en lang årrække uddelt støtte til gavn for sygeplejersker 

og humanitært arbejde over hele verden. 

 

Solidaritetsfondens nye retningslinjer, der trådte i kraft i 2010, sætter endnu større 

fokus på at støtte sygeplejersker i Danmark samt at fremme sygeplejerskeorganisationer 

og professionen internationalt.  

 

Fondens formål er at støtte medlemmer, der er ramt af sygdom eller lignende, hvor 

fonden kan yde bevilling til behandlingsudgifter til psykologbehandling eller i 

forbindelse med behandling af misbrug, at støtte humanitært arbejde, at fremme 

sundhed og forebyggelse, at støtte opbygningen af sygeplejerskeorganisationer i andre 

lande samt at støtte lovligt varslede faglige organisationskonflikter. 

 

I 2012 har DSR således været ansvarlig for aktiviteter til et samlet beløb på i alt kr. 

1.079.567, og Solidaritetsfondens samlede formue andrager herefter pr. 31. december 

2012 kr. 18.915.195.  

  

Udbetalinger er tilpasset årets kontingentindtægter på kr. 782.881 tillagt årets finansielle 

indtægter på kr. 572.655, i alt kr. 1.355.536. Udbetalingerne er tilpasset HB beslutning i 

2005 om at tilstræbe at udbetale årets afkast tillagt årets kontingent. Bevillingerne er 

derfor tildelt efter de beskrevne kriterier: 

 

Støtte til medlemmer der er ramt af sygdom eller lignende 

Der er i årets løb bevilget økonomisk støtte til 103 medlemmers behandlingsudgifter i 

form af psykologbehandling eller i forbindelse med behandling af misbrug for i alt kr. 

476.000.  

 

Heraf er der ved årets udgang udbetalt kr. 222.945 og de resterende kr. 253.055 er 

hensat til udbetaling i 2013. 

 

Hertil kommer at der, fra den samlede hensættelse ultimo 2011 på i alt kr. 243.601 

vedrørende tidligere givne, men ikke udbetalte bevillinger, er udbetalt i alt kr. 128.663 

til yderligere 39 medlemmer samt genhensat kr. 13.928 vedrørende fortsat aktive 

bevillinger fra november og december 2011. Den resterende del af hensættelsen fra 2011 

reguleret for en tilbagebetaling på kr. 1.111 er tilbageført til kontoen, som herefter viser 

et forbrug på i alt kr. 373.879.  

 

Støtte til humanitært arbejde 

I 2012 har Solidaritetsfonden støttet Læger uden Grænsers vigtige internationale 

indsats, og UNICEFs arbejde med børn og unge. Endvidere er der bevilget støtte til 

Amnesti International samt til Danmarksindsamlingen ”Børn på flugt”. 
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Støtte til fremme af sundhed og forebyggelse 

Igen i 2012 har der været fokus på støtte til børns sundhed gennem bidrag til Dansk 

Folkehjælp, Team Rynkeby-sponsorat til Børnecancerfonden, Familier med kræftramte 

børn, Julemærkefonden, Børns Vilkår – Sorggruppearbejde, Danner i form sommerferie 

for voldsramte børn, og endelig til ICNs ”Girl Child Education Fund”, som støtter 

skolegang for piger, hvis forældre var sygeplejersker, der er døde af aids.  

 

Herudover er der ydet bidrag til Rehabiliterings- og Forskningscenteret for Torturofre, 

Aids-fondet, Hjerteforeningen – Charlies Hjertegalle og til Kræftens Bekæmpelse’s 

Knæk Cancer Kampagne.  

 

Endelig er der også ydet støtte til det i 2006 etablerede sundhedscenter i Swaziland, som 

bl.a. har til formål at give sygeplejersker og andet sundhedspersonale og deres nære 

familie øget adgang til sundhedsydelser, således at de bliver bedre i stand til at pleje 

den øvrige befolkning. Projektet foregår bl.a. i samarbejde med sygeplejerskeorganisa-

tionen i Swaziland.  

 

Støtte til opbygning af sygeplejeorganisationer 

Solidaritetsfonden har i 2012 gennem kontingentindbetaling til PSI støttet arbejdet med 

ligesindede fagforeninger i den offentlige sektor på verdensplan. Herudover er der ydet 

støtte til udenlandske sygeplejerskeorganisationers deltagelse i internationale møder, til 

den grønlandske sygeplejerskeorganisation og endelig til projektet og filmen Jagten på 

den gode vækst via U-landssekretariatet. 
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Saldo pr. 1. januar 2012 17.399.638

Regulering vedrørende tidligere år 0

Indtægter

Opkrævet kontingent for 2012 782.881

Finansielle indtægter 572.655 1.355.536

18.755.174

Udgifter

1. MEDLEMMER DER ER RAMT AF SYGDOM ELLER LIGNENDE

Udbetalt til medlemmer 373.879 373.879

2. HUMANITÆRT ARBEJDE

Læger uden grænser 25.000

UNICEF Danmark 25.000

Amnesti International 10.000

Danmarksindsamlingen "Børn på flugt" 20.000 80.000

3. FREMME AF SUNDHED OG FOREBYGGELSE

 Dansk Folkehjælp - Julehjælp 10.000

Team Rynkeby - sponorat Børnecancerfonden 25.000

Familier med kræftramte børn 10.000

Hjerteforeningen - Charlies Hjertegalla 10.000

Julemærkefonden 20.000

ICN Girl Child Education Fund 25.000

Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre 15.000

Børns Vilkår - Sorggruppearbejde 15.000

Danner - Sommerferie f. voldsramte børn 10.000

Aids-fonden 10.000

Kræftens Bekæmpelse - Knæk Cancer Kampagne 12.125

Sundhedscentret i Swaziland 87.349 249.474

3. OPBYGNING AF SYGEPLEJERSKEORGANISATIONER

Public Service International, Kontingent 330.458

Udenlandske sygeplejerskeorg. deltagelse i internationale møder 5.209

Grønlands Sygeplejerskeorganisation 29.925

U-landssekretariatet  jagten på den gode vækst 10.622 376.214

4. LOVLIGT VARSLEDE KONFLIKTER 0

 

Udgifter i alt 1.079.567

17.675.607

Skat af årets indkomst og reg. skat tidligere år -94.080

17.581.527

Kursreguleringsfond:

Saldo pr. 1. januar 2012 1.052.786

Årets kursregulering 280.882 1.333.668

Saldo pr. 31. december 2012 18.915.195




