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1. Er du? 

 Respondenter Procent 

TR 442 90,2% 

FTR 65 13,3% 

Nej, ingen af delene 3 0,6% 

I alt 490 100,0% 

 
Svarpersoner, der ikke længere er tillidsrepræsentanter, blev ledt ud af undersøgelsen 
 
 

2. Modtager du TR-nyhedsbrevet på din arbejdsmail eller på din private 

mail-adresse? 

 Respondenter Procent 

På min arbejdsmailadresse 383 79,0% 

På min private mailadresse 83 17,1% 

Ved ikke/husker ikke 5 1,0% 

Jeg mener ikke, at jeg modtager HK Kommunals TR-nyhedsbrev 14 2,9% 

I alt 485 100,0% 

 
Kommentarer om modtagelse af TR-nyhedsbrevet, se bilag 1. Direkte kontakt til de, der ikke mente, at 
de modtog TR-nyhedsbrevet, viste, at langt de fleste modtog det alligevel. 

 

 

3. Har du adgang til mails på din arbejdsmailadresse, når du har fri? 

 Respondenter Procent 

Ja 329 85,9% 

Nej 53 13,8% 

Ved ikke 1 0,3% 

I alt 383 100,0% 

 
Kommentarer om adgang til arbejdsmails, se bilag 2 
 

 

4. Hvor ofte mener du, at du åbner TR-nyhedsbrevet fra HK Kommunal?  

TR-nyhedsbrevet udsendes normalt ca. 10 gange om året. På grund af bl.a. corona og OK-
fornyelse er det kommet oftere i de seneste måneder. 

 Respondenter Procent 

Hver gang 300 63,7% 

Næsten hver gang 154 32,7% 

Sjældnere 8 1,7% 

Aldrig 0 0,0% 

Ved ikke 9 1,9% 

I alt 471 100,0% 
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Krydset med tillidshverv 

 TR FTR I alt 

Hver gang 62,4% 78,5% 63,7% 

Næsten hver gang 33,8% 20,0% 32,7% 

Sjældnere 1,6% 1,5% 1,7% 

Aldrig 0,0% 0,0% 0,0% 

Ved ikke 2,1% 0,0% 1,9% 

I alt 426 65 471 

 
 

Krydset med afdeling 

 Hoved-
staden 

Sjælland Midt Syd-
jylland 

Østjylland Midtvest Nord-
jylland 

I alt 

Hver gang 55,7% 68,2% 58,8% 75,4% 64,4% 62,5% 66,0% 63,7% 

Næsten hver gang 41,8% 30,3% 35,3% 20,3% 30,1% 35,0% 30,0% 32,7% 

Sjældnere 0,8% 1,5% 3,9% 1,4% 2,7% 2,5% 0,0% 1,7% 

Aldrig 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ved ikke 1,6% 0,0% 2,0% 2,9% 2,7% 0,0% 4,0% 1,9% 

I alt 122 66 51 69 73 40 50 471 

 
 

5. Hvor tilfreds er du alt i alt med HK Kommunals TR-nyhedsbrev? 

 Respondenter Procent 

Meget tilfreds 139 30,1% 

Tilfreds 270 58,4% 

Hverken tilfreds eller utilfreds 51 11,0% 

Utilfreds 2 0,4% 

Meget utilfreds 0 0,0% 

I alt 462 100,0% 

 
 

Krydset med: Aldersgruppe 

 -30 30-39 40-49 50-59 60+ I alt 

Meget tilfreds 40,0% 24,5% 24,8% 30,8% 37,6% 30,1% 

Tilfreds 40,0% 55,1% 59,0% 61,1% 54,8% 58,4% 

Hverken tilfreds eller 
utilfreds 

20,0% 20,4% 16,2% 7,6% 6,5% 11,0% 

Utilfreds 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 1,1% 0,4% 

Meget utilfreds 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

I alt 5 49 117 198 93 462 
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Krydset med: Afdeling 

 Hoved-
staden 

Sjælland Midt Syd-
jylland 

Østjylland Midtvest Nord-
jylland 

I alt 

Meget tilfreds 26,7% 31,8% 22,0% 44,8% 31,0% 25,0% 27,1% 30,1% 

Tilfreds 60,8% 56,1% 64,0% 47,8% 56,3% 65,0% 62,5% 58,4% 

Hverken tilfreds eller 
utilfreds 

10,8% 12,1% 14,0% 7,5% 12,7% 10,0% 10,4% 11,0% 

Utilfreds 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Meget utilfreds 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

I alt 120 66 50 67 71 40 48 462 

 
 

6. Videresender du TR-nyhedsbrevet til andre? 

 Respondenter Procent 

Ja, altid 14 3,0% 

Ja, nogle gange 256 55,5% 

Nej 191 41,4% 

I alt 461 100,0% 

 
Kommentarer om videresendelse, se bilag 3 
 

 

7. Markér de emner, der har din interesse i din funktion som TR  

(side 1 af 2). 

Emnerne er vist i tilfældig rækkefølge 
 

 
 
 



6 
 

8. Markér de emner, der har din interesse i din funktion som TR  

(side 2 af 2). 

Emnerne er vist i tilfældig rækkefølge 

 
 
Kommentarer om emner, se bilag 4 
 
Afsluttende kommentarer, se bilag 5 
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Bilag – Åbne svar 
 
 

1. Kommentarer om modtagelse af TR-nyhedsbrevet 

 
• Det at jeg får nyhedsbrevet på min arbejdsmail, gør at jeg følger bedre opdateret, da jeg også 

bruge arbejdstiden på TR relateret arbejde. 

• Men ville gerne have det på arbejdes mail 

• Jeg har ikke været med så længe og får utrolig mange informationer og er derfor i tvivl om det 
er noget jeg modtager. Hvis jeg gør, er det på min arbejdsmail. 

• Jeg har en særskilt e mail på arbejde som jeg kun bruger til TR hverv. 

• Jeg har været TR i meget kort tid, så jeg har vist ikke fået noget endnu. 

• Jeg er nyvalgt fra juni 2020 og har ikke kendskab til TR-nyhedsbrevet endnu. 

• Vil rigtigt gerne have det ændret til min arbejdsmail men kan ikke få systemet til at ændre det. 

• Der var lidt startvanskeligheder. 

• jeg vil gerne have tr-nyhedsbrev på privat adresse og alt andet på arbejdsadressen, men det er 
ikke muligt at opdele mails på forskellige mailadresser. 

• Hvis jeg er heldig at få det - regionens spamfilter sorterer det desværre ofte fra. 

• Jeg får nyhedsbreve, men er usikker på om de er målrettet TR, eller om det bare er generelt 
nyhedsbreve. 

• Modtaget noget på min privat adresse, tidligere har jeg modtaget det på min arbejdsmail. Tror 

ikke jeg modtaget nyhedsbreve i tiden, har før været et problem 

• vil reelt foretrække at det bliver på min arbejdsmail: xxx@gladsaxe.dk (Anonymiseret), men 
tænker ikke, jeg modtager nyhedsbrev aktuelt 

• Skal man tilmeldes eller kommer de automatisk? 

• Jeg har selv valgt at vil have TR-nyhedsbrevet sendt til min arbejdsmail ;o) 

• har ændret min mail til arbejdsmail via MitHK - men den slår ikke igennem 

• Er hel ny TR... 

• Jeg er ny TR 

• Men det burde jeg nok ændre 

• Af en eller anden grund ryger det direkte i uønsket post 

• Men det er ikke altid brevet kommer igennem sikkerhedsnettet hos Region Sjælland. Så det har 
været noget af og på. 

• Vil gerne have på min arbejdsmail.: xxx@kk.dk (Anonymiseret) 

• Synes det er meget længe siden jeg har modtaget HK kommunals TR-nyhedsbrev, får 
nyhedsbrevet der er sendt til alle medlemmer 

 

2. Kommentarer om adgang til arbejdsmails 

 
• Hvis jeg logger ind på min webmail. Her i corona-tiden har jeg også min arbejds-pc med hjem, 

så den vil jeg også altid kunne tænde, selv hvis jeg har fri om nødvendigt 

• Ja jeg kan logge på med mit NemID, hvilket er en god måde lige at holde sig opdater eller få 
genopfrisk noget efter behov. 

• Heldigvis 

mailto:xxx@gladsaxe.dk
mailto:xxx@kk.dk
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• Men jeg tjekker den ikke hjemmefra. 

• På min HK-ipad, men jeg tjekker ikke arbejdsmail ret ofte i min fritid. 

• Ja, hvis jeg aktivt tilgår arbejdspladsens webmail fra en ekstern PC, eller arbejdsmobiltelefonen. 
Men hovedreglen er, at den er lukket når jeg har fri. 

• Det er et bevidst valg jeg har taget ikke at have min arbejdsmail på min private telefon/pc. Jeg 
synes det bliver for svært at skille arbejde og privatliv ad. 

• Det er efter eget ønske, at jeg har gjort det muligt på min telefon. 

• Jeg vil helst adskille arbejdsmails fra private mails. Så jeg går kun på mine arbejdsmails, hvis 
jeg ved der er noget jeg skal tage mig af inden næste dag. 

• Ja det har jeg - men bruger den sjældent. 
holder fri når jeg har fri 

• Jeg har bærbar stillet til rådighed, så jeg vælger selv om jeg vil tjekke mails i min fritid, og det 

gør jeg kun i helt særlige situationer. 

• Men bruger sjældent muligheden 

• Via Iphone, Ipad og bærbar computer 

• men det ville jeg meget gerne have. 
Jeg har heller ikke "egen" pc til TR-arbejde, bruger min arbejdes pc. og i øvrigt egen telefon 

• Jeg har adgang, men læser primært ikke mails, når jeg har fri 

• Ja, men gør det ikke. 

• Nej ikke normalt, da min PC er placeret på "kontoret", men her i disse hjemsendelsestider pga. 
corona - stå min PC på mit "hjemmekontor", hvorfor jeg altid har adgang. 

• Har en FTR-arbejdsmobil 

• men bruger den ikke - har fri 

• Ja, i corona tiden fordi jeg har distance arbejde nogle dage. 

• ja, på iPad - Når det virker.......... ;-) 

• Jeg har adgang, men skal selv aktivt tilgå mailkontoen, for at læse dem. Dvs. jeg bliver ikke 

løbende adviseret, når der er nye mails. 

• Kræver jeg logger på 

• Men bruger det ikke hjemme. 

• Ønsker det heller ikke 

• I videst mulig omfang gemmer / lukker jeg min arbejdstlf hvor jeg kan læse mail. Har også 
adgang via office 365 på min private ipad/tlf. benytter sjældent muligheden. Det er vigtigt at 

holde fri når jeg har fri. 

• Det har jeg via en bærbar pc`er, benytter mig kun af det i begrænset omfang. 

• Kan arbejde hjemmefra 

• Men jeg bruger den ikke..Det er vigtigt at skille arbejdslivet og privatlivet af. 

 

3. Videresender du TR-nyhedsbrevet til andre? Hvis ja, skriv gerne, hvilken 

gruppe af modtagere du typisk videresender nyhedsbrevet til:  

 

• hvis der har været et vigtigt info som også kunne være relevant for medlemmerne, fx. i 
forbindelse med COVID-19 

• Da jeg kunne liger har været TR siden den 1. september 2020, er der stadig en del jeg lige skal 

sætte mig ind i 



9 
 

• Hvis der er et link til fx en relevant artikel fra HKs hjemmeside sender jeg en e-mail med linket 
til medlemmerne. 

• Til vores medlemmer 

• Hvis der er informationer jeg vil have ud til mine medlemmer, så klipper-klistrer jeg lidt til en ny 
mail - så videresender jo egentlig aldrig selve nyhedsbrevet. 

• Jeg plukker gerne relevant info ud fra nyhedsbrevene som jeg sender ud til de medlemmer jeg 

er TR for. 

• Kolleger ønsker ikke at få en lang stribe af nyheder. I stedet videresender jeg enkelte artikler, 
som jeg vurderer jeg skal orientere dem om. 

• Medlemmerne, hvis det er relevant for dem. 

• Jeg plukker det ud som er relevant for mine kollegaer og sender i en separat nyhedsmail til 

dem. 

• Jeg har sommetider sendt det til min suppleant hvis det var noget jeg synes vi skulle vende 

• Meget sjældent, men enkelte gange sender jeg det videre til mine medlemmer. 

• Jeg kan videresende oplysninger fra Nyhedsbrevet 

• Hvis det er relevant, så sender jeg det til mine medlemmer men også ledelse. 

• Til mine medlemmer, så jeg er sikker på de får infomationer. 

• Jeg blev TR 1/9 -20, så det er begrænset hvad jeg har fået 

• HK-medlemmerne på min arbejdsplads 

• Vores elevansvarlige 

• De får det selv 

• Ofte videresender jeg relevant information til mine medlemmer i nyhedsbreve og lignende. 

• Til dem jeg er TR for hvis det er aktuelt for dem at vide hvad der står i nyhedsbrevet. 

• Medlemmer, kollegaer, kollegaer fra andre fagforbund (fx andre TR eller AMR). 

• AMR 

• HVIS det er relevant, sender jeg videre til HK-medlemmerne i min sekretærgruppe og nogle 

gange hele sekretærgruppen - det vurderer jeg fra gang til gang 

• Det kan være artikler som er relevante for mine medlemmer. 

• Mine medlemmer, hvis der er noget, der kan have deres interesse 

• Hvis jeg en sjælden gang bruger noget fra TR-nyhedsbrevet, så drejer det sig om at sende 
noget videre til nyvalgte tillidsvalgte, ind til de selv kommer i gang med at få det. 
En sjælden gang imellem får jeg også lavet en mail til mine medlemmer med noget fra et 

nyhedsbrev, men punkt 1 ønsker jeg ikke at spamme nogen, og punkt 2 så er der simpelthen 
ikke tid til det. 

• Det kan ske jeg finder en artikel der kan være relevant for mine kolleger 

• Andre TR-kollegaer og mine egne kollegaer, hvis der er emner som kunne være interessante 

• Men kan godt "klippe" noget ud og sende til medlemmerne. 

• De har selv tilmeldt sig nyhedsbrevet og får det direkte 

• Jeg plejer at plukke i de artikler, der er relevante for lægesekretærerne og videresender dem 

eller deler dem i HK-klubbens lukkede facebookgruppe 

• Men FTF videresender det alle HK-kollegaer 

• Kan være  
- TR fra andre organisationer 
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- medlemmer 
- ledere 

• Jeg videresender det til mine kollegaer jeg er TR for. 
Og det er ud fra en vurdering af hvad indholdet er, i forbindelse med corona og de aftaler der 
blev indgået med afholdelse frihed op til 5 dage, og nu med OK21 

• Kan enkelte gange finde på at bruge nyheder på vores intranet ved at henvise til artikler på 

HK.dk 

• Det er medlemmer, hvis det er relevant info som de har efterspurgt. Kan tit handle om noget vi 
har talt om, og så har HK en god nyhed om det 

• Mine Hk medlemmer - som jeg er TR for. 

• Ikke endnu. Har vist kun fået 1 nyhedsbrev - er nyvalgt TR 

• Det er meget sjældent. Jeg plejer at plukke i det hvis jeg tænker det er relevant for 

medlemmerne og at det giver mening. Men det er sjældent. Sidste gang var omkring OK 2021 

• Det skal være, hvis indholdet er højaktuelt for ledelsessiden - ellers ikke. 

• Nogla gange dele af nyhedsbrevet. 

• mine medlemmer 

• Jeg sender det videre til mine medlemmer, hvis der er ting jeg vurderer de skal have 
information om. 

• For at vende det med mine med TRer, så de ved hvad jeg henviser til 

• hvis der er noget relevant mine medlemmer skal vide - jeg videresender ikke hele nyhedsbrevet 
men ofte hvis der er en artikel jeg kan sende videre 

• Jeg sender ud til mine kolleger/medlemmer. 

• men tager nogle gange udpluk fra det og sender til medlemmer 

• Mine medlemmer og mine TR-kolleger - med relevant information. 

• Når jeg videresender... så er det som regel et udpluk. 
(Kopierer teksten og sender til medlemmer) 

• Mine kollegaer 

• Til de HK'ere, som jeg er TR for 

• Mine kollegaer 

• Det gør jeg hvis der er noget som er relevant for min faggruppe. 

• Nej har sagt til mine medlemmer at de skal tilmelde sig nyhedsbrevet i stedet for at jeg sender 
dobbelt. 

• mine medlemmer i HK-klubben 

• Medlemmer eller andre interessenter 

• De andre tillidsrepræsentanter. 
Tager det evt. med til klubbestyrelsesmøder 
Personalemøder hvis det er relevant for kollegaerne eller mail til alle medlemmer. 

• Jeg sender til alle "mine" medlemmer, når der er noget helt specifikt jeg vil sikre mig, at alle får 
læst - og nogle gange beder jeg om deres input/kommentarer. Hvis der er nyhedsstof som evt. 

vedrører et specifikt område, så sender jeg eksempelvis kun til it-teamet, hvis der er nyt på 
deres område, eller kursustilbud. 

• Hvis der er noget interessant for mine medlemmer, kan jeg godt finde på, at sende det ud til 
dem - men passer også på, at jeg ikke får sendt for meget ud 

• Videresender brevet til inspiration til kommende HK-TR-møde med andre tr'ere. 

Anvender/videresender dele af brevet til lokale HK-klubmedlemmer. 

• Hvis det er relevant for mine medlemmer videresender jeg eller evt. en del af brevet 
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• relevante informationer til medlemmer og evt. til andre i organisation 

• mine lægesekretærkolleger 

• Jeg forholder mig til hvad der står i TR-nyhedsbrevet. Hvis jeg skønner at det kun vedr. mig 
som TR, videresender jeg ikke (det sker dog meget sjældent). Ellers videresender jeg altid til 
mine HK-medlemmer 

• Jeg vil gerne instrueres i, hvem og hvilke jeg skal sende til. 

• medlemmer 

• Til mine medlemmer, hvis der er noget relevant, som er godt beskrevet i nyhedsbrevet. 

• Jeg videresender, hvis jeg mener, det er relevant 

• Kun hvis det er relevante oplysninger og informationer i forhold til vores HK-medlemmer og 

officielt for dem 

• Jeg videresender ind i mellem, men ofte bruger jeg noget af indholdet i et nyhedsbrev til 

medlemmerne. 

• det er ikke så tit, synes der kommer tæt på ens nyheder i alm HK-nyhedsbreve 

• Det er til medlemmerne af HK- på klinikassistent-området 

• Men det vil jeg måske gøre fremover til min suppleant, hvis der er noget vigtigt for hende 

• Til mine medlemmer hvis jeg synes det er relevant for dem. 

• Videresender nogle gange udpluk fra det til mine kolleger. 

• Til kollegaer i jobcenteret 

• Jeg deler med Amir og nogle gange medlemmerne jeg repræsenterer 

• Til mine medlemmer som er skolesekretærer. 

• Noget af det, som jeg synes er relevant for medlemmerne. 

• Medlemmerne 

• Nej, fordi det netop er et TR-nyhedsbrev, og jeg har anset det for at være nyheder/beskeder til 
mig.  
Men hvis det indeholder oplysninger, som jeg med fordel kan videreformidle mhp at gøre HK/TR 

synlig, så formidler jeg de konkrete oplysninger til mine medlemmer 

• Hvis der er relevante emner for mine medlemmer bliver de fordelt 

• Til mine medlemmer, hvis der står noget interessant der vedrører dem. 

• Mine TR'er har ansvaret med at sende relevant materiale ud til kollegaerne. 

• Dem jeg er TR for. 

• hvis der noget relevant for min faggruppe tandklinik 

• Jeg sender relevante dele af nyhedsbrevet videre til mine medlemmer 

• mine hk kollegaer 

• Det er svært at vurdere hvornår noget skal videresendes 

• Tr gruppen og medlemmer 

• Klipper af og til det ud, som jeg vurderer kan være til gavn for mine medlemmer -  specielt især 
her i forbindelse med den digitale information omkring OK21.   
Opfordrer ad den vej ofte til at de skal huske at abonnere på nyhedsbrevene fra HK 

• hvis emnet er noget, mine kolleger skal vide noget om 

• medlemmer, leder 
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• De ting, vi (TR-kollegerne og jeg) finder interessante og nyttige, videresender vi til vores 
medlemmer. Dette gælder al information fra HK, der ikke allerede fra HK er blevet sendt til 
medlemmerne. 

• sjældent, men hvis jeg gør, så er det til dem jeg er TR for 

• Jeg er TR for gruppen af ledende lægesekretærer og sender alt til dem som er relevant. 

• Jeg sender nogle gange til medlemmer, uddrag af mailen. 

• hvis jeg vil være sikker på, at mine TR har set noget specifikt. 
Jeg er lidt bange for at det af og til glipper for både mig selv og andre, at man får fat i et eller 
andet vigtigt, da det gemmer sig i mailen 

• Sender nogle gange til medlemmerne. 

• Hvis det er information, der gælder mine medlemmer, sender jeg altid videre til dem, således de 

er orienteret, hvad der sker i HK 

• Til HK-medlemmerne 

• Til mine kollegaer 

• Kollegaer, hvis det indholder oplysninger der er relevante for dem. 

• Det kan være mit TR-kollegie, for at gøre ekstra opmærksomt på noget. Det kan også være min 
egen klubbestyrelse, for at holde dem orienteret. 

• Det der er relevant for mine kolleger. 

• Klipper ud af nyhedsbrevet og sender individuelt hvis jeg ved at det kan have interesse. 

• Hvis relevant info sender jeg til mine medlemmer - men jeg har svært ved at gennemskue om 
de også får informationerne via alm nyhedsbreve fra HK 

• Til mine kollegaer 

• Den gruppe som jeg er TR for. 

• Jeg sender det til de personer som jeg er TR for - jeg er så heldig at alle HK´er i min 
organisation er medlem af HK. 

• kun undtagelsesvis 

• Dem jeg er TR for, hvis det er relevant for dem. 

• til mine medlemmer 

• Videresender når jeg skønner der er vigtige opmærksomhedspunkter 

• Til min klub 

• mine kolleger - hvis jeg synes det er relevant for dem. 

• Jeg videre sender TR-nyhedsbrevet til mine kollegaer, i det tilfælde jeg mener der kan være 

noget af interesse, f.eks. tilmelding til GF. 

• jeg synes ikke layout egner sig - tidligere videresendte jeg med kommentarer men er holdt op 
med dette. 

• Det er meget relevant for medlemmerne videresender jeg. 

• Ja hvis noget kan have interesse for mine kolleger. 

• Mine TKA medlemmer 

• jeg videresender f.eks. en artikel om et aktuelt emne til de medlemmer, som jeg repræsenterer 

• nogle gange til de andre TR på HK-overenskomsten, så jeg er sikker på de ser der. 
andre gange også til mine kontaktpersoner, så alle HK´ere i kommunen ser det. 

• Mine kolleger 

• til TRS og AMR 
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• HK Fællesklub bestyrelsen Albertslund - og nogle gange til medlemmer hvis det er relevant 

 

4. Uddyb gerne dine svar eller skrive om andre emner, som du godt kunne 

tænke dig mere viden eller materiale om fra HK Kommunal: 

 
• Tjenestemænd 

• inspiration til at gøre sig synlig som TR overfor sine medlemmer. 

• Generelt er det godt at vide alt det I sender. Så kan jeg selv sortere, hvis der er et behov. 

• Jeg bruger ikke min fokus på hvordan vi som TR tager imod nye elever, da det bliver styret af 
vores FTR og de hører under dem. Jeg forholder mig kun til at være en ny god kollega for dem 

uden TR-hatten på faktisk. 

• Relations arbejde. 

• Tænker alt kan have interesse 

• Da jeg er ny er alt information om funktionen interessant. Har været AMR i 15 år, så jeg har 

derfor en stor viden om arbejdsmiljø, hvorfor det fysiske arbejdsmiljø ikke er "vinget" af. 

• Det er sådan set alt sammen relevant, så der er sådan set et stort snert af dårlig samvittighed i 
det, jeg fravælger. Jeg fravælger primært de emner, som jeg tænker, at jeg simpelthen ikke får 
prioriteret i en travl hverdag. At have den fornødne tid til det "lækre" i TR-hvervet, det er ikke 
muligt. 

• Jeg vil gerne som TR følge med i hvad der sker og hvad ændringer der er, det er bare ikke altid 

let at nå at sætte sig ind i de forskellige ændringer der er. Ved ikke om det er fordi de ikke er 
fremhævet eller på anden måde tydeliggjort, eller det er mig der ikke har tid nik til at forstå det. 

• Pension inviterer vi Sampension ind ca. hvert 3. år til medlemsmøde. Jeg får også nyhedsbreve 
fra dem. Konkrete uddannelsestilbud tænker jeg går til medlemmerne direkte. 

• Synes alle emner er vigtigere. 

• Er der noget arbejdsrelevant der ikke interesserer en TR? 
Materialer der udleveres i fysisk form skal også være tilgængelig i digital form. Vi bevæger i 

større grad mod mindre fysisk materiale. Anerkender samtidig værdien at få noget med hjem fra 
et møde. 

• Jeg kunne krydse det hele af, men har valgt de punkter jeg er mest interesseret i. Det gælder 
også på side 1. 

• jeg sender det rundt til medlemmer, jeg tror og mener er relevant for dem. 

• Dem jeg ikke har afkrydset er fordi medlemmerne også selv har en forpligtigelse til at søge 
viden og man kan ikke nå alt som FTR 

• Kritisk sygdom: 
Hvordan er man stillet, og hvordan kan TR give råd og vejledning. Hvor til / af hvem og hvordan 
meldes det til HK? - Hvilke sygdomme hører under kategorien "kritisk sygdom"?  
 
Tæt på pension: 
Kunne ønske mig en flyer, hvor der står beskrevet, hvortil medlemmet skal ringe, i forhold til 

udbetaling af pensionen, forblive medlem eller ej, hvilke fordele/ulemper... osv. 

• Ville gerne have mere viden omkring lokale lønforhandlinger. Inspiration til en god dialog med 
arbejdsgiver. 

• Jeg synes jo det hele er interessant og relevant for mig 

• De fleste emner er relevante på forskellige tidspunkter 

• Umiddelbart kan jeg ikke komme på yderligere. Jeg synes I gør det fantastisk godt - Tusind tak! 

• Jeg synes generelt at alt er interessant, noget mere end andet, men sådan er det vel altid. 
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• Kunne have valgt alle emnerne. Synes det meste er spændende. 

• Det er svært at skelne TR og FTR funktionen. Alle nævnte emner er relevante for FTR - synes 
jeg. Det fysiske arbejdsmiljø tager primært AMR sig af, dog i samarbejde med mig ved 
problemer. 

• præcedens ifm. uskrevne regler og kutymer mv. 

• Jeg syntes ikke der kan afskrives nogle af emnerne da jeg godt kan lide at være allround. 

• som FTR er alle emner vigtige 
jeg kunne ønske mig målrettet mails bare til os ansat i regionen hvis muligt 

• Jeg tænker, at alt I sender ud, må være fordi I mener, at det kan have interesse for mig som 
TR. Og hvor vidt det har min interesse kan skifte, alt efter hvad mit fokus er pt.  
Men jeg synes aldrig, at jeg har haft et emne, hvor jeg har manglet viden eller materiale.  Det 
har også fungeret fint, at der i TR-nyhedsbrevene er givet information om ting, som er på vej, 

så jeg er orienteret, når medlemmerne læser om det i næste nyhedsbrev. Så er jeg lidt på 
forkant, og har måske en supplerende viden, som gør det nemmere for mig at forstå og evt. 
svare på spørgsmål. 

• Jeg synes det er mange og fine emner. 

• Der mangler korrekturlæsning på Materialer (fx flyers...) 

• Det hele har min interesse, dog ikke fysisk materiale, da jeg som regel får at vide at det er spild 
af penge at uddele det. Dog vil mine medlemmer gerne have lakridsposerne :) 

 

5. Afsluttende kommentarer 

 
• Mulighed for at modtage nyhedsbrevet på flere forskellige mailadresser (både privat og 

arbejdsmail) 

• Jeg læser alle nyhedsbreve og sender selv relevant nyt videre til mine medlemmer i egne mails 
indimellem. De får langt de fleste af de oplistede informationer via HK bladet eller generelle 
nyhedsbreve på mail. 

• Jeg kan have svært ved at skelne imellem TR og alm. Nyhedsbrev. Der er også mange af de 
samme oplysninger (sådan som jeg oplever det.) 
Har nok mest behov for, at det er TR-relateret, medlemsnyt er fint i det alm nyhedsbrev 

• Oplever hver gang at jeg først få brevet i anden omgang - efter det har været afvist af 
regionens filtrering. Det kunne være rart at det blev løst. 

• Jeg synes jeg modtager alt for mange mails fra HK - flere om ugen. Ville være dejligt, hvis det 
blev samlet og sendt færre gange. 

• Jeg tror ikke jeg får TR nyhedsbrevet men det almindelige nyhedsbrev fra HK. Er det tilfældet vil 

jeg gerne tilmeldes på mail xxx@frederikshavn.dk (Anonymiseret) 

• Jeg kunne godt tænke mig lidt mere viden om, hvad der foregår bag kulisserne i HK-huset i 
København, fx hvad møder medlemmerne, når de tager kontakt ved fx nyindmeldelse? Når man 
er organiserende TR, vil det faktisk hjælpe, hvis man også selv ved, hvad der sker, når det 
potentielle medlem enten selv melder sig ind eller krydser af i, at man vil ringes op. 

• Sommetider kan det gå hurtigt, når nyhedsbrevet skal læses - eller kun bliver skimmet 
igennem, men jeg har altid indtryk af, at der er relevant indhold og man kan se der er lagt et 
stort arbejde i at få formidlet stoffet. Den ros skal I have. 

• Jeg oplever ofte at mine nyhedsbreve enten ikke kommer eller er forsinket 
Jeg arbejder i regionen 

• Synes det er SÅ godt med de digitale nyhedsbreve. Det er fint at kunne plukke relevante ting til 
dem som måtte have interesse deri.  
Jeg er synes til gengæld, at det er træls, at det er SÅ besværligt at framelde papir-bladet. HK 

Bladet fejler ikke noget, men det burde også være digitalt som hovedregel. Porto er også penge, 

mailto:xxx@frederikshavn.dk
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som er bedre brugt på aktiviteter til medlemmerne. Jeg garanterer for, at langt flere digitale 
nyhedsbreve bliver åbnet end det fysiske blad, og det er da for tosset! 

• Har virkeligt bare mange udfordringer med at brevet når frem. Og desværre ved man det jo ikke 
altid, for man ved jo ikke, det er udkommet, hvis det ikke er nået frem i ens mail-box. 

• Jeg kunne godt ønske mig input til, hvilket materiale, der vil være godt at videresende. 

• Nyhedsbrevet er god inspirationskilde til lokale snakke. 

• Flere informationer, som kan motivere medlemmerne til at tage uddannelse og 
kompetenceudvikling 

• Fortsæt som hidtil. Det er meget tilfredsstillende (og dejligt at vide at vi altid kan komme med 
idéer/emner til TR-nyhedsbrevene) 

• Hører fra mine TR-kolleger, at de har svært ved at skille nyhedsbrevene fra hinanden - dem som 

de modtager som TR og dem, som lægesekretær.   

Kunne man evt. markere med hver sin farve på en eller anden måde? 

• se tidligere 

• Nyhedsbrevet er meget billedbåren, hvilket er godt - også for at det ikke bliver for teksttung 
(den ros skal I have for at lave korte indlæg, som jeg rent faktisk får læst), men det er 
ærgerligt, at jeg hver gang skal bede om at få "vist billederne". Det betyder nemlig at man ikke 
altid får det gjort og så er nyhedsbrevet rent layoutmæssigt ikke særligt godt. 

• Jeg kunne godt tænke mig, at man lavede et andet layout ift. at bemærke, at det er TR-stof, det 

drejer sig om, da andre mail fra HK ligner dem, vi som TR har brug for information om. 

• Det kunne være fint, hvis alle medlemmer modtog et spændende og inspirerende nyhedsbrev, 
møntet på den faggruppe, de rent faktisk tilhører. Jeg er selv tandklinikassistent. Men der er 
også lægesekretærer, jobformidlere, socialformidler, kontor osv. 

• Jeg synes, det fungerer godt med TR-nyhedsbrevet. 

• Er godt tilfreds med kommunikationen fra HK, det fungerer 😊 

• Generelt finder jeg, at så meget som muligt i en kort form er godt, evt. med henvisning til 
uddybende materiale. 

• Det må godt gøres tydelige i overskriften, om det er et nyhedsbrev til alle medlemmer, og 

hvornår det er målrettet TR’er 

• TR-nyhedsbrevet skal tilpasset A4 format så det kan komme på opslagstavlerne. 

• Bare synd at teknikken ofte gør det så bøvlet, at jeg ikke har tid til at bakse med det - og så 
giver jeg op i stedet. 

• Det er vigtigt altid at blive opdateret omkring TR vilkår, MED aftalen, overenskomst, 
fortolkninger, kompetenceudvikling, arbejdstid, arbejdsmiljø, psykisk og fysisk. Alt det, som jeg 
synes, at nyhedsbrevet giver. 

 
 
 


