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 NÅR STORE 
FORANDRINGER 
ER I VENTE
Hold fokus på fagligheden, lyder rådet fra kredsens arbejds-

miljøkonsulenter Rikke Borgbjerg og Jette Wied Hatting

M  
åske du tænker: Åhh nej, nu igen, 

igen – når du hører om Region 

Midtjyllands forslag til ny spare-

plan for hospitalerne på op mod 

824 mio. kr. frem til 2019?

Måske det ligger i forslagene, at din afde-

ling skal flytte til et andet hospital eller måske 

helt forsvinde? Måske kan du og dine kolleger 

forudse, at I nok engang skal håndtere, at der 

bliver færre sygeplejersker til at klare opga-

verne med færre senge at råde over? 

Ledelsen skal skabe rum

”I forandringstider ligger der en stor ledelses-

mæssig opgave i føre personalet igennem 

situationen,” siger Rikke Borgbjerg, arbejds-

miljøkonsulent i Kreds Midtjylland. 
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Find gode råd i pjecen  

”Et godt psykisk arbejdmiljø 

- Når der sker forandrin-
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Arbejdsmiljørådet. Pjecen 

kan hentes på dsr.dk
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”Det er vigtigt, at ledelsen tager ansvar og 

giver rum til reaktioner. Er der nogen, der skal 

tages særligt hånd om? Hvis der er tale om 

afvikling, hvad skal der så gøres for, at medar-

bejderne imens kan klare hverdagen?”

”I den proces kan arbejdsmiljørepræsentan-

ter og ledelser støtte sig til den megen forskning, 

der !ndes på området,” siger Jette Wied Hatting, 

psykolog og Rikkes kollega som arbejdsmiljø-

konsulent i kredsen. ”Og gøre brug af de anbefa-

linger, der tager afsæt i forskningen.”

Frygten for fagligheden

Fra deres daglige arbejde med rådgivning i 

forhold til at styrke arbejdsmiljøet på sygeple-

jerskers arbejdspladser er konsulenterne især 

opmærksomme på betydningen af at fokusere 

på sammenhængen mellem faglighed og 

arbejdsmiljø.

”Vi møder bekymrende ofte sygeplejer-

sker, hvis største belastning i arbejdslivet er 

frygten for at sætte deres faglighed over styr,” 

siger Jette. ”Hverdagen er så presset, at det 

urimeligt mange steder er det, der præger 

sygeplejerskers hverdag: Hvordan skal jeg nå 

opgaverne på en faglig forsvarlig måde?”

Konsulenterne fremhæver, at det der-

for er vigtigt at få defineret og afgrænset 

opgaverne og den faglige kvalitet, der skal 

tilbydes – og at det er vigtigt løbende at doku-

mentere både arbejdspres og faglig kvalitet.

”Det er så vigtigt at afrapportere, når opga-

verne ikke nås og/eller den faglige kvalitet 

sættes over styr, for det er på den baggrund, 

de ansvarlige kan og skal tage ansvar,” under-

streger Rikke.

Sørg for åbenhed

”Det gælder om, at der skal skabes respekt 

for de følelsesmæssige reaktioner, store 

forandringer medfører,” understreger Jette. 

”Det kræver stor tolerance, for man reagerer 

på forskellige faser i processen – og man rea-

gerer forskelligt.

Når man er under pres, skjuler man 

ofte psykologisk set sin reaktion for ikke 

at påvirke kollegerne negativt. Men det er 

vigtigt at gøre præcis det modsatte: hav 

åbenhed om reaktionerne – og sørg for i dem 

at drage omsorg for sig selv og hinanden.” 

Arbejdsmiljøkonsulenterne understreger 

betydningen af, at jo hårdere presset, man 

kan opleve sig, og jo hårdere en krise en 

afdeling gennemlever, jo vigtigtigere er det at 

skabe frirum undervejs.

”Det kan betyde meget med afbræk fra 

de pressede situationer mentalt og fysisk, så 

husk at skabe små lyspunkter i hverdagen.”

Find løsninger i fællesskab

Arbejdsmiljøkonsulenterne opfordrer til, at 

de enkelte afdelinger aktivt forholder sig til 

et eventuelt fornyet pres på arbejdsmiljøet 

som følge af spareplanen.

”Det er vigtigt så vidt muligt at være på 

forkant med situationerne,” siger Rikke og 

understreger, at inddragelse af medarbej-

derne og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentan-

ter i alle led i processerne er altafgørende. 

”Inddragelse og medindflydelse er afgø-

rende for, om den sociale kapital bevares. Og 

så er det også ledelsens ansvar at sørge for, at 

det er gennemskueligt, hvad der foregår, og 

at kommunikationen er relevant og præcis. 

I kredsen har vi en klar forventning om, at 

regionens HR-afdeling klæder lederne rigtig 

godt på at til at tage hånd om processerne.”

Jette opfordrer til, at man sammen finder 

konkrete løsninger på, hvad der kan lette i 

hverdagen.

”Man kan fx under morgendrøftelserne 

spørge til hinanden og inddrage den enkel-

tes situation og i forhold til opgavefordelin-

gen vælge at tage hensyn til, om nogle er 

særligt belastede lige dén dag.”

Rikke fremhæver, at det er vigtigt at få 

diskuteret, hvad de gode løsninger kan være, 

når der – igen – bliver mere travlt. 

”Løsningen er IKKE at arbejde hurtigere 

eller at forsøge at løbe stærkere eller læn-

gere. Det er nødvendigt, at opgaver bliver 

afgrænset, eventuelt løst på nye måder eller 

måske overdraget.”

En uholdbar spareplan

Kredsen har i sit høringssvar til regionens 

forslag til spareplan ikke mindst betonet den 

virkning besparelserne vil kunne få på sam-

menhængen mellem patientsikkerhed og 

sygeplejerskers arbejdsmiljø.

”Vi er aldeles uenige i spareplanens 

afsæt og retning,” siger kredsformand Anja 

Laursen. ”De voldsomme nedskæringer i 

plejepersonalet, der lægges op til, er helt 

uholdbare, hvis vi skal holde fast i regionens 

egen intention om, at ’behandlingen foregår 

på patientens præmisser og med den bedste 

kvalitet hver gang’. 

Spareplanen vil kunne medføre et dårligt 

– ligefrem farligt – arbejdsmiljø for medar-

bejderne og dårlige og risikofyldte forløb for 

patienterne. Det kan ingen parter være tjent 

med.”  

Arbejdsmiljøkonsulenterne Jette 

Wied Hatting (tv) og Rikke Borgbjerg 

opfordrer til, at der under spare-

runder skal være ekstra opmærk-

somhed på sammenhængen mellem 

faglighed og arbejdsmiljø. 

STAFETTEN stiller skarpt på centrale spørgsmål om fag og organisation. Den går på skift 

mellem medlemmer, tillidsvalgte, politikere og eksperter. 


