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Kære Leder 

De kommende sider er en beskrivelse af, hvordan du som leder skal forholde dig helt konkret i tilfælde af 

en konflikt.  

Vi er nået hertil, fordi medlemmerne i DSR stemte nej til det første forhandlingsresultat.  

Konflikten er sidste udvej for at finde en løsning. En strejke bliver først en realitet, når man vurderer, at der 

ikke er andre måder til at opnå et forhandlingsresultat. Inden selve strejken er der forsøgt forhandlinger 

mellem arbejdsgivere og Dansk Sygeplejeråd - men uden et resultat, som begge parter kan stå inde for og 

anbefale. 

Dansk Sygeplejeråd har varslet strejke for ikke ledende syge- og sundhedsplejersker og radiografer. En 

lovligt varslet strejke kræver at 10% af DSRs medlemmer udtages til konflikt. Dvs. at der kan være strejke i 

Danmark for både sygeplejersker, sundhedsplejersker  – uden at din arbejdsplads er direkte berørt. En 

mulighed er også at arbejdsgiverne vælger at varsle lockout. 

Formålet med en strejke er at lægge pres på forhandlingerne for bedre løn og ansættelsesvilkår for både 

ledere og medarbejdere. 

Du har som leder en særlig rolle under en konflikt. På den ene side skal du som arbejdsgiver medvirke til at 

de aftaler, der indgås i forbindelse med nødberedskabet på din arbejdsplads overholdes, og på den anden 

side skal du medvirke til, at konflikten bliver effektfuld ved ikke at lave strejkeramt arbejde. 

Det kan være en svær balancegang, men det er også dine løn- og arbejdsvilkår, der strejkes for at forbedre 

– og det er værd at huske på, når du står midt i det. 

Det bedste vil være ikke at nå til en konflikt – jeg håber, at når det bedste nu ikke er muligt, at vi så i 

fællesskab får det bedste ud af en konflikt. 

Du er altid velkommen til at kontakte Lederforeningen på lederforeningen@dsr.dk for vejledning eller hvis 

du er i tvivl om noget undervejs. 

Venlig hilsen 

 

Irene Hesselberg 

Formand for Lederforeningen i DSR 

 

mailto:lederforeningen@dsr.dk
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Konflikt - For dig som leder 

 
Organisationernes konflikt ret er ikke reguleret ved lov, men er en fundamental ret, som er en del af den 
danske model. En konflikt afholdes således i overensstemmelse med den gældende hovedaftale inden for 
arbejdsgiverområdet. 
 
Se Hovedaftalen for Danske Regioner her: 
https://sundhedskartellet.dk/dsr/upload/7/46/1044/hovedaftale_DR.pdf 
 
Se Hovedaftalen for Kommunernes Landsforening 

https://sundhedskartellet.dk/dsr/upload/7/46/1630/Hovedaftale_KL_2011.pdf 

Lederforeningen i DSR har valgt at lave en konfliktvejledning særligt til ledere. Vi vil samtidig opfordre dig til 

sætte dig ind i den generelle konfliktvejledning udarbejdet af DSR, så du er velinformeret om dine 

medarbejderes pligter og rettigheder under en konflikt. Se DSR Konflikt ABC – HER! 

Udover DSR`s konfliktvejledning, vil vi opfordre dig til at læse KL og Danske regioners tilsvarende 

vejledninger.  

Se KL’s konfliktvejledning her: ENDELIG OK21 Konfliktvejledning - overenskomstmæssige arbejdskonflikter 

marts 2021 (kl.dk) 

Se Danske Regioners konfliktvejledning her: konfliktvejledning-til-web.pdf (regioner.dk) 

 
Denne konfliktvejledning til ledere er opdelt i de 4 forskellige scenarier, du kan komme til at stå i som leder: 

1. Dine medarbejdere er udtaget til strejke af deres faglige organisation 

2. Dine medarbejdere er lockoutet af arbejdsgiver 

3. Du er selv lockoutet af arbejdsgiver (kan kun blive aktuelt på det kommunale område)  

4. Din arbejdsplads er ikke udtaget til strejke eller lockout 

 

Scenarie 1: Dine medarbejdere er udtaget til strejke af deres faglige organisation 

Nedenstående skal du som leder forholde dig til, hvis du er leder på en arbejdsplads, hvor en eller flere 

faglige organisationer har valgt at udtage alle eller nogle af dine medarbejdere til at gå i strejke. 

 
Nødberedskab 
Ved en strejke skal parterne i fællesskab blive enige om et nødvendigt beredskab på de konfliktramte 
arbejdspladser.  
 
Nødberedskabsaftalerne skal sikre, at arbejde, som er ”livsvigtigt, uopsætteligt eller påkrævet for 
at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger”, fortsat udføres, selvom der er konflikt. 
 

https://sundhedskartellet.dk/dsr/upload/7/46/1044/hovedaftale_DR.pdf
https://sundhedskartellet.dk/dsr/upload/7/46/1630/Hovedaftale_KL_2011.pdf
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/ok21/konflikt-a-aa
https://www.kl.dk/media/27182/ok21-konfliktvejledning-overenskomstmaessige-arbejdskonflikter-april-2021.pdf
https://www.kl.dk/media/27182/ok21-konfliktvejledning-overenskomstmaessige-arbejdskonflikter-april-2021.pdf
https://www.regioner.dk/media/15471/konfliktvejledning-til-web.pdf
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I praksis indgås der en rammeaftale om nødberedskab. Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiver indgår en 
rammeaftale gældende for syge- og sundhedsplejerskerne.  
 
På baggrund af rammeaftalen udarbejdes et lokalt nødberedskab for hver konfliktramt arbejdsplads, hvor 
det fastsættes, om der skal stilles et nødberedskab, og i så fald hvor stor det skal være for at kunne udføre 
de nødvendige opgaver. 
 
Det er Dansk Sygeplejeråd lokale afdeling der forhandler den lokale aftale sammen med den lokale 
arbejdsgiver. I den sammenhæng kan du blive bedt om at deltage i forhandlingerne eller varetage 
forhandlingerne på arbejdsgiversiden. 
 
Opstår der tvivlsspørgsmål om forståelsen af rammeaftalen og nødberedskabsplanen, kan der optages 
forhandling af enhver af parterne med et varsel på 24 timer. Dvs. selv om I har forhandlet nødberedskabet 
på plads INDEN strejken går i gang, er der løbende muligheder for forhandling af tvivlsspørgsmål lokalt. 
Dette gælder ligeledes afgræsningen af livsvigtigt, uopsætteligt arbejde og nødvendigt beredskab. 
 
Læs nøje hvad der konkret er aftalt i den nødberedskabsplan, der er gældende for din arbejdsplads 
 
I forhold til nødberedskabet, skal du være meget opmærksom på, at det er du ikke en del af - du er 
arbejdsgiver. 
 
Du bør således ikke påtage dig strejkeramt arbejde. Dvs. i din rolle som leder, er det de sædvanlige 
ledelsesmæssige opgaver, du varetager.  
 
Under strejken kan det være vanskeligt at opleve noget som sædvanligt arbejde. Husk derfor at din opgave, 
som leder under en strejke primært er: 
 

• At sikre koordinering i forhold til visitering af nødvendigt arbejde – er det livsvigtigt, uopsætteligt 
eller påkrævet for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger? 

• At lede medarbejdere der ikke er strejkeramt – hvis du har nogen af dem. 
 
Katastrofeberedskab 
Hvis der opstår en katastrofesituation, (fx en større ulykke) skal alle strejkende medarbejdere umiddelbart 
genoptage arbejdet.  
 
Alle bliver i arbejde, indtil katastrofesituationen er afblæst. Herefter genoptages strejken. Det er ledelsen, 
der afgør, hvornår der er tale om en katastrofesituation, og derfor tilkalder medarbejderne, men 
organisationen/organisationerne skal orienteres om, at alle er blevet tilkaldt.  
 
Konstitution i højere stilling 
Er du sygeplejerske og midlertidigt konstitueret som leder, skal du være opmærksom på, at du kan blive 
strejkeramt. For yderligere vejledning – kontakt din lokale HR-afdeling. 
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Ikke-medlemmer 
En strejke omfatter kun medlemmer af de faglige organisationer, der har varslet konflikt.  
Du skal være opmærksom på, at det kun er de organiserede medarbejdere tillidsrepræsentanten er 
ansvarlig for i henhold til nødberedskabsplanen. De øvrige medarbejdere er du leder for, og de skal arbejde 
som sædvanligt, og indgår som en del af det aftalte fremmøde. 
 
Ifølge persondataloven, må du som leder/arbejdsgiver ikke spørge om dine medarbejdere er organiserede, 
men du må gerne spørge, om de er omfattet af konflikten. 
 
VIGTIGT: Tag kontakt til din HR-afdeling for at få en vejledning til, hvordan du kan få oplyst, hvem der er 
omfattet af konflikten. 
 
Medlemmer fra andre faglige organisationer 
Det er Dansk Sygeplejeråd, der er varslet konflikt for. 
De ikke konfliktramte medarbejdere må ikke påtage sig konfliktramt arbejde, men skal fortsætte deres 
sædvanlige arbejde.  Det er dit ansvar, som leder at sikre at det sker. 
 
Studerende 

Studerende er ikke omfattet af konflikt. Samtidig må de ikke indgå i et nødberedskab. Da der ikke kan gives 

vejledning og undervisning under en strejke, bør du som leder kontakte uddannelsesinstitutionen og 

orientere dem om, at der er varslet strejke.  Det er uddannelsesstedet, der har ansvaret for deres 

uddannelse under en strejke. Derfor skal de tage stilling til, om studerende skal vende tilbage til 

uddannelsesinstitutionen, eller der skal findes andre løsninger. 

Der er lavet en konflikt-vejledning for sygeplejestuderende: Læs om de studerende i forbindelse med 

konflikt – HER! 

Tillidsrepræsentanten 

Tillidsrepræsentanten er en central person under strejken. 

Tillidsrepræsentanten vil normalt ikke indgå i nødberedskabsarbejdet, da hun/han skal stå til rådighed for 

medlemmer og ledelsen på arbejdspladsen. 

Tillidsrepræsentanten er ansvarlig for, at nødberedskabet fungerer, og skal være med til at løse de 
eventuelle problemer, der kan opstå undervejs. 
 
Der skal løbende under strejken udarbejdes to vagtplaner: 
 

• Én der gælder for nødberedskabet, den er tillidsrepræsentanten ansvarlig for. 
og  

• En ”normal” vagtplan som du er ansvarlig for. 
 
Derudover er tillidsrepræsentanten med til at organisere strejkeaktiviteter og være kontaktled til både 
faglige organisationer og til den øverste ledelse. 
Tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads har ikke nødvendigvis ledererfaring. Så et rigtig godt samarbejde 
mellem dig og tillidsrepræsentanten under strejken vil gavne strejken og jeres samarbejdsklima både før, 
under og efter strejken. 

https://dsr.dk/sls/om-sls/ok21/ok21-hvad-betyder-en-eventuel-konflikt-for-sygeplejestuderende
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Ophør af strejken 
Når strejken ophører, har alle dine medarbejdere både ret og pligt til at genindtræde i deres stilling. 
De skal derfor straks (uden ugrundet ophold) genoptage arbejdet. Du skal som leder være opmærksom på, 
hele tiden at have en vagtplan klar i tilfælde af konfliktens ophør. 
 
Du er forpligtet til at holde dig løbende orienteret om begge planer (nødberedskabsplanen og den 
”normale” vagtplan), idet en arbejdsplads lokalt kan undtages fra konflikten – hvis der ikke kan stilles et 
tilstrækkeligt nødberedskab. Hvis det sker, er det dig som leder med øjeblikkelig virkning, der er ansvarlig 
for arbejdstilrettelæggelsen. 
 
Ferie under strejken 

I princippet kan du som leder afholde din planlagte ferie, hvis den er varslet, og hvis det er i fuld 

overensstemmelse med din nærmeste leder. 

 

Scenarie 2: Dine medarbejdere er lockoutet af arbejdsgiver 

Lockout er det kampmiddel, som arbejdsgiverne kan bruge i forbindelse med et sammenbrud i 
overenskomstforhandlingerne. 
 
Lockout modsvarer strejke og betyder, at arbejdsgiveren sender de ansatte hjem på én eller flere 
arbejdspladser inden for overenskomstområdet. Det vil i praksis sige, at en del af eller alle dine 
medarbejdere er væk fra arbejdspladsen.  
 
Du skal fortsætte med dit sædvanlige ledelsesmæssige arbejde.  
 
Nødberedskab 
Ved en lockout skal parterne i fællesskab blive enige om et nødvendigt beredskab på de konfliktramte 
arbejdspladser.  
 
Nødberedskabsaftalerne skal sikre, at arbejde, som er ”livsvigtigt, uopsætteligt eller påkrævet for 
at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger”, fortsat udføres, selvom der er konflikt. 
 
I praksis indgås en rammeaftale om nødberedskab mellem Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiver – her KL og 
Danske Regioner.  Dvs. Dansk Sygeplejeråd indgår en rammeaftale for syge- og sundhedsplejersker. 
 
På baggrund af rammeaftalen udarbejdes et lokalt nødberedskab for hver konfliktramt arbejdsplads, hvor 
det fastsættes, om der skal stilles et nødberedskab, og i så fald hvor stort det skal være for at kunne udføre 
de nødvendige opgaver. Det er den faglige organisation, der forhandler den lokale aftale sammen med den 
lokale arbejdsgiver. I den sammenhæng kan du blive bedt om at deltage i forhandlingerne eller varetage 
forhandlingerne for arbejdsgiversiden. 
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Opstår der tvivlsspørgsmål om forståelsen af rammeaftalen og nødberedskabsplanen, kan der optages 
forhandling af enhver af parterne med et varsel på 24 timer. Dvs. selv om I har forhandlet nødberedskabet 
på plads inden lockouten går i gang, er der løbende mulighed for forhandling af tvivlsspørgsmål lokalt. 
Dette gælder ligeledes afgræsningen af livsvigtigt, uopsætteligt arbejde og nødvendigt beredskab. 
 
Læs nøje hvad der konkret er aftalt i den nødberedskabsplan, der er gældende for din arbejdsplads. 
I forhold til nødberedskabet, skal du være meget opmærksom på, at det er du ikke en del af - du er 
arbejdsgiver! 
 
Du bør således ikke påtage dig lockoutramt arbejde. Dvs. i din rolle som leder, er det de sædvanlige 
ledelsesmæssige opgaver du varetager.  
Under en lockout kan det være vanskeligt at opleve noget som sædvanligt arbejde. Husk derfor at din 
opgave, som leder under en lockout primært er: 

• At sikre koordinering i forhold til visitering af nødvendigt arbejde – er det livsvigtigt, uopsætteligt 
eller påkrævet for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger? 

• At lede medarbejdere der ikke er lockoutet, hvis du har nogen af dem. 
 
Katastrofeberedskab 
Hvis der opstår en katastrofesituation, (fx en større ulykke) skal alle lockout ramte medarbejdere 
umiddelbart genoptage arbejdet. Alle bliver i arbejde, indtil katastrofesituationen er afblæst. Herefter 
genoptages lockouten. Det er ledelsen, der afgør, hvornår der er tale om en katastrofesituation. 
 
Konstitution i højere stilling 
Er du sygeplejerske og midlertidigt konstitueret som leder, skal du være opmærksom på, at du kan blive 
strejkeramt. For yderligere vejledning – kontakt din lokale HR-afdeling. 
 
Studerende  

Studerende er ikke omfattet af konflikt. Samtidig må de ikke indgå i et nødberedskab. Da der ikke kan gives 

vejledning og undervisning under en konflikt, bør du som leder kontakte uddannelsesinstitutionen og 

orientere dem om at der er varslet lockout.  Det er uddannelsesstedet, der har ansvaret for de studerendes 

uddannelse under en lockout. Derfor skal de tage stilling til, om de studerende skal vende tilbage til 

uddannelsesinstitutionen, eller der skal findes andre løsninger. 

Der er lavet en konfliktvejledning for sygeplejestuderende: Læs HER! 

 
Ophør af lockout 
I det øjeblik lockouten ophører, har alle dine medarbejdere både ret og pligt til at genindtræde i deres 
stilling. De skal derfor straks (uden ugrundet ophold) genoptage arbejdet.  
 
Du skal som leder være opmærksom på, hele tiden at have en vagtplan klar mens lockouten 
løber. Derfor skal der i princippet løbende udarbejdes to vagtplaner, en der gælder for nødberedskabet og 
en ”normal” vagtplan. 
 

https://dsr.dk/sls/om-sls/ok21/ok21-hvad-betyder-en-eventuel-konflikt-for-sygeplejestuderende
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Ferie under lockouten 

I princippet kan du afholde din planlagte ferie, hvis du ikke er lockoutet og hvis det er i fuld 

overensstemmelse med din nærmeste leder. 

 
Scenarie 3: Du er lockoutet (kan kun blive aktuelt på det kommunale område) 
 
Som udgangspunkt gælder det samme for dig som lockoutet leder som for dine lockoutede medarbejdere.  

Bliver du lockoutet skal du forholde dig, som det foreskrives i DSR`s Konflikt ABC: HER! 

 
Scenarie 4: Din arbejdsplads er ikke udtaget til hverken strejke eller lockout 
 
Selvom du ikke direkte bliver berørt af konflikten, er der alligevel ting, du som leder skal være opmærksom 

på. 

Når din arbejdsplads ikke på den ene eller anden måde er udtaget til strejke eller lockout, skal I arbejde 
fuldkommen, som I plejer. Dvs. at den igangværende konflikt ikke har nogen indflydelse på 
arbejdsplanlægningen ferieafvikling m.v. på din arbejdsplads. 
 
Når dette er sagt, kan en igangværende konflikt medføre et øget pres og antal opgaver på din arbejdsplads. 
Det kan medføre hurtige udskrivelser til kommunen fra sygehuset, der er omfattet af en strejke eller 
lockout. 
 
Medarbejdere, der ikke er ansat i konfliktramte områder, er forpligtede til at udføre deres arbejde på 
vanligvis. Dog skal du være opmærksom på, at dine medarbejdere ikke må udføre konfliktramt arbejde. 
 
Som leder skal du som altid være opmærksom på, at arbejdet udføres faglig forsvarligt og med 

patientsikkerheden i fokus, hvis der skulle opstå en overbelægning. 

Din arbejdsplads kører uændret videre, imens andre kollegaer kæmper for at forbedre dine løn og 

arbejdsvilkår. 

https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/ok21/konflikt-a-aa

