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Arbejdsmiljøstrategi - DSR Kreds Hovedstaden 

- Hvad vi mener, ved, kan og prioriterer 
 

Strategien hviler på DSRs formålsparagraf: Dansk Sygeplejeråd samler Danmarks sygeplejersker 

og sygeplejestuderende til varetagelse af medlemmernes faglige, løn- og ansættelsesmæssige, 

arbejdsmiljømæssige, organisatoriske og sundhedspolitiske interesser. 

Med baggrund i kongresbeslutninger og holdninger i DSR og DSR Kreds Hovedstadens 

kredsbestyrelse er sammenfattet følgende vision for kredsens arbejde for sygeplejerskernes 

arbejdsmiljø og -vilkår: 

Sygeplejersker leverer faglig forsvarlig sygepleje af høj kvalitet i et sikkert, sundt og udviklende 

arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet. 
 

Visionen uddybes af DSRs holdninger for retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø:  

Faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd 
Sygeplejersker skal have mulighed for at udføre et godt arbejde, som skaber faglig stolthed, trivsel 
og arbejdsglæde. 

 
Arbejdsmiljøproblemer skal løses på arbejdspladsen – ikke individuelt 
Arbejdsmiljøproblemer angår hele arbejdspladsen og skal løses i fællesskab  
– også når problemerne rammer individuelt.  
 
Bedre mulighed for faglig ledelse 

Ledelser i sundhedsvæsenet skal have bedre rammer og vilkår for retningsgivende ledelse med 

fokus på faglighed.  

 

Sygeplejerskernes arbejdsmiljø og arbejdsliv 

For de fleste sygeplejersker giver deres fag og daglige arbejde stor mening. Sygeplejersker har 

gode muligheder for faglig udvikling og uddannelse gennem hele karrieren. Det er et fag, hvor 

man kan finde beskæftigelse på mange forskellige typer arbejdspladser – små og store, offentlige 

og private, indenlands og udenlands og med et utal af forskellige faglige/special områder.  

 

Der er således meget godt at sige om det at udøve sygepleje og at være sygeplejerske. Samtidig 

er sygeplejen et fag, der på grund af samfundsudviklingen er og har været under store 

forandringer gennem de sidste årtier – både på godt og på ondt.  

Udfordringer i sundhedsvæsenet og for sygeplejen er bl.a.: 

• Stram mål-, ramme- og ydelsesstyring1, der har medført et pres på sygeplejerskers tid og 

ubalance mellem ressourcer og krav2. 

 

 
1 FTF notat 2018: Den økonomiske styring af den offentlige sektor bør justeres. 
2 Vigtige opgaver bliver ikke løst, fx fik knap hver femte (18 %) i regioner eller kommuner ikke observeret patienter 
tilstrækkeligt pga. tidsmangel sidst de var på arbejde [DSR Analyse dec. 2018].  

https://fho.dk/wp-content/uploads/2020/01/oekonomisk-styring-8-2018.pdf
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• Effektiviseringer med stigning i antallet af behandlinger3 og nedbringelse af 

indlæggelsestid4. Der er fokus på flow og opgavestyring, som i dele af sygeplejen har ført 

til en fragmentering af fagligheden og dermed en nedprioritering af sygeplejens 

kerneværdier om holistisk og patientcentreret tilgang5. 

 

• Der er en bevægelse hen imod det, der kaldes det nære sundhedsvæsen, hvor sygepleje 

flytter fra hospitalerne til kommunerne6. Det er DSRs opfattelse, at omstillingen medfører 

mange nye og spændende opgaver for sygeplejersker. Men det giver også uklarhed om, 

hvad sygeplejerskernes rolle er og skal være og medfører et behov for 

kompetenceudvikling/uddannelse, som ikke altid imødekommes. 

• Ledelsesspændet bliver så stort, at lederne vurderer, at de ikke har tilstrækkelig tid til 

deres medarbejdere7. Ledelse er en vigtig forudsætning for et godt arbejdsmiljø8.  

 

• Hver fjerde sygeplejerske har været i mindst én arbejdsulykke (f.eks. snit-og stikskader) 

det forgange år og hver fjerde har haft en erhvervsbetinget lidelse (f.eks. hudproblemer). 

Mange har haft sygedage og/eller taget medicin som følge af deres arbejdsskade.9 15% 

har oplevet uønsket seksuel chikane.10 14% af de regionalt ansatte og 10% af de 

kommunalt ansatte har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder11 

 

• På det seneste har Coronapandemien vist, at sygeplejersker kan/skal udvise en ekstrem 

fleksibilitet, omstillingsparathed og villighed til at bidrage under pres. Det har bl.a. påvirket 

forudsigeligheden i sygeplejerskers arbejdsliv – både i forhold til arbejdssted, arbejdstid, 

brug af værnemidler m.m. og dermed det psykiske og fysiske arbejdsmiljø12. 

 

• Herudover arbejder mange sygeplejersker i skiftende vagter, hvilket giver gener og 

potentielt er skadeligt for helbredet13.  

Sygeplejen er et vitalt fag for et velfærdssamfund, og det er værd at kæmpe for. Det kræver en 

konstant opmærksomhed på sygeplejerskernes arbejdsmiljø og rammerne for at udøve deres 

vigtige fag.   

 
3 Landspatientregisteret: Fra 2009 til 2018 er antallet patienter, der er i kontakt med et offentligt sygehus, vokset samlet 
med 5,3 millioner. Det svarer til en stigning på 39 %. Antallet af fuldtidsmedarbejdere er kun vokset med 3,5 % i samme 
periode, som svarer til 2.510 ansatte. 
4 KL Analyseresultat 2017: Den gennemsnitlige indlæggelsestid er faldet med 21 % på otte år (2008-2016). 
5 Rationing of nursing care, a deviation from holistic nurcing. A systematic review – 2019 John Wiley & Sons. 
6 Diverse udspil fra regering, DR, KL. sidste er dette – et brev til sundhedsministeren om udviklingen af sundhedsvæsnet 
7 https://dsr.dk/lederforeningen/lederliv/undersoegelser-og-analyser 
8 https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering 
Et ledelsesspænd, hvor 56 % af lederne vurderer, at de ikke har tilstrækkelig tid til deres medarbejdere [DSR analyse 
juni 2018]. 
9 https://dsr.dk/sites/default/files/24/notat_sygeplejerskers_fysiske_arbejdsmiljoe_2017.pdf 
10 https://dsr.dk/sites/default/files/50/notat_seksuel_chikane.pdf 
11 https://dsr.dk/sites/default/files/50/notat_forekomst_af_vold_og_trusler_for_hospitals-

_og_kommunalt_ansatte_sygeplejersker_2018.pdf 
12 I en rundspørge vurderer 49 % af de adspurgte tillidsrepræsentanter, at sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø 

bliver påvirket negativt af øgede krav om fleksibilitet fra arbejdsgiverne. I regionerne er andelen 60 %, mens den er 33 

% i kommunerne. 37 % af tillidsrepræsentanterne i rundspørgen vurderede, at sygeplejerskernes fysiske arbejdsmiljø 

bliver påvirket negativt af øgede krav om fleksibilitet fra arbejdsgiverne. I regionerne er andelen 47 %, mens den er 24 

% i kommunerne [DSR analyse april 2020]. 
13 Der er flere relevante undersøgelser fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA – fx 

https://nfa.dk/da/Forskning/Strategiske-forskningsomraader/Psykosocialt-arbejdsmiljo/psykforedrag/Natarbejde-sovn-
og-helbred 

https://www.kl.dk/media/18575/udvikling-i-indlaeggelsesvarighed-for-somatiske-indlaeggelser.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/50/en_politisk_retning_for_udvikling_af_sundhedsvaesenet_002.pdf
https://dsr.dk/lederforeningen/lederliv/undersoegelser-og-analyser
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering
https://dsr.dk/sites/default/files/24/notat_sygeplejerskers_fysiske_arbejdsmiljoe_2017.pdf
https://nfa.dk/da/Forskning/Strategiske-forskningsomraader/Psykosocialt-arbejdsmiljo/psykforedrag/Natarbejde-sovn-og-helbred
https://nfa.dk/da/Forskning/Strategiske-forskningsomraader/Psykosocialt-arbejdsmiljo/psykforedrag/Natarbejde-sovn-og-helbred
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Hvad vi ved om det, der virker 

Der er overordnet tre interventioner, som virker i arbejdsmiljøarbejdet. Det er indflydelse på egen 

arbejdstid, indflydelse på eget arbejde samt indsatser, som introducerer nyuddannede til 

arbejdspladsen14. 

Herudover ved vi, at fagligt forsvarlig sygepleje, patientsikkerhed og arbejdsmiljø (særligt det 

psykosociale/organisatoriske arbejdsmiljø) hænger tæt sammen15.  

Det giver trivsel, stolthed og arbejdsglæde at yde sygepleje af høj kvalitet16. 

Derfor er patientsikkerhed og muligheden for at udføre fagligt forsvarlig sygepleje central i 

kredsens strategiske arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet for sygeplejersker. 

 

DSR Kreds Hovedstadens prioriterede indsatser 

DSR Kreds Hovedstadens formandskab og kredsbestyrelse prioriterer de politiske indsatser med 
baggrund i ovenstående vision, holdninger og udfordringer, viden om sygeplejerskers arbejdsmiljø 
og viden om, hvad der virker i arbejdsmiljøarbejdet.  
 
Kredsens prioriteringer deler sig mellem særlige indsatser, håndtering af konkrete 
arbejdsmiljøudfordringer i hverdagen og sagsbehandling for sygeplejersker, der individuelt mærker 
konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø. Nedenfor fremgår de prioriterede områder. 
 

Fagligt forsvarlig bemanding: Kredsen har en længerevarende indsats (fire år) med det 

formål, at der kommer dataunderstøttet bemanding i alle vagtlag. Data skal medvirke til at 

planlægge fagligt forsvarlig bemanding, hvor der er en sammenhæng mellem patienternes behov 

for sygepleje, antal af sygeplejersker pr. patient, udbytte for patienterne, rette sammensætning af 

kompetencer (skill mix) i arbejdsteams og sygeplejerskernes kompetencer. 

Desuden retter indsatsen sig mod, at sygeplejerskers faglige identitet styrkes, således at 

sygeplejersker kan argumentere for, hvor og hvordan deres kompetencer bedst anvendes.  

Ungeindsats: Kredsen har fokus på de unge sygeplejersker. Indsatsen indbefatter 

sygeplejestuderende og de første år på arbejdsmarkedet. Indsatsen har fokus på både løn, 

ansættelsesvilkår, introduktion og oplæring. Udover introduktion og oplæring igangsætter kredsen 

et projekt med det formål at forebygge stress særligt hos nyuddannede med mindre end tre års 

erhvervserfaring. 

Forbedre natarbejde: En gruppe i kredsbestyrelsen har over to bestyrelsesperioder arbejdet 

med at ændre arbejdspladskulturer ved at aktivere de handlekraftige fællesskaber, der skaber 

kulturerne. Der er arbejdet ud fra to konkrete arbejdsmiljøudfordringer: ”Stop gratisarbejde” og 

”Forbedre natarbejde”. Forbedring af nattevagter handler også om at ændre ansættelsesnorm for 

ansatte med nattevagter, at gravide fritages uden løntab, m.m.  

God ledelse af arbejdsmiljø: Kredsen vil i samarbejde med DSRs Lederforening intensivere 

samarbejdet med lederne om ledernes muligheder for at forbedre sygeplejerskers arbejdsmiljø. Vi 

 
14 Birgit Aust m.fl. Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – Hvad virker? 2017. 
15 Linda Aiken et al. BMJ 2012. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: Cross sectional surveys of nurses 
and patients in 12 countries in Europe and the United States. Hjemmesiden RN4Cast 
16 Tage Søndergård Kristensen ”Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker” 2013. 

http://www.rn4cast.eu/research-spotlight.html
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vil afsøge muligheder for at udvikle samspillet med de lokale sygeplejeledere og støtte 

samarbejdet i arbejdsmiljøgrupperne og TRIO’erne (leder, tillidsrepræsentant og 

arbejdsmiljørepræsentant). 

Lære af Coronakrisen: Arbejdsmiljøstrategien vedtages, mens vi fortsat er i Coronakrisen. Den 
akutte fase er overstået, og vi har erfaret, at der er efterspørgsel efter sygeplejerskers fleksibilitet. 
Arbejdstidsreglerne, der skal fungere som værn og beskyttelse mod overudnyttelse af 
sygeplejerskers fleksibilitet, har vist sig svære at anvende og at være utilstrækkelige. Dette er 
desværre ikke nyt, og i lyset af Coronakrisen vil kredsen intensivere sit arbejde med 
arbejdstidsregler, fleksibilitet og arbejdsmiljø. Herudover vil kredsen følge op på, hvad vi har lært 
fx omkring værnemidler, store forandringer og behovet for ledelse ”i uforudsigelige tider/kaos”. 
Her inddrages bl.a. viden fra ”Stop gratisarbejde” og input fra ”Fagligt forsvarlig bemanding”. 

Konkrete arbejdsmiljøudfordringer i hverdagen og individuel sagsbehandling: Kredsens 

konsulenter og formandskab arbejder hver dag med at rådgive og vejlede medlemmer og 

tillidsvalgte, som henvender sig med spørgsmål om arbejdsmiljø. Herunder afholder kredsen tillige 

stressforløb og temaarrangementer for medlemmer. Valg af emner udspringer af de udfordringer, 

medlemmerne kontakter DSR om. 

 

Ovenstående prioriterede indsatser er udvalgt efter kriterier omkring relevans og ressourcer. Det 

betyder, at ikke alle emner, som kredsen ønsker at have fokus på, er prioriteret. Her kan særligt 

nævnes sygeplejersker, der er i den sidste ca. tredjedel af deres arbejdsliv (den gruppe, vi 

betegner 55+). Her afventer vi, om det bliver muligt også at kunne give gruppen særlig prioritet i 

denne strategis løbetid. 

 

Hvad kan vi – i samarbejde 

Det er komplekst at forbedre arbejdsmiljø og arbejdslivet for sygeplejersker. Samfundsudviklingen 

og mange forskellige aktører har betydning for, hvilken retning arbejdsmiljøet bevæger sig i. 

 

Nogle arbejdsmiljøudfordringer løses kun, hvis de ansatte også er indstillet på de forandringer, 

som en forbedring kræver. Altså at det enkelte medlem vælger at indgå i det handlekraftige 

fællesskab, der kan forandre til det bedre. 

 

Andre arbejdsmiljøudfordringer kræver prioritering, midler og handling fra ledelse, regions-

/kommunalpolitikere og/eller Folketing. DSR Kreds Hovedstaden samarbejder og står sammen med 

andre faglige organisationer om at skabe overordnede handlekraftige fællesskaber, når det er 

relevant. 

 

Samarbejdet med FTR, TR, AMiR, ledere og alle andre medlemmer er en grundpille i DSR Kreds 

Hovedstaden. Vi er fælles om DSR, og vi står sammen i DSR. Det betyder, at vi sætter pris på 

samarbejdet med SLS, DSRs Lederforening, m.fl.  

I DSR Kreds Hovedstaden satser vi på samarbejde og konstruktive forhandlinger, men vi går ikke 

af vejen for at benytte de overenskomstmæssige og arbejdsretslige virkemidler ved uenighed med 

arbejdsgiver. 

Det er vigtigt for DSR Kreds Hovedstaden, at sygeplejersker har et sikkert og sundt arbejdsmiljø 
og jo flere, der trækker i den retning, jo stærkere chance for positive forandringer. 
 
Kredsbestyrelsen vurderer i 2024 om strategien skal revideres, tilpasses eller fortsætte. 


