
Sygeplejersker oplever at samspillet mellem DSR Kreds 
Hovedstaden, kredsens medlemmer og andre relevante 
aktører giver en mærkbar positiv forskel på sygeplejerskers 
arbejdsmiljø og arbejdsliv. 

Ambitionen er at sygeplejersker kan levere faglig kvalitet 
og arbejde professionelt med faget/kerneopgaven i et 
sikkert, sundt og udviklende arbejds miljø gennem hele 
arbejdslivet.

Denne strategi skal være med til at give retning og fokus til DSR 
Kreds Hovedstadens prioriterede indsats i forhold til sygeple-
jerskernes arbejdsmiljø og være med til at give medlemmerne 
indsigt i kredsen arbejde med arbejdsmiljø og arbejdsliv. 

I forlængelse af arbejdsmiljøstrategien er der udarbejdet en 
strategi for arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR).

Strategierne ledsages af en handleplan, hvoraf det fremgår, 
hvordan de strategiske mål nås. Den aktuelle handleplan kan 
findes på kredsens hjemmeside www.dsr.dk/hovedstaden. 

Strategierne skal senest revurderes i 2020 og  
handleplanen efter behov i perioden.
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Kredsens strAtegisKe midLer

Kredsens primære muligheder i arbejdsmiljøarbejdet består 
i et tæt samarbejde med og påvirkning af de aktører, der har 
beføjelser og indflydelsesmuligheder til at sikre et arbejdsmiljø 
og arbejdsliv, der er sikkert, sundt, udviklende m.m. Aktørerne  
er både arbejdsmarkedets parter, politikere, arbejdsgivere, 
ledere, tillidsvalgte og det enkelte medlem. 

Kredsen vil i arbejdsmiljøarbejdet særligt lægge vægt på at sætte 
arbejdsmiljø på den politiske dagsorden, at sikre indflydelse via 
MeD, at kompetenceudvikle de lokale tillidsvalgte til det nære 
arbejdsmiljøarbejde og at indgå i tværfagligt og tværorganisa- 
torisk samarbejde.

HoLdninger/principper  
i strAtegien
Kredsens grundholdninger og principper, som er styrende
i arbejdet er:

•	 Der er sammenhæng mellem høj faglighed og godt arbejdsmiljø
•	 Arbejdsmiljøproblemstillinger må ikke individualiseres
•	 Vi er hinandens arbejdsmiljø 

der er sammenhæng mellem  
høj faglighed og godt arbejdsmiljø
et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø hænger tæt sammen 
med en høj faglighed og kvalitet i arbejdet. Når sygeplejersker har 
mulighed for at udføre deres arbejde med høj faglig kvalitet, så 
øges arbejdsglæden og oplevelsen af godt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøproblemstillinger  
må ikke individualiseres
Der er en udstrakt samfundsmæssig tendens til, at arbejdsmiljø-
problemer gøres til den enkeltes ansvar. Det er i stor udstrækning 
den enkelte, der oplever konsekvenserne af et belastet arbejds-

miljø, men DSR Kreds Hovedstaden har den holdning, at arbejds-
miljøproblemer skal løftes kollektivt/i fællesskab. Det er den 
enkelte, der rammes, men både den enkelte og arbejdspladsen 
skal inddrages i løsningerne.

Vi er hinandens arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø handler også om relationerne på arbejdspladsen.  
Det kan konkret dreje sig om klar rollefordeling, samarbejds- 
muligheder, opgavedefinering, prioritering, mulighederne for 
faglig udvikling, forudsigelighed m.m. Det handler om samarbejde, 
om relationskompetencer og om ledelse. Kredsen har derfor et
målrettet fokus på at påvirke arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde
på den enkelte arbejdsplads med i forhold til ledelse og samarbejde.

indsAtsområder

Kredsen prioriterer altid sagsbehandling af medlemshenvendelser 
og aktuelle sager på arbejdspladser med arbejdsmiljøbelastninger. 

Derudover har kredsen på baggrund af aktuel viden om syge- 
plejerskers arbejdsmiljø og input fra medlemmer1 udvalgt  
 følgende tre indsatsområder:

•	 Særlige udfordrede områder; akut-området, medicinske 
afdelinger og psykiatri, 

•	 Medlemmernes oplevelse af DSR Kreds Hovedstadens  
arbejdsmiljøindsatser

•	 Udvikling af samarbejdet med tR, AMiR, ledere og øvrige 
medlemmer 

1 SAtH, dvs. undersøgelser af Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, trivsel og Helbred
tage Søndergaard Kristensen: ”Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker”.
Den daglige kontakt med medlemmerne/den konkret daglige sagsbehandling.
Input fra FtR, tR, AMiR indsamlet i forbindelse med revision af strategier på
arbejdsmiljøområdet. Panelundersøgelse. Medlemstilfredshedsundersøgelse.



særLigt udfordrede områder
Akut-området 
Store og mange forandringer er ifølge undersøgelser det en-
keltstående parameter, der belaster akut-områdets arbejdsmiljø 
mest. Kredsen vil have et konstruktivt kritisk blik på kommende 
forandringer på området. I samarbejdet med beslutningstagere  
og tillidsvalgte vil kredsen blandt andet have øje for om de 
planlagte forandringer er nødvendige, processen er ordentlig 
tilrettelagt, de ønskede resultater er realistiske og knyttet til 
kerneopgaven. 

det medicinske område
På det medicinske område er sammenhængen mellem senge-
pladser og opgaver på den ene side og personaleressourcer og 
kompetencer på den anden side afgørende for at kunne forbedre 
arbejdsmiljøet og fastholde den faglige kvalitet. Derfor fort-
sætter og intensiveres arbejdet for at ressourcer bliver bragt i 
overensstemmelse med behovet på det medicinske område. 

psykiatri
I behandlingspsykiatrien er risiko for stress og udbrændthed ud-
talt. Det bunder blandt andet i uhensigtsmæssige patientforløb, 
som sætter både patienter og ansatte under pres. Rolleuklarhed  
i arbejdet er særlig udfordret i psykiatrien, og der er høje fore- 
komster af vold og trusler om vold. Løsninger af problemer på 
området hænger i høj grad sammen med muligheden for at 
udøve pleje og behandling af høj kvalitet.  

medLemmernes opLeVeLse Af  
Kreds HoVedstAdens Arbejds- 
miLjøindsAtser
Kredsen ønsker med dette indsatsområde at skabe bedre 
sammenhæng mellem DSR’s arbejde på arbejdsmiljøområdet og 
medlemmerne oplevelse af DSR’s arbejde. Dette indsatsområde 
handler om, at få mere viden om medlemmernes forventninger 

og holdninger til DSR’s rolle i arbejdsmiljøarbejdet. et stærkt 
samarbejde mellem medlemmer og fagforening er en forudsæt-
ning for, at arbejdsmiljøarbejdet lykkes. Hensigtsmæssig rolle- 
fordeling og forventningsafstemning er derfor det langsigtede 
mål for dette indsatsområde.

udViKLing Af sAmArbejde med tr, 
Amir, Ledere og øVrige medLemmer

DSR Kreds Hovedstaden vil knytte AMiR tættere til organisationen 
og støtte samarbejde mellem tR og AMiR. Det er helt centralt  
for udviklingen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne.  
Indsatserne på dette område fremgår af ”Strategi for arbejdsmiljø- 
repræsentanter” og ”Strategi for tillidsrepræsentanter” og af 
handleplanen til nærværende strategi.

Ledelse har stor betydning for et sikkert, sundt og udviklende 
arbejdsmiljø og arbejdsliv for medarbejderne, derfor vil det være 
en strategisk satsning at udvikle samarbejde med ledere og 
lederforeningen i DSR.

DSR Kreds Hovedstaden samarbejder med medlemmer, der hen-
vender sig om konkret arbejdsmiljøproblemer på deres arbejds- 
plads. Kredsen prioriterer aktiviteter indenfor områder, hvor et 
større antal medlemmer oplever udfordringer. Det kan være i 
forhold til stress, indflydelse, fastholdelse af faglig kvalitet m.m.. 
Kredsen vil således både påpege konkrete problemstillinger på 
arbejdspladsen og støtte det enkelte medlem.

1 SAtH, dvs. undersøgelser af Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, trivsel og Helbred
tage Søndergaard Kristensen: ”Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker”.
Den daglige kontakt med medlemmerne/den konkret daglige sagsbehandling.
Input fra FtR, tR, AMiR indsamlet i forbindelse med revision af strategier på
arbejdsmiljøområdet. Panelundersøgelse. Medlemstilfredshedsundersøgelse.



AMiR har – ligesom tR og ledere – en formel adgang til indflydelse 
på sygeplejerskers arbejdsmiljø og arbejdsliv. Denne strategi sig-
ter mod at støtte arbejdsmiljørepræsentanterne bedst mulig
i at kunne arbejde for at sygeplejersker kan levere faglig kvalitet 
og arbejde professionelt med faget/kerneopgaven i et sikkert, 
sundt og udviklende arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet.

en AMiR kan altid få sparring, råd og vejledning af kredsens konsu-
lenter. DSR’s hjemmeside har ressourcer i form af undersøgelser 
og værktøjer særligt målrettet til AMiR. Denne strategi er priorite-
ringer i forhold til arbejdsmiljørepræsentanter derudover.

Vision

Arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af DSR Kreds Hoved-
staden, skal opleve at samarbejdet med, kompetenceudvikling og 
støtte fra kredsen optimerer repræsentanternes mulighed for at 
gøre en mærkbar positiv forskel på sygeplejerskers arbejdsmiljø 
og arbejdsliv.

indsAtsområder

AMiR er en af de allervigtigste samarbejdspartnere i arbejdet for 
at opnå visionen for arbejdsmiljøstrategien. Derfor er etablering 
og fortsat udvikling af samarbejdet mellem kredsen og AMiR et af 
kredsens vigtigste midler til at opnå visionen. 

Samarbejde og kompetenceudvikling skal gå hånd i hånd. 
Arbejdsmiljøarbejde er komplekst. Det betyder, at kontinuerlig 
opkvalificering, sparring, erfaringsudveksling m.m. er nødvendig, 
hvis man skal være en kompetent og handlekraftig AMiR.

DSR Kreds Hovedstaden samarbejder med AMiR og støtter kom-
petenceudvikling via AMiR-møder med relevant og aktuelt indhold, 
videndeling, sparring m.m. Andre faggrupper, ledere, tR m.fl. bliver 
inddraget, hvor dette kan optimere indflydelsen og arbejdsmiljø- 
fokus på deltagernes arbejdspladser. 

Nyvalgte AMiR vil møde DSR Kreds Hovedstaden hurtigt efter 
registrering bl.a. med velkomstmail og tilbud om introduktions- 
møde.

Samarbejdet med de erfarne AMiR udbygges, med det formål  
at sikre fastholdelse og bringe de erfarne AMiR’ers viden og  
erfaring i anvendelse til gavn for arbejdsmiljøarbejdet.

Kredsen vil støtte AMiR, der indgår i MED-udvalg. MeD- 
udvalgene er et særligt indflydelsesrum, hvor arbejdsmiljø- 
forhold skal have kvalificeret plads og samarbejdet mellem  
tR og AMiR skal optimeres. 

Kreds Hovedstaden vil også arbejde for, at flere medlemmer 
stiller op til hvervet som AMiR, da dette er en central post for 
indflydelse på arbejdspladsernes faglighed og arbejdsmiljø.

Kredsen arbejder for en bedre registrering af AMiR i DSR’s  
medlemssystem. 

DSR Kreds Hovedstaden arbejder bl.a. via forhandling for at sikre 
og forbedre AMiRs løn, vilkår og tid til arbejdet. Herunder skal 
der skabe bedre sammenhæng mellem en AMiR opgaver og  
ressourcer (tid og kompetencer). 

Strategi for   
arbejdsmiljørepræsentanter 


