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Formandens mundtlige beretning 
(det talte ord gælder) 

 

Endnu en gang velkommen til generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden. 

Den er særlig af flere årsager. Først og fremmest er det nu to år siden, vi mødtes sidst, i 

oktober 2018. (ændring i DSR lovene) 

Det er også en virtuel generalforsamling med de muligheder og begrænsninger, det 

indebærer – desværre nok mest det sidste.  

Men jeg, det øvrige formandskab og kredsbestyrelsen håber, at I alligevel har mod på at tage 

ordet i debatten, ytrer jer og på den måde være med til at holde hånden under de stærkt 

demokrati i DSR. En sidste særlig begivenhed er, at kredsen har været igennem et 

formandsskifte midt i valgperioden. Det er jo heller ikke en hverdagsbegivenhed - heldigvis. 

Og det betyder, at dette er min første beretning som jeres kredsformand. Den vil jeg gerne 

bruge til at fokusere på nogle få temaer, som har fyldt meget siden sidst. Hvis I eller jeres 

kolleger ønsker et bredere indblik i det fagpolitiske arbejde og de mange forskellige opgaver, 

vi løfter i kredsen, kan jeg kun opfordre jer til at læse den skriftlige beretning VIS FREM 

 

Når jeg ser tilbage på tiden, der er gået, dukker nogle bestemte ord og temaer op. Et af dem er 

”FÆLLESSKAB”.  

Fagbevægelsen handler om fællesskab og sammenhold, og det store fællesskab er DSR 

selvfølgelig også en del af. Fællesskab betyder at vi står sammen – også selv om corona 

betyder, at vi ikke kan være så meget sammen, som vi plejer og ønsker.  

Sammen ER vi stærkest – både i det store og i det små og både i tanke og i handling.  

Det er en mærkesag for mig og en ambition for alle os i formandskabet og bestyrelsen.  

Derfor har vi arbejdet på at involvere tillidsvalgte mere i vores indsatser, at lytte mere til 

græsrødderne, besøge arbejdspladser og TR-kollegier oftere og at styrke samarbejde og 

vidensdeling på kryds og tværs – både i hele DSR og blandt medlemmer og tillidsvalgte. Det 

arbejde er godt i gang, og det fortsætter.  

Samtidig ser vi større uenigheder og mange forskellige syn på faget og vilkårene komme til 

udtryk. Der sker en bevægelse blandt sygeplejersker i denne tid, særligt på sociale medier, 

hvor stadig flere udtrykker kritik og frustration af lønniveauet og arbejdsvilkårene og 

kræver forandring og forbedring. Det har vi kun fuld forståelse for.  

Lad mig igen understrege, at netop fællesskab og sammenhold er en helt klar forudsætning for 

at skabe den forandring, vi alle ønsker her.  

 

OK21 venter lige om hjørnet.  

Selvom arbejdsgiverne i Berlingske for nogle uger siden kridtede banen op med et Nej til 

lønstigninger til sygeplejersker, er vi sådan set mere end klar til at give dem kamp til stregen. 

Bolden blev allerede sat i spil, da corona fejede ind over landet i starten af året. Den ruller 

med fornyet kraft, nu hvor vi nærmer os OK forhandlingsstart:  

Sygeplejersker fortjener bedre bundlinje, ikke kun pæne ord – og det er ikke alene på grund 

af corona, men fordi vi har et 50 år gammelt historisk lønefterslæb, der skal rettes op på.  

Sexisme fylder meget i denne tid – både seksuel chikane og strukturel ulighed mellem mænd 

og kvinder.  

Og uligeløn er en del af den strukturelle ulighed. Det skal vi have et opgør med. 

Sammen kan vi gøre en forskel i de forhandlinger, der venter. Men det kræver, at vi står fast 

sammen. I kredsen ser vi frem til at følges med alle jer hele vejen igennem OK-

forhandlingerne! 
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I DSR kan vi ikke sige fællesskab og samarbejde uden at sige tillidsvalgte.  

Alle vores mange fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og 

arbejdsmiljørepræsentanter gør en stor og vigtig forskel – i hverdagen, på arbejdspladsen, for 

det enkelte medlem og for organsationen.  

Vi kan ikke lykkes uden jer eller udenom jer.  

TAK for jeres engagement og indsats – hvadenten den handler om at løfte lokale 

beredskabsforhandlinger, slås for værnemidler til jeres kolleger, udbrede kendskabet til 

lokallønskampagnen eller stå på mål for rettighederne i arbejdstidsaftalen.  

 

Vi er mange i organisationen og vi skal ikke alle sammen lave det samme, men vi vil gerne 

lykkes med det samme: Et stærkt sundhedsvæsen i balance. Et sundhedsvæsen med plads til 

at bruge fagligheden og gøre det, vi er uddannet til. Et sundhedsvæsen, hvor vi som 

medarbejdere kan trives og føle os værdsat. Et sundhedsvæsen, hvor løn og arbejdsvilkår gør 

det muligt at have et langt og godt arbejdsliv som sygeplejerske.  

Det arbejder DSR for både centralt og lokalt og både administrativt og politisk.  

 

Og vi fejrer milepæle, når vi når dem – fx når vi indgår nye gode aftaler for anæstesikursister 

og kliniske undervisere. Når nye efter- og videreuddannelsestilbud falder på plads, eller vi 

sætter vigtige aftryk på de kommunale og regionale budgetter fx i forhold til 

sundhedsplejersker, sygeplejersker på plejecentre og flere kliniske vejledere på 

grunduddannelsen.  

Er vi i mål? Nej, og jeg tør faktisk godt love jer, at vi aldrig helt vil nå vejs ende. For så skal 

vi flytte målet og sætte barren endnu højere. 

 

Andre nøgleord for mig er ”FAGLIGHED” og ”ARBEJDSMILJØ” 

 

Sygeplejersker kan, vil og tør. Det har vist sig med al tydelighed i årets løb, hvor corona 

forandrede den hverdag, vi kender og understregede betydningen af et stærkt og 

velfungerende sundhedsvæsen med fokus på faglighed, kompetencer og ikke mindst 

omstillingsparathed.  

Mange, mange sygeplejersker - I - har udvist en helt enorm fleksibilitet og har påtaget jer nye 

funktioner og opgaver med ganske kort varsel under en pandemi med ukendte konsekvenser 

og omfang. Tak for at gøre en forskel, løfte ansvaret og tage opgaven på jer. Stor respekt og 

anerkendelse går jeres vej herfra, og I ved selv, hvor fortjent det er. Men ordet ”anerkendelse” 

klinger lidt hult, for der er ingen tvivl om forventningerne: At al den store offentlige 

anerkendelse helt berettiget skal vise sig på jeres lønseddel. Den kamp er vi slet ikke færdige 

med at kæmpe, og vi holder fast. Og der foregår lige nu et stort arbejde lokalt for at rydde op 

efter forårets omfattende og kortfristede ændringer i sygeplejerskernes vagtplaner og 

funktioner.  

 

Jeg og vi ved alt for godt, at jeres indsats i corona-tiden har store omkostninger for det 

psykiske arbejdsmiljø. Uforudsigelighed i arbejdet kombineret med utryghed og bekymring 

for eget og familiens sundhed og trivsel er nogle af de mest belastende arbejdsmiljøfaktorer, 

vi kender. Konsekvenserne og efterreaktioner er ved at vise sig nu. Kontakt os, hvis du eller 

dine kolleger har brug for at tale om, hvordan DSR kan hjælpe.  
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Nu ser vi desværre, at mange oplever langvarige og alvorlige senfølger. Vi presser på for at 

det håndteres som kollektivt problem – ikke et individuelt 

Vær opmærksom på at melde senfølger som en arbejdsskade og kontakt kredsen, hvis du har 

brug for rådgivning eller vejledning.  

 

Corona har haft og har stadig store konsekvenser for rigtig mange sygeplejerskers arbejds- og 

privatliv, rutiner og hverdag, både i region og kommuner.  

Med de erfaringer vi nu har, så skal håndteringen gøres bedre. 

I DSR ved vi godt, hvad der skal til for at sikre et reelt beredskab ved en kommende corona-

bølge: 

• God planlægning og forberedelse baseret på alle erfaringerne fra foråret. Inddragelse 

og frivillighed er afgørende. 

• Der skal være fokus på sikkerhed og let adgang til korrekte værnemidler for alle 

med behov.  

• Og endelig aftaler om honorering, der står mål med risikoen, opgaven og ansvaret.   

Vi vælger at tro, at arbejdsgiver også godt ved, at uden kompetente og ansvarsfulde 

medarbejdere, går det ikke.  

 

Men viljen til at betale sygeplejerskerne, som står helt i frontlinjen, udestår. 

Og her må jeg undre mig, ja mere end det – jeg bliver så forbandet.  

For hvor meget skal der til for at skabe berettiget og mærkbar forandring ift løn og 

arbejdsvilkår?! Både kreds og medlemmer er hyppigt fremme i den offentlige debat.  

Det gælder ikke mindst i det år, der er gået.  Og ofte med det samme budskab – fordi det jo er 

fakta: Sundhedsvæsenet er presset for hårdt, og vilkårene har konsekvenser for 

sygeplejemangelen – og det har lønnen også! 

Det er en virkelighed, som både medarbejdere og patienter mærker hver eneste dag. 

 

Vi kommer faktisk til orde i debatten. Vores synspunkter bliver hørt.  

Opgaven er at få dem omsat til konkrete resultater, som gavner jer, vores medlemmer. Det er 

og bliver et langt, sejt træk. Vi giver ikke op her – og så er jeg tilbage til styrken i 

fællesskabet.  

 

Og det leder mig til det sidste tema: ”INDFLYDELSE”  

 

Vi arbejder aktivt på alle fronter for at sikre, at sygeplejerskers stemmer bliver hørt i 

offentligheden og blandt dem, der træffer beslutninger og fordeler pengene.  

Det gør vi som DSR og i samarbejde med andre faglige organisationer og faggrupper.  

Vi arbejder for at skabe flere og stærkere alliancer på kryds og tværs, fx med 

patientforeninger.  

Formålet er at tage endnu mere og endnu bedre vare på sygeplejerskernes interesser. Og der er 

nok at skabe opmærksomhed på. 

Vores store indsats om fagligt forsvarlig bemanding har fokus på at sikre, at det rette antal 

sygeplejersker med de rette kompetencer er i fremmøde.  

Det handler om rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker nu og i fremtiden og det handler 

om patientsikkerhed.  
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Og det er først og fremmest borgere og patienter, politikerne tænker på, når de træffer 

beslutninger - ikke sygeplejerskers arbejdsmiljø og trivsel. Men det hænger uadskilleligt 

sammen. 

Det var en sejr for DSR at regeringen satte penge af til 1.000 nye sygeplejersker - 314 her i 

Region Hovedstaden. Men vi ved jo godt, at der ikke bare går en masse arbejdsløse 

sygeplejersker rundt og venter på at komme i job. Så vi kommer med input til, hvordan man 

kan finde gode løsninger her og nå i mål. Det kan man fx ved at forbedre løn og vilkår, der er 

med til at tiltrække og fastholde nyuddannede og erfarne sygeplejersker. Arbejdsgiver kan 

også tilbyde vilkår, så nogle gerne vil op i tid, måske nogle vil blive lidt længere. Og så 

handler det også om at fastholde de studerende, bla. ved styrke sygeplejerskeuddannelsen med 

flere kliniske vejledere.  

 

Når kommunerne i vores region forbereder næste års budget, får de kvalificerede, konkrete 

forslag med fra kredsen i tæt samarbejde med de lokale TR og FTR.  

Det handler fx om at styrke syge- og sundhedplejerskernes arbejde eller undgå besparelser, 

som rammer indsatser målrettet syge og udsatte borgere. Vi hører altid gerne fra jer, hvis I har 

viden eller tanker om faglige og sundhedspolitiske forhold, som I synes fortjener 

opmærksomhed. Kontakt jeres TR eller kredsen. Vi er altid åbne for dialog.  

 

Her til sidst vil jeg gerne endnu en gang takke alle tillidsvalgte, men også en særlig TAK til 

kredsbestyrelsen og til resten af formandskabet igennem perioden Signe Hagel Andersen, 

Harun Demirtas, Mette Sofie Haulrich, Hanne Krogh og Inger Margrethe Siemsen IMS samt 

Ken Strøm Andersen – tak for jeres kæmpe indsats og engagement til gavn for medlemmerne, 

faget og vores sag.  

 

I gør en forskel, og I sætter fag, fagpolitik og DSR på dagsordenen så utroligt mange steder 

og på så mange måder. Tak for det.  

Det ligger mig også på sinde at takke den tidligere kredsformand Vibeke Westh for mange 

års vedvarende politisk benarbejde og synlighed i region og kommuner. Vi ønsker Vibeke god 

vind fremover.  

På vegne af alle os politisk valgte vil jeg også sige tak til alle på kredskontoret for kompetent, 

vedholdende og stabil understøttelse og indsats hver dag. Sidst men ikke mindst: Tak til alle 

kredsens medlemmer for aktivt med- og modspil. Når vi er i dialog, kan vi spille hinanden 

gode! Det har vi gjort i det år, der er gået. Lad os fortsætte med det!  

 

Her til allersidst: 2020 har allerede bragt enorme mængder af ros og anerkendelse i 

sygeplejerskernes retning, både fra politikere og befolkning. Men pæne ord og gode viljer er 

ikke nok. Alle sygeplejersker skal have en løn, der svarer til ansvar og kompetencer – en løn 

der er til at leve af. Og alle sygeplejersker skal have arbejdsvilkår, der er til at leve med. Den 

kamp har vi kæmpet i DSR i mange år. Og vi bliver ved.  

Sammen er vi stærkest og sammen når vi længst! 

Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 

Tak for ordet 

 

S – L – U – T 

 


