
Vigtige forskelle mellem Dansk Sygeplejeråd og De Gule 
Hvad betyder det for den enkelte sygeplejerske og for fællesskabet af sygeplejersker, 
om man er medlem af en Dansk Sygeplejeråd eller en af ’de gule’ foreninger? Se nogle 
af de mest afgørende forskelle her. 
 

DANSK SYGEPLEJERÅD DE GULE 
 

Aftaler med din arbejdsgiver om dine generelle vilkår 
Har indgået en overenskomst (aftale) 
mellem arbejdsgiver og 62.000 
sygeplejersker, som sikrer 
sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår. 
 

Ingen overenskomst for sygeplejersker eller 
andre aftaler med sygeplejerskernes 
arbejdsgivere.  
 

Kan derfor ikke indbringe en sag om 
overenskomstbrud.  
 

Kan ikke føre sager om medlemmers opsigelse 
ved en faglig voldgift. 
 

 

Forhandling af din personlige løn 
Din TR, FT og kreds har retten til at 
forhandle og indgå aftaler om din løn med 
din arbejdsgiver.  
 

Har ingen ret til at forhandle eller indgå aftaler 
om sygeplejerskers løn.  

 

Med eller uden et sygeplejefagligt fokus? 
Varetager alene sygeplejerskernes 
interesser.  
 

Kæmper politisk for f.eks. løn- og 
arbejdsvilkår, sundhedsloven, patienters 
forhold, sundhedsvæsenets udvikling, 
sygeplejerskeuddannelsen, efter- og 
videreuddannelse, indflydelse i vigtige 
nævn og råd. 
 

En gul forening skal tilgodese mange forskellige 
interesser – og kan derfor ikke prioritere 
udelukkende sygeplejerskers behov.  

 

Tillidsrepræsentant til at hjælpe dig og dine kolleger på arbejdspladsen 
1.300 tillidsrepræsentanter og 1.500 AMiR 
over hele landet. 
 

Råder og vejleder dig i personalesager og 
ved forhandling af løn.  
 

Påvirker personalepolitikker, 
besparelsesplaner og andre forhold på 
arbejdspladsen. 
 

Ingen.  
 
 

 

Lønkompensation ved konflikt 
En konflikt mellem DSR og arbejdsgiverne 
kan betyde, at sygeplejerskerne ikke får 
løn. Derfor får medlemmerne udbetalt 
konfliktunderstøttelse svarende til lønnen. 

Maksimal dagpengesats ved lockout og 
blokade.  
 

 



 
Faglig juridisk bistand 

Al bistand tager udgangspunkt i stor erfaring 
og viden om sygeplejerskers arbejde og 
arbejdspladser.  
 

Giver dig sygeplejefaglig bistand.  DSR’s 
jurister kan føre sager i fx 
afskedigelsesnævn, faglig voldgift eller 
domstolene. 
 

Hjælp til arbejdsskadesager. 
 

Juridisk og faglig rådgivning ved 
sygeplejerskernes autorisation og klager fra 
patienter/borgere eller deres pårørende til 
Patientombuddet, herunder 
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 
 

Advokatbistand. 
 

Bistand til sager, der relaterer sig til 
sygeplejefaget og autorisationen. 
 

De gule organisationer ydes typisk juridisk 
bistand alene til det ansættelsesretlige 
område. 
 
 

 

At være mange eller få, der kæmper sammen 
Dansk Sygeplejeråd er tilknyttet 
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), 
der er hovedorganisation for 1,4 millioner 
offentligt og privat ansatte. 
 

FH er en paraplyorganisation for 80 
forskellige fagforbund, som arbejder 
sammen i forhold til arbejdsgivere, 
politikere og offentligheden. 
 

De gule foreninger står helt uden for de to 
store hovedorganisationer, Fagbevægelsens 
Hovedorganisation og Akademikerne. 
 
 

 

Indflydelse  
Dansk Sygeplejeråd styres af sygeplejersker 
valgt af sygeplejersker – og hviler på et 
demokratisk grundlag.  
Medlemmerne vælger derfor selv, hvilke 
områder DSR skal prioritere, fra din 
arbejdsplads og helt op til landsplan. 
 

Du vælger derfor din egen 
tillidsrepræsentant, 
fællestillidsrepræsentant, kredsbestyrelse 
og den landspolitiske ledelse.  
 

Valg til egen hovedbestyrelse, alternativt 
regionale bestyrelser.  

 
 


