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En arbejdsgruppe under kredsbestyrelsen har fået øje 

på et stort tema, der fortjener at få kastet mere lys på 

sig: Sygeplejerskers gratis arbejde. Gruppen har kreds-

næstformand Kristina Robins som tovholder og ønsker at 

skabe opmærksomhed på gratis arbejde hos den enkelte 

sygeplejerske og rejse debatten på arbejdspladsen.

Indsatsen blev skudt i gang på kredsens generalforsam-

ling i oktober, hvor gruppen lavede en happening for at 

sætte spot på gratis arbejde og opfordre sygeplejersker til 

at sige STOP! Den fortsætter frem til næste generalforsam-

ling, blandt andet med denne omtale i OmKreds H. 

MASSER ARBEJDER, NÅR DE HAR FRI

Et andet spor handler om at få mere dokumentation. En 

tidligere DSR-undersøgelse har undersøgt , i hvor høj grad 

sygeplejersker arbejder i deres fritid, fordi de ikke kan 

nå deres opgaver i arbejdstiden. Undersøgelsen viser, at 

på det regionale område løste hver tredje sygeplejerske 

Aktuel KB-indsats:  

STOP gratis arbejde!

Hvem står bag indsatsen – og hvorfor?
arbejdsopgaver i 39 minutter af sin fritid, sidst hun var 

på job. På det kommunale område er det endnu værre: 40 

pct. af sygeplejerskerne brugte i gennemsnit 50 minutter 

af deres fritid på arbejdsopgaver, sidst de var på arbejde. 

Undersøgelser fra andre faggrupper i sundhedssektoren 

viser samme tendens.

Gruppen ønsker at blive klogere på hvor meget af det 

arbejde, sygeplejersker udfører uden for deres planlagte 

arbejdstid, der er ulønnet. 

Følg med i kommende numre af OmKreds H, hvor vi vil 

folde temaet endnu mere ud som optakt til DSRs forhandlin-

ger om en ny overenskomst 2018.

At arbejde gratis er uacceptabelt – og bør være helt unødvendigt. Arbejdsgiver har ansvar for, at opgaver og ressourcer hænger 

sammen, så arbejdet kan nås inden for arbejdstiden.

Lønnen udhules og de reelle konsekvenser af nedskæring erne skjules, når vi som medarbejdere bare hele tiden enten løber 

hurtigere eller arbejder uden løn uden for arbejdstiden for at nå det hele. Derfor er det ekstremt vigtigt at få sat en stopper for, at 

sygeplejersker føler sig presset til at arbejde gratis. Uanset årsagen til gratisarbejdet og uanset om presset kommer fra dem selv, 

ledelsen eller kolleger.

En vigtig pointe: Indsatsen for at løse problemet må ikke reduceres til at være den enkeltes personlige ansvar; gratis arbejde 

er et fælles og strukturelt problem, som kræver, at vi %nder løsninger i fællesskab og forebygger med en kollektiv indsats.

Er gratis arbejde et problem hos jer? Start med en drøft else i kollegagruppen, inddrag din TR og AMiR og tal om, hvordan I 

kollektivt kan ændre en uhensigtsmæssig kultur til en kultur, hvor alle tager for givet, at man selvfølgelig får løn for det arbejde, 

man udfører. Saml på eksempler fra steder, hvor det virker at planlægge sig ud af problemet.

Arbejdstid, &eksibilitet og arbejdstidsregler bliver vigtige temaer ved næste OK-forhandling i 2018. Vi folder temaet mere 

ud i kommende numre af bladet og ser fx nærmere på, om &eksibilitet er en fordel eller en bagdel. Læs med og bliv inspireret.

 v/ kredsnæstformand 

KRISTINA ROBINS

DSR MENER…!
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- Som sygeplejersker vil vi jo bare gerne gøre det godt, både 

for patienterne og kollegerne. Det er jo slet ikke fordi, vi har 

et ønske om at skjule arbejdspresset i hverdagen. Man vil 

da gerne være hjælpsom, og vi opdrager hinanden til det, 

fx ved at rose og anerkende hinandens hjælpe-gen! Sådan 

siger Sisse Kampmann Bruun, der arbejder på en orto-

pædkirurgisk afdeling og er medlem af kredsbestyrelsens 

arbejdsgruppe om Stop for Gratis arbejde. 

- For mig faldt tiøren virkelig først, da vi begyndte at tale 

om det i kredsen. Jeg blev opmærksom på, at mine yngre og 

mindre rutinerede kolleger mødte tidligt ind for at nå dagens 

arbejde. Jeg har også selv haft for vane at møde tidligt, så 

jeg var helt klar til dagens arbejde og logget på systemerne, 

når dagvagten begynder, fortæller Sisse.

ÆNDREDE ARBEJDSGANGE

- Nu øver jeg mig på kun at arbejde i arbejdstiden. Så når 

min kollega spørger straks når vagten starter, om hendes 

patient er klar, svarer jeg, at jeg først skal logge på. Det går 

bedre nu, men det er faktisk rigtig svært. Og det kræver, at 

vi taler sammen om, at vi kommer til at lægge kollegialt pres 

på hinanden. Og om, at det er ok, at nogle ikke er så hurtige 

som andre, måske fordi de er nye på jobbet eller af andre 

årsager, konstaterer hun. 

Sisse fremhæver i den forbindelse et projekt fra en sen-

geafdeling, hun er bekendt med. Her arbejder man med at 

ændre arbejdsgangene, så dokumentationen er afsluttet kl. 

14:30, altså en halv time før vagten slutter. 

- Det er virkelig en kultur, der skal ændres. Men det giver 

så meget mening for mig, at det faktisk kan lade sig gøre at 

planlægge sig ud af den dårlige samvittighed, siger hun. 

Vores hjælpsomhed  
udhuler vores løn
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ITALESÆT KONSEKVENSEN

Sisses eget løsningsforslag er at skabe opmærksomhed på 

det gratis arbejde og tale om det med kollegerne. 

- Det har konsekvenser for vores løn, når vi arbejder gra-

tis. Den bliver udhulet, og det ønsker ingen. Vi skal selv som 

ansatte være med til at gøre noget. Det mindste, vi kan gøre, 

er at lade være med at arbejde uden at få løn for det. Det er 

ikke den enkeltes problem, hvis der er for mange opgaver at 

løse til, at man kan nå det i arbejdstiden. Det er rammerne, 

den er gal med. Men det skal jo være synligt. Øvelsen er 

at lære at hjælpe hinanden I arbejdstiden, ikke UDEN FOR 

arbejdstiden, slutter Sisse Kampmann Bruun.

Interview:
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På gas-kir på Hvidovre Hospital er det lykkedes at skabe en 

kultur, hvor gratis arbejde ikke er acceptabelt. Det kræver 

ledelsens klare opbakning, og den er til stede.  

På afdelingen er der mulighed for at anvende et helt 

enkelt værktøj: En to-do-liste som er en almindelig A4-side 

med alle sengenumre påført. Listen kan bruges, hvis man 

kan se, at det ikke er muligt at få a'laret alle ens opgaver 

inden for arbejdstiden. Så skriver man eventuelle udestå-

ende opgaver på sedlen, fx ”blodprøvesvar mangler” eller 

”mangler CVK pleje”. Listen gives til kollegaen, der møder i 

næste vagt, og så går man hjem. 

- Det mindsker stress, at man ikke bekymrer sig, men 

ved, at opgaven er a)everet og serveret klart til den næste. 

Det er et godt værktøj, der virker i praksis, fordi vi alle sam-

men bakker op om det, konstaterer Christina Bach, der er 

AMiR på afdelingen. 

 

Hvis du blot to gange om måneden undlader 

at notere 30 minutters overarbejde, snyder du 

dig selv for mindst 90.000 kr. på din livsløn. 

Hvordan? Sådan: 

• 2 x 30 minutters overarbejde om  

måneden = 12 timer om året

•    Et arbejdsliv varer ca. 40 år  

= i alt 480 timers overarbejde

•    Gang op med overarbejdsbetaling på 

begyndelsesløn = i alt mindst 90.000 kr.

Regnestykket herover er både meget enkelt 

og konservativt skønnet. For de )este vil 

beløbet være væsentligt større. 

Tjek regnestykket med udgangspunkt i dit eget 

løn niveau og dit mønster for ikke-registreret 

overarbejde. Det kan meget let blive til endnu 

)ere penge.

Gratis arbejde  

er dyrt – for dig

Inspiration:  
To-do-listen
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• Du møder på arbejde, før din vagt begynder, så du kan nå 

overlevering, starte din pc, læse op på journaler etc. Så 

er du helt klar og på plads, når vagten starter, og det er 

rart at være forberedt – også selv om du ikke får løn for at 

møde før tiden.

• Du giver dit private mobilnummer til din psykiatriske 

patient, som blev udskrevet op til weekenden, uden at han 

måske var helt klar til det. Så har han den tryghed, at han 

kan ringe til dig , som er professionel og kender ham, hvis 

han har brug for at tale med nogen - selvom du har fri.

• Du bliver lige lidt længere, efter at din vagt er slut for at 

dokumentere det, du ikke nåede i dagens løb. Du skriver 

Eksempler på gratis arbejde…

det ikke på som overarbejde, for det er ikke så velset - og 

du skulle jo have nået det i løbet af vagten, så egentlig 

er det jo heller ikke rigtigt overarbejde, vel? Og så er du 

færdig og har gjort rent bord til den kollega, der kommer 

efter dig og skal ikke tænke på det, når du kommer hjem. 

• Du er ny i faget, i specialet eller på arbejdspladsen, og du 

vil ikke ligge dine erfarne kolleger til last, fordi du ikke er 

helt så hurtig eller erfaren som dem, når du arbejder. Så 

du vælger lige at komme lidt før eller blive lidt længere, i 

hvert fald indtil du får så meget erfaring, at du kan nå det 

samme, som de når. Og det er jo lidt urimeligt at skrive 

overarbejde på, når nu det er dig, der ikke er hurtig nok.
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