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BLIV (ENDNU) BEDRE TIL AT 
KOMMUNIKERE

KREDS MIDT TRÆF DEN 21. JANUAR 2020

GERT PETERSEN, DITTE SCHARNBERG, MARIE ADELSTORP

OG RIKKE BÆK CRAMER



 

  

    
     

      

      

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT 
KOMMUNIKERE SOM TR OG AMIR?

Indledning ved Gert Petersen, kredsnæstformand i DSR, Kreds Midtjylland.
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PRÆSENTATION AF WORKSHOP

 Din kommunikation på arbejdspladsen til kolleger og leder/e.

 Din kommunikation til omverden via presse og offentlighed.

 Din kommunikation til kolleger og omverden via sociale medier.

 Sygeplejerske Rikke Bæk Cramer og #sophieslønfest.

 Ytringsfrihed.



MIN KOMMUNIKATION SOM 
TR/AMIR TIL 

KOLLEGER OG LEDER/E 
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MIN KOMMUNIKATION SOM TR/AMIR 

Til kolleger:

 Kulturen på din arbejdsplads?

 Hvad vil du kommunikere om?

 Hvad vil du opnå? (i bedste fald 😊😊)
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MIN KOMMUNIKATION SOM TR/AMIR 

Til leder(e):

 Kulturen på din arbejdsplads?

 Hvad vil du kommunikere om?

 Hvad vil du opnå? (i bedste fald 😊😊)
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MIN KOMMUNIKATION SOM TR/AMIR
TIL KOLLEGER OG LEDER/E – HVORDAN?

 Med målgruppe og formål på plads hvad er så …:

 … dine BUDSKABER? 

Tænkes, formuleres og formes, afprøves – hvordan?
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MIN KOMMUNIKATION SOM TR/AMIR
TIL KOLLEGER OG LEDER/E – HVORDAN?

 Dine kanaler/medier?

 Dine alliancer?

 Dit kriseberedskab?
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MIN KOMMUNIKATION SOM TR/AMIR
TIL KOLLEGER OG LEDER/E 

REFLEKSION 1

 Hvilket problem/god historie på din arbejdsplads ser du som væsentlig 
fremover at kommunikere om? 

 Til hvem?
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MIN KOMMUNIKATION SOM TR/AMIR
TIL KOLLEGER OG LEDER/E 

REFLEKSION 2

 Hvilke barrierer ser du for, at du kan tage de/t ønskede initiativ/er?

 Hvad skal der til for at bryde dem ned?



MIN KOMMUNIKATION SOM 
TR/AMIR TIL OMVERDEN VIA
PRESSE OG OFFENTLIGHED
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MIDTJYSKE 
SYGEPLEJERSKER 
I MEDIERNE
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PRESSE OG RADIO/TV

 Afklar målgruppe og budskab. Husk af sætte dig i modtagernes sted.

 Find din krog.

 Gør din fortælling genkendelig og nærværende.

 Hav fakta på plads. 

 Hvad er konflikten?

 Hvad er en – mulig – løsning?

 Hav tillid til din troværdighed!
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PRESSE OG RADIO/TV

 Sørg for at sikre dig citattjek.

 Opbyg med fordel et netværk af journalister.

 Du kan også anvende at udtale dig til ‘baggrund’ (= IKKE citerbart). Og/eller 

når journalisten ringer ift. ‘research’.

 I tvivl? Kontakt os!



MIN KOMMUNIKATION SOM 
TR/AMIR TIL KOLLEGER OG 

OMVERDEN VIA SOCIALE MEDIER



  

    
   

     

     
  

   

  

HVAD KOMMER JEG OMKRING?

 Facebook (Primært som gruppeværktøj)

 Twitter (Dialog med beslutningstagere)

 Instagram eller LinkedIn? 
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TING TAGER TID

 At være på sociale medier er ikke bare at ytre sig. 

 Det tager tid. Særligt i starten. 

 Men ofrer du tiden på det, så er du bedre klædt på til at varetage dine 
kollegers interesser. 
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TÆNK PÅ FACEBOOK SOM ET GRUPPEVÆRKTØJ

 Mere end tre millioner brugere i Danmark. 

 Et godt sted at være som tillidsrepræsentant. 

 Opret en gruppe for dig og dine kolleger?

 TIP: På et webinar på DSRs hjemmeside kan du få fremvist, hvordan du kan 
oprette en gruppe på FB. 
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BENYT FACEBOOK TIL AT:

 Lave et opslag. 

 Dele dokumenter. 

 Dele relevant artikel.

 Stille spørgsmål. 

 God til reminders (husk regler, hviletid m.v.)

 Lave en afstemning… Mulighederne er mange.
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FACEBOOK FORTSAT…

 FB er også et godt sted at få spørgsmål fra de sygeplejersker, man 
repræsenterer.

 HUSK også at du kan blande dig i alle debatter. Lave et delbart opslag.

 De sygeplejersker, der ikke er på FB?
Her er det nødvendigt at orientere disse løbende mundtligt eller via mail eller 
mundtligt om, hvad der foregår. Facebook er et supplement til mailkontakt.
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TONEN PÅ FACEBOOK

 Udfordring på SOME kan være, at tonen kan være lige vel hård. 

 Selvom der kan være et højt arbejdspres og tilspidsede situationer, så husk 

at oprette fælles spilleregler, så man holder debatten på sporet. 

 Banalt - men virksomt - råd: 

Kommenterer du på opslag, så skal du kun sige det, du vil sige, hvis du stod 

foran det menneske, du kommunikerer med.

 HUSK at alle kan tage et screendump og vise alle og enhver, hvad der står 

skrevet. 
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Twitter
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TWITTER: GÅ I DIALOG MED BESLUTNINGSTAGERE

 Mange beslutningstagere, politikere og mediefolk på Twitter.

 Man kan følge hinanden på Twitter. 

 Tweets er begrænset til 280 anslag

 På Twitter kan du derfor med fordel dele en artikel. Eksempelvis fra dsr.dk

 Er du på Twitter? 
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TWITTER FORTSAT …

 Vær opmærksom på at benytte ‘#’ (hashtag/havelåge).

 Beslutningstagere er eksempelvis sundhedsministeren, regionsrådsformand, 

kommunale aktører. Disse personer kan du tagge med @[brugernavn] 
- fx Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) @Heunicke.

 Du kan kommentere i alle debatspor.
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SÆT I GANG

 Twitter skal man kaste sig ud i.

 Deltag i debatten og benyt dig af: 
- at tagge relevante beslutningstagere
- #sundpol 
- #dkpol

 Følg eksempelvis:
Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) @heunicke
Dansk Sygeplejeråd @sygeplejerådet
Formand for DSR, Grete Christensen @GreteGc
Kredsformand for DSR, Anja Laursen @AnjaTLaursen



 

  

    
     

      

      

HVAD SÅ NU?

De første skridt på sociale medier…

 Hvad vil du? 
- I dialog med kolleger, andre tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter?   

= Facebook. 

- I dialog med medier og beslutningstagere? = Twitter. 

 Gør op med dig selv: 

- Hvor offentlig vil du være?

- Hvor megen tid vil du bruge? 
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#SOPHIESLØNFEST

SYGEPLEJERSKE RIKKE BÆK CRAMER



#SOPHIESLØNFEST
OM AT BRUGE SIN YTRINGSFRIHED PÅ DE SOCIALE MEDIER



BAGGRUND OG MOTIVATION

 I december 2017 delte jeg min lønseddel på Facebook forud for OK18-
forhandlingerne.

 Min motivation bundede i utilfredshed og en uretfærdighedsfølelse over 
udtalelserne fra arbejdsgiversiden.

 Jeg deltog i debatter på facebookgruppen ”Jeg er sygeplejerske,” hvor det 
var mit indtryk, at andre også følte sig ramt af udtalelserne.

 Hvis ingen tør at gå forrest, sker der aldrig noget.



OPSLAGET



HVILKE TANKER GJORDE JEG MIG, 
DA JEG SKREV OPSLAGET? 

 Vigtigt at holde sig på ”egen banehalvdel”

 Være diplomatisk – ikke alle SKAL have samme mening som en selv

 Være opmærksom på hvem der ser/læser opslaget

 Læs korrektur

 Skabe et blikfang

 Billede

 Hashtag



KONSEKVENSER

 Meget større eksponering end forventet – radio/tv/aviser

 Stor deling på Facebook

 Personlige konsekvenser



SPØRGSMÅL?



YTRINGSFRIHED

MEDIER LYTTER, NÅR SYGEPLEJERSKER TALER
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DIN YTRINGSFRIHED – DINE RETTIGHEDER

 Grundlovens §77 siger, at vi har ytringsfrihed. Det betyder, at vi har ret til at 

give udtryk for, hvad vi mener på tryk, i skrift og i tale.

 Men vi har et ansvar for vores ytringer. Lovgivningen sætter nogle grænser 

for, hvad vi kan sige og skrive. 
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FRA JUSTITSMINISTERIETS VEJLEDNING OM 
OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED
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RETNINGSLINJER I REGION MIDTJYLLAND

 ”Region Midtjylland opfordrer til, at medarbejderne står til rådighed for pressen og giver 
information, faktuelle oplysninger m.m., når det handler om medarbejderens eget 
fagområde.”

 Dog er det ledelsen, der beslutter, hvem der skal udtale sig på koncernens, hospitalets, 
institutionens eller afdelingens vegne. 

 Medarbejderen er ikke forpligtet til at udtale sig. Hvis medarbejderen ønsker det, kan 
hun eller han selv vælge at henvise til ledelsen.” 

På egne vegne – hvad vil det sige?

 ”Alle medarbejdere kan ytre sig til pressen på egne vegne, fx ved læserbreve, 
kronikker etc. Medarbejderen skal sikre sig, at det fremgår klart, om man udtaler sig på 
egne vegne eller på arbejdspladsens vegne. 
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DIN YTRINGSFRIHED - MULIGE FALDGRUBER

 Du kan altså ytre sig på egne vegne. Og dermed IKKE om: 

 - tavshedsbelagte oplysninger (Sikr dig, at du overholder tavshedspligten)

 - åbenbart urigtige oplysninger 

 - eller med ærekrænkende udtalelser

 Dit fortsatte samarbejde med ledelse og kolleger.



 

  

    
     

      

      

AFRUNDNING

 Benyt et par minutter på at tale om, hvad du vil sætte i gang på din 
arbejdsplads. 
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