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Sygeplejerske Susanne 

Irene Diener, Aarhus 

Universitets hospital, tog 

skridtet og valgte at 

stå frem med sin kritik 

over for øverste ledelse 

og i pressen.

TAG TIL ORDE, NÅR FAGLIGHED EN SÆTTES PÅ SPIL

”D
a jeg så hospitals direktørens op-

fordring på intranettet om at bruge 

vores ytringsfrihed til at rejse 

kritik og komme med forslag, tænkte jeg: 

’Nu er det nu’. Så gik jeg rundt et par dage 

med det hele i hovedet, og da jeg satte mig 

ned og skrev, var der adskillige helt fyldte 

sider, før jeg følte, jeg havde fået luft.”

Sådan fortæller sygeplejerske Susanne 

Irene Diener, Operation og Intensiv ØST, 

Aarhus Universitetshospital (AUH) om det 

øjeblik, der satte skub i en række begiven-

heder. Hun viste sit skriv til en fællestillids-

suppleant, der foreslog hende at kontakte 

kredsen. Samarbejdet med en kommu-

nikationskonsulent førte derefter til et 

indlæg både på intranettet og til en kronik 

i Aarhus Stiftstidende. Derefter blev hun 

inviteret til et opfølgende dialogmøde med 

hospitalsdirektøren.

Hvorfor tage til orde?

Susanne har 26 års erfaring som sygeple-

jerske i bagagen. Og hun har som tillids-
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repræsentant og næstformand i LMU 

(LokalMEDudvalget) ofte talt kollegernes 

sag i forhold til faglighed og arbejdsmiljø. 

Men det er første gang, hun tager til orde 

direkte over for den øverste ledelse, og 

første gang hun tager skridtet med at ytre 

sig i offentligheden.

På spørgsmålet om hvorfor – og hvorfor 

netop nu – tænker hun sig grundigt om, 

inden svaret falder:

”Der er flere årsager. Vores fællestillids-

repræsentant har sagt, at hun synes, jeg 

formulerer mig sobert og konkret. Under et 

besøg i vores tillidsmandskollegie fortalte 

DSR-formand Grete Christensen engang, 

at hun i sine tidlige år som fagligt aktiv 

havde erfaret, at når hun ’havde en god sag, 

så kunne hun godt stille sig frem’. Så jeg 

tænkte, at de overvejelser, jeg har om vores 

arbejdsvilkår, fagligheden og arbejdsmil-

jøet var ok – og at jeg godt kunne tage til 

orde. Jeg talte også med min mand om det; 

om det var ok, hvis jeg nu fik problemer? 

Han bakkede mig op.”

Susanne opsummerer med et roligt 

og insisterende blik:

”Vi har ytringsfrihed, og ja faktisk pligt 

til at skal sige fra, når fagligheden er på 

spil.”

Finde løsninger sammen

I centrum for Susannes indlæg står 

bekymringen for konsekvenserne af de 

mange gentagne sparerunder. Hun ser, at 

både patientforløb og kollegernes arbejds-

miljø er presset til det yderste, samtidig 

med at sparemuligheder på alt, der ikke 

er patientnært, er udtømte.

”Jeg var nødt til at turde være ærlig 

i det, jeg skrev, og indrømme, at nogle 

gange bliver det hele bare for meget, og 

Susanne Irene 
Diener har arbejdet 
16 år som intensiv-
sygeplejerske  
på Aarhus Univer-
sitetshospital.
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tanken om at forlade faget kan melde sig. 

Men det er jo ikke en løsning.

Som medarbejdere synes jeg, vi længe har 

forsøgt at gøre opmærksom på uholdbare 

forhold, uden det har ændret afgørende. Så 

mit bud er, at nu må lederne, herunder også 

lægerne, tage langt mere til orde, så vi sam-

men kan løfte problemstillingerne over for 

beslutningstagerne.”

I den sammenhæng glæder det Susanne, 

at Overlægerådene og afdelingsledelserne 

på AUH har henvendt sig til Regionsrådet og 

bl.a. udtrykt, at ”det ikke fortsat er muligt at 

løfte en stadig stigende mængde arbejdsop-

gaver med stadig færre ressourcer. Vi er dybt 

bekymrede for, at det får konsekvenser for 

kvaliteten af behandlingen af den enkelte 

patient og bekymrede for, at det i sidste ende 

vil gå ud over patientsikkerheden.”

”Vi står dagligt i de samme problemer,” 

understreger Susanne. ”Så det må gælde om 

også at finde løsninger sammen.”

Hverdagens udfordringer

Dagligdagens sygeplejefaglighed har for 

Susanne altid været de meget syge patien-

ter. Som nyuddannet fra Rigshospitalets 

Sygeplejeskole blev hun i 1990 ansat på 

Hæmatologisk Afdeling på Rigshospitalet. 

Siden 2000 har hun arbejdet på Vokse-

nintensiv Afdeling på AUH. 

På afdelingen er der plads til 12 

patienter. Een indlæggelse kan variere 

fra få timer til flere måneder.

”For mig og mine kolleger er det 

vigtigt at få hverdagen til at blive 

god for patienten. Vi kan så meget 

med medicin og operationer, 

men hele plejeforløbet betyder noget for 

deres helbredelse. Så jeg trives, når et forløb 

lykkes for patient og pårørende.

Derimod har jeg det svært, når tiden er 

kort, og mange gange for kort, for alle fag-

grupper omkring patienten. Det gælder hos 

os og endnu mere på sengeafdelingerne. Vi 

lægger forløb i stramme rammer, men ofte 

er patienten ikke klar til det ryk, vi ønsker, de 

skal tage. Mere fleksibilitet ville klart være 

en fordel.”

 

Hvordan få indflydelse?

Da Susanne i 2009 valgte at stille op som til-

lidsrepræsentant, var særligt én værdi vigtig 

for hende:

”Ordentlighed er et nøgleord for mig, og 

med det som afsæt vil jeg gerne være med til 

at bidrage til, at en afdeling fungerer godt. Hvis 

Vi skal beskrive, hvor 

kæden hopper af, og hvilke 

løsninger vi kan pege på.

Susanne Irene Diener, intensivsygeplejerske, 

Aarhus Universitetshospital

Susanne Irene Dieners kronik i Århus Stiftstidende blev illustreret af Jens Nex og fik omkring 1700 likes 
på Facebook.

1990: Sygeplejerske fra  
Rigshospitalets Sygeplejeskole

1990 – 2000: Hæmatologisk 
Afdeling, Rigshospitalet

2000  : Voksenintensiv, Aarhus  
Universitetshospital

2006: Intensiv specialuddannelse

2009  : Tillidsrepræsentant
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vi har arbejdsglæde og trives, kan man meget 

mere både som enkeltperson og som gruppe.

At finde ud af hvilken vej, man skal gå 

for at løse forskellige problemer, synes jeg, 

er vildt spændende Derfor lytter jeg meget 

som tillidsrepræsentant. Jeg prøver at se tin-

gene fra flere sider, samler op og taler med 

vores leder.”

Susanne er tillidsrepræsentant for 

omkring 100 sygeplejersker, der refererer til 

én afdelingssygeplejerske. 

”Det kan være svært at have et overblik. 

Men jeg oplever, at i spare- og omstrukture-

ringssituationer er det endnu vigtigere med 

en TR som talerør.

Vi har en fantastisk personalepolitik 

på AUH, men den er superudfordret på 

rummelighed, relationer og ordentlighed. 

Ikke på grund af uvilje – men på grund af 

vilkårene.

Som medarbejdere oplever vi, at det er 

svært at blive involveret. Vi er ofte ikke med 

til at udtænke løsninger, og når vi så bliver 

ramt på fagligheden og siger fra, bliver vi 

nemt i ledernes optik ’modarbejdere’. Pro-

cesserne bliver selvfølgelig længere, hvis 

der skal være involvering, men det er den 

eneste vej frem.”

Nye initiativer

Susannes kronik har fået mere end 1.700 

likes på Facebook, er blevet delt i flere sy-

geplejefaglige facebookgrupper, og hun har 

fået mange positive reaktioner. Hendes råd 

til alle sygeplejersker er:

”Det er så vigtigt, vi tager til orde. Ikke 

for at brokke os; men når noget har givet 

en dårlig og dum dag, skal vi turde ind-

rømme det – ellers vil det gnave indad. 

Og så skal vi beskrive, hvor det er, kæden 

hopper af, og hvilke løsninger vi kan 

pege på.” 

Sammen med andre tillidsrepræsen-

tanter har Susanne nu på vegne af hele 

tillidsmandskollegiet på AUH sendt en 

henvendelse til Regionsrådet, der har 

været offentliggjort i Jyllands-Posten.

”Situationen på vores og alle hospi-

taler er næsten en gordisk knude, som 

man ikke lige kan løse selv. Vi må også 

have politikerne i tale for sammen at 

kunne finde løsninger.” 
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Susanne Irene Diener har senest sammen med fire kolleger sendt et åbent brev til det midtjyske 
Regionsråd og gjort opmærksom på uholdbare konsekvenser af de fortsatte besparelser.


