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Generalforsamling 26.10 2017 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 

Kredsbestyrelsens mundtlige beretning ved kredsformand Anja Laursen 

 

Når man skal varetage faglige og politiske interesser for 17.000 midtjyske  

sygeplejersker – 76.000 sygeplejersker på landsplan – så kan der ofte være et stykke 

vej fra idé til handling – fra initiativ til resultat. Men hvis vi i fællesskab er 

vedholdende og fokuserede, så har tingene det med at flaske sig. 

Derfor vil jer, der har været med på generalforsamlingerne i de seneste år, 

også opleve en række temaer i dette års beretning, som I har hørt om tidligere. Men 

selv om historierne måske har de samme overskrifter, så læg mærke til, at der i det 

seneste år er lagt væsentlige nye kapitler til fortællingerne – og ja, nogle historier har 

endda også nærmet sig en afslutning. 

 

Lærerige sygeplejefaglige historier 

Ved generalforsamlingen 2016 besluttede vi, at vi i Kreds Midtjylland ville arbejde 

med lærerige sygeplejefaglige historier. Lærerige historier, der både skulle kunne 

bruges som fortællinger i forhold til os indbyrdes som sygeplejersker, men også til 

beslutningstagere for at bevidstgøre dem om, at høj sygeplejefaglig kvalitet i den grad 

er en del af svaret på fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet. 

Både på generalforsamlingen i 2015 og 2016 var god debat om og energi i 

emnet – og alligevel var det så svært at få hånd om. Det var svært at få påbegyndt de 

konkrete historier og få diskussionerne i gang.  

Som et helt nyt initiativ fik vi i kredsen i samarbejde med Animationsskolen i 

Viborg udarbejdet en lille animationsfilm. Vi oprettede en særlig Facebookside, hvor 

historier sidenhen er lagt op og blevet delt flittigt og drøftet. Filmen er således vist 

mere end 14.000 gange. Og 14 historier er foreløbig delt på siden. Historier af 

forskellig art: om faglighed, overenskomst, kredsbestyrelsesvalg – bare for at nævne 

nogle konkrete eksempler.  

 

At påvirke politiske beslutninger 

En lærerig historie, I efterhånden har hørt om igennem mange år, er historien om 

produktivitetskravet i det regionale sundhedsvæsen. Historien strækker sig langt 

tilbage – faktisk helt tilbage til årtusindeskiftet, hvor kravet om konstante 

produktivitetsforbedringer blev indført som en måde at begrænse ventelisterne på. 

Konsekvensen blev dog også, at det regionale sundhedspersonale i dag løser ca. 40 % 

flere opgaver end de gjorde for 15 år siden – vel at mærke inden for samme budget. 

Sygeplejersker – både på arbejdspladserne og i kredsbestyrelserne – har gjort 

beslutningstagerne opmærksomme på de negative virkninger, produktivitetskravet 

har haft for fagligheden, patientsikkerheden og arbejdsmiljøet. Særligt i det sidste års 

tid er kritikken taget til. Ledere og flere andre faggrupper har også blandet sig. Og 

efter flere måneders ulmen på Christiansborg skete der endelig noget i starten af 

oktober. Det blev besluttet at suspendere produktivitetskravet fra 2018, mens man 
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undersøger mulighederne for at skabe en ny og bedre styringsmodel for 

sundhedsvæsenet. 

Det er et første vigtigt skridt i den rigtige retning. Tilbage udstår dog bl.a. at 

produktivitetskrav også fjernes i resten af den offentlige sektor. Eksempelvis på 

sygeplejerskeuddannelserne og SOSU-skolerne. 

 

Det regionale produktivitetskrav er ikke blevet fjernet, fordi vi brokker os. Det var 

heller ikke forsvundet, hvis vi havde tiet stille og siddet på hænderne. Det er blevet 

fjernet, fordi vi har brugt vores faglighed, vores erfaringer og ikke mindst vores 

lærerige historier til at synliggøre for politikerne, hvilke konsekvenser deres 

beslutninger har. 

 

Vi skal blive ved med at bruge lærerige sygeplejefaglige historier til at komme ud 

med vores budskaber. Så like og del endelig løbende historierne fra Facebooksiden. 

Der ligger en poster på jeres pladser om, hvor I finder den.  

Vi skal præge de politiske beslutninger – uanset hvem der træffer dem – på 

Christiansborg, i regionen eller i kommunerne. Det nytter ikke, det alene er DSR, der 

tager den opgave. Det gælder også for ledere på alle niveauer, der skal stå frem over 

for den politiske ledelse og fortælle om konsekvenserne. Som borgere – brugere af 

sundhedsvæsenet – og som tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og 

sygeplejersker skal vi bidrage med vores faglighed for at tydeliggøre, hvilket 

sundhedsvæsen vi som samfund kunne få, hvis vi vil! 

Vi er som partipolitisk uafhængig organisation en vigtig medspiller. Vi skal 

ikke lade os kyse af ord som ’tabsretorik’ – for præcis som Grete Christensen har 

sagt, da hun er blevet beskyldt for tale sundhedsvæsenet ned: ”Nej, jeg siger blot 

tingene, som de er!”  

Det er præcist det, vi skal - i fællesskab! Historien om produktivitetskravet 

viser os alle, at det nytter! Fremtiden vil forhåbentlig gøre det muligt for os at 

bidrage til hvilken styringsform, der skal være i stedet for 2%-produktivitetskravet. 

Og I kan tro, vi står klar! 

 

Samarbejde på tværs af faggrupper 

Også på tværs af faggrupper gør vi en fælles indsats – både i DRO-regi, de regionale 

organisationsrepræsentanter, og i regi af alle landets næstformænd i RMU, de 

øverste regionale samarbejdsudvalg. Vi været aktive i pressen – den skrevne, i TV og 

ved aktioner.  

Således stod vi på vanlig vis foran Danske Regioners generalforsamling og 

påpegede, at det fortsatte produktivitetskrav er uden for kategori – i bedste 

cykelsprog som vores statsminister forstår det. Vores aktion var én dråbe i den strøm 

af argumenter, der endte med at give resultat.  

Nøjagtig som jeres hverdag som sygeplejersker er en del af tværfaglige 

fællesskaber, bruger vi således også i vores politiske indsatser ofte styrken i det 

tværfaglige arbejde og styrken i det at stå sammen.   
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Sammen i og om DSR 

Det at gøre en forskel – sammen – har været en overligger i hele DSRs samlede 

arbejde i den forløbne periode – og naturligvis også i Kreds Midtjylland.  

Ved den ekstraordinære kongres d. 22 juni ændrede vi således i lovene i DSR. 

Allervigtigst og mest essentielt for DSR er, at der blev ændret i formålsparagrafferne 

for DSRs samlede virke. Kongressen har med sine beslutninger således understreget 

vigtigheden af, at vi som organisation altid tænker og arbejder involverende og 

medlemsunderstøttende – og at vi skal styrke samarbejdet på tværs af DSR, kredse, 

Lederforening, SLS og DSR centralt. 

Selvom jeg synes, vi i Midtjylland allerede i vid udstrækning arbejder på den 

måde, kan vi naturligvis altid blive bedre. Og jeg håber, I vil mærke – i det store som 

i det mindre fællesskab – en aktiv, involverende og understøttende tilgang også i 

fremtiden i DSR. 

  

Udfordringer for vores profession 

Jeg synes, vi har god grund til at fortælle lærerige historier om, hvordan vi sammen 

kæmper for sygeplejersker og sygeplejen. Som organisation står vi således for meget 

mere end ren interessevaretagelse i form af løn og ansættelsesvilkår, som naturligvis 

optager os og SKAL fylde på traditionel vis i vores arbejde i Dansk Sygeplejeråd – 

lokalt og på landsplan. Vores profession og professionsvikling er nemlig også en 

ekstrem væsentlig dagsorden – og også i år har der været en del faglige områder, 

som har været udfordret.  

 

Et af de seneste eksempler er Hammel Neurocenter. Trods lange ventelister til 

behandling i Region Midtjylland kan vi konstatere, at sengene på Hammel 

Neurocenter ikke bliver anvendt i det omfang, det er forventet. Konsekvenserne er 

sengelukninger – et helt afsnit trods ventelister i egen region! Et mærkeligt paradoks. 

Konsekvensen rammer ikke bare her og nu de berørte patienter – men også på sigt i 

form af tab af kompetencer som vi ved opbygges over lang tid. Jeg håber, der findes 

en løsning på problemet, hvor man ser på behovet og anvender de løsninger, der 

ligger lige for – at fastholde sengene og sygeplejerskerne for patienternes skyld. 

 

Ikke alene pengekasserne udfordrer sygeplejen – men også det faktum at der er for få 

sygeplejersker til at udføre den sygepleje, der fordres. Om det skyldes økonomi, at 

man har ansat for få, eller det skyldes ubesatte stillinger, er formentligt forskelligt fra 

arbejdsplads til arbejdsplads. Men faktum er, at der ER for få sygeplejersker. Og at 

sygeplejersker desværre derfor ofte påtager sig at løse mere, end der er muligt, og 

det ender med at koste.  

I Samsø Kommune affødte det et påbud i forhold til mangelfuld 

dokumentation under et risikobaseret tilsyn af Styrelsen for patientsikkerhed. Den 

samlede gruppe af kommunale fællestillidsrepræsentanter har derfor også i 

fællesskab skrevet til samtlige byråd – og alle 495 midtjyske kommunalpolitikere har 

således samtidig med de sygeplejefaglige ledere modtaget denne henvendelse fra 

FTR’erne om de presserede vilkår. Det er en alvorlig sag – ikke bare for den enkelte 
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sygeplejerske, som bliver omfattet af et påbud, men for alle sygeplejersker i det 

kommunale område, som er så presset på tid. 

At sygeplejersker er så pressede, kommer til at koste på mange fronter. Når 

sygeplejersker skal prioritere mellem den konkrete sundhedsfaglige ydelse og den 

nødvendige faglige dokumentation, sætter man patientsikkerheden over styr. 

Muligheden for udvikling og høj faglig kvalitet er formentlig allerede røget, når man 

er ude i så basale prioriteringer – og vi ved af erfaring og fra forskning, at når man 

ikke kan yde faglig forsvarlig sygepleje og faglig kvalitet, risikerer man også selv at 

blive syg med stress på grund af arbejdspresset. Det er en særdeles alvorlig situation 

og stor ros til FTR’erne for at have taget dette skridt.  

Det skal naturligvis følges op lokalt i de enkelte kommuner – men så absolut 

også ved det nært forestående kommunal- og regionsrådsvalg hvor det endnu en 

gang gælder om at formulere krav og forventninger til de arbejdsgivere, der jo sætter 

rammen. For der SKAL findes løsninger, så der er overensstemmelse mellem krav og 

ressourcer. Fagligheden og IKKE økonomien bør være det styrende.  

 

Faglige succeser i kredsen 

Der har været og er fortsat mange udfordringer i og for sygeplejen – eksempelvis det 

sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer, arbejdspresset og mulighed 

for at udøve faglig forsvarlig sygepleje, konkrete udfordringer i det 

sammenhængende forløb i behandlingspsykiatrien samt distriktspsykiatrien og 

mange flere områder. Men vi skal altså også turde og tillade os selv som 

sygeplejersker at fejre vores succeser – og dem har vi altså faktisk også en del af. 

  

Kredsens traditionsrige markedsdag i september måned var et levende eksempel på, 

hvordan sygeplejersker i mange forskellige sammenhænge bidrager til at udvikle 

sygeplejen.   

På markedsdagen var det i det hele taget herligt at mærke det faglige 

engagement og den mangfoldighed i sygeplejen, som vi gerne deler med hinanden 

og lytter og bidrager til – i salonsamtale, i værkstedsrunder, i debat.  Om end vi også 

havde en fantastisk hyggelig aften med dejlig mad, god stemning og musik, er jeg 

overbevist om, at det er fokus på sygeplejen og præsentation af de mange 

muligheder og udviklings- og forskningstiltag, der trækker sådan en dag. Over 300 

sygeplejersker deltog. Det synes jeg godt, vi kan tillade os at rose os selv for!  

 

Det er tydeligt, at vi i fællesskab brænder for sygeplejefaget og faglig udvikling. I 

kredsen er vi meget optaget af, at det der bærer udviklingen i sig, er JER og JERES 

udfordringer – og ikke alene det, vi i kredsen opfatter som udfordrende. Denne 

tilgang er helt i tråd med den ånd, der er i ”Sammen om DSR”.  

Derfor havde vi på en temadag for sundhedsplejersker udarbejdet dagen i 

samarbejde med tillidsrepræsentanter og ledere i sundhedsplejen. Det er vist ikke 

overdrevet at sige, at det blev et brag af en succes! Og bestemt ikke sidste gang vi 

vælger den metode til konkret udvikling og planlægning. På selve dagen deltog ca. 

250 ud 350 mulige sundhedsplejersker – det synes jeg taler for sig selv.  
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Udvikling af sygeplejen 

I sygeplejen sker der rigtig megen udvikling. Nogle gange er det udefrakommende 

krav, der kalder på nødvendige ændringer, omorganisering eller nye faglige tiltag.  

Faglig udvikling foregår således bredt og mangfoldigt – men til tider er vi selv også 

særdeles konkrete og vedholdende i meget specifikke områder. Eksempelvis i 

forhold til efter- og videreuddannelse til sygeplejersker.  

Som I sikkert erindrer, havde vi på generalforsamlingen sidste år en drøftelse 

af Avanceret Klinisk Sygepleje – det vi tidligere har omtalt som APN. Nu går vi i 

gang på tværs af landet i et samarbejde mellem DSR centralt, kredsene og foreløbig 

otte kommuner, der har turdet og villet – og ikke mindst haft den vedholdende 

energi det kræver at gå i gang, FØR man helt ved, hvor det ender. Aarhus Kommune 

er gået i front; desuden er Norddjurs, Randers og Silkeborg også med! Og der er 

plads til flere. Fælles for alle parter er, at vi er enige om, at fremtidens 

sundhedsvæsen har behov for, at der uddannes og ansættes sygeplejersker med 

særlige kompetencer og beføjelser. 

Det gælder nu om at bevare fokus på at sikre, at uddannelsen i Avanceret 

Klinisk Sygepleje får den rette kvalitet og indhold, niveau og omfang – og ikke 

mindst at de uddannede sygeplejersker bliver ansat og anvendt efterfølgende. 

Indsatsen er et nødvendigt og vigtigt arbejde, som jeg er særdeles stolt over og glad 

for er på vej til at lykkes. 

 

Et andet men mindst lige så væsentligt uddannelsesområde er specialuddannelse i 

kommunal hjemmesygepleje. Det er et område, vi i DSR har presset på for gennem 

mange år. Det ER på tide, at udviklingen og mulighederne følger de krav, der stilles i 

nutidens og fremtidens sundhedsvæsen – også på det kommunale område.  

Vejen til en specialuddannelse i kommunal hjemmesygepleje er dog lige så 

zig-zagget som andre efter- og videreuddannelsesmuligheder for sygeplejersker.  

Her gælder det igen om at stå fast, stå sammen og stå op i fællesskab, som 

sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere. Vi skal presse på i kommunerne og 

understøtte lederne og direktørerne i at lægge pres på KL i forhold til, at uddannelse 

ER nødvendig, og at uddannelse skal have et nødvendigt og tilstrækkeligt niveau og 

ikke mindst et formaliseret kompetenceniveau. 

Vi vil fortsat følge og forfølge sygeplejerskers muligheder for uddannelse, så 

det passer til fremtidens behov – og vi er særdeles bevidste om, at flere områder 

kalder på specialuddannelse. Så ingen nævnt, ingen glemt – vil jeg nøjes med at sige. 

Vi presser på i DSR i fællesskab – lokalt og på landsplan!  

 

Vi skal i fællesskab kontinuerligt arbejde for, at vi som sygeplejersker er gearet til 

fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet, og den siddende kredsbestyrelse har 

allerede lagt i støbeskeen til, at bestyrelsen i fremtiden skal beskæftige sig med: 

”Flere sygeplejersker på plejecentre”, ”Den sygeplejefaglige indsats ift. borgere med 

psykisk sygdom uden for behandlingspsykiatrien” og ”Argumentation for hvordan 
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ledende sygeplejersker styrker sundhedsvæsenet” som tre helt konkrete faglige 

udfordringer.  

Det er væsentligt, vi er opmærksomme på, hvad det er for en sygeplejefaglig 

funktion, vi skal udøve de pågældende steder; altså have fokus på, hvordan 

sygeplejen bidrager til kvaliteten for klienten, borgeren eller patienten og på, 

hvordan vi kan understøtte rekruttering mm.  

Også her vil vi arbejde på en involverende måde. Jer, der kender dagligdagen 

– kender de konkrete udfordringer og muligheder og ikke mindst brænder for 

området – skal naturligvis have lejlighed til at involvere jer i kredsens strategi og 

ikke mindst implementering og handling efterfølgende. Hold løbende øje med 

kredsens medier, hvorfra vi vil invitere ind til deltagelse. 

 

Et er, at man brænder for noget og gerne vil involvere sig mere; noget andet er at 

brænde for noget, dykke ned i det og blive klogere. Blive klogere til gavn for 

sygeplejen og naturligvis også for patienterne og borgerne. Det er nøjagtigt, hvad 

sygeplejefaglige forskere gør.  

Det er herligt at kunne se rundt om i kredsen, at det er et område, der samlet 

set er i vækst i forhold til faget. For nylig har vi haft et mindre mødeforum med 

blandt andet et par stykker af de sygeplejersker, som præcis er optaget af den del af 

sygeplejen – forskning. Vi har nu i fællesskab taget initiativ til et styrket fremtidigt 

samarbejde i kredsen. Vi er optaget af, hvordan vi som kreds kan understøtte 

forskning i sygepleje – både den forskning, der er undervejs, og de sygeplejersker der 

gerne vil forske – og naturligvis også af, hvordan vi kan understøtte, at forskningen 

bibringes alle andre sygeplejersker.  

Vi håber på sigt, at det styrkede fokus på området kan styrke såvel forskerne 

selv som sygeplejen bredt set – og det glæder vi os meget til at skulle i gang med i 

det kommende år. Og så skal den sygeplejefaglige forskning selvfølgelig bidrage til 

at synliggøre sygeplejens betydning over for beslutningstagerne! 

 

Så til trods for at vi som sygeplejersker som følge af politiske beslutninger fagligt 

hele tiden står midt i store udfordringer, har vi altså også på en lang række områder 

– hvoraf det jeg her har nævnt blot er et lille udsnit af eksempler – fagligt vind i 

sejlene i flere sammenhænge. 

 

OK 18 undervejs 

Fremtiden byder på såvel mange udfordringer som muligheder. Således er det snart 

tid for overenskomstforhandling 2018. Arbejdsgiverne har som vanligt sendt 

signalet, at økonomien er stram.   

Bedre løn var ikke overraskende øverst på jeres ønskeliste ved 

kravindsamlingen i august måned. Pension og arbejdstid fylder noget – og i langt 

mindre grad kompetenceudvikling, som I som medlemmer har sendt et klart signal 

om, at det vil vi ikke finansiere via overenskomstmidler.  
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Overenskomsten og fornyelse af den er ikke gjort med en forhandling og 

implementering. Overenskomst er år ud og år ind – hver dag. Den er ikke alene DSRs 

eller arbejdsgivernes – den er vores alle sammens hver evig eneste dag! 

Det siger jeg, fordi DSR sammen med de øvrige parter i Forhandlings-

fællesskabet indgår overenskomst, men at udfylde den og leve op til den er et fælles 

og individuelt ansvar hver evig eneste dag. Både for jer og for de lokale ledere.  

Det er som bekendt ingen hemmelighed, at vi har været særdeles udfordret 

på, at I som sygeplejersker er enormt fleksible – på godt og ondt. Naturligvis er det 

godt, at I rigtig gerne vil hjælpe hinanden, ledelsen og naturligvis patienterne og 

borgerne med at få dagligdagen til at hænge sammen. Og fair og helt forståeligt, at 

man også gerne vil kunne mærke, at man yder en ekstra indsats – og får honorering i 

form af udbetaling for den ekstra fleksibilitet, man yder, med det samme.  

Men det går simpelthen ikke, at sygeplejersker individuelt påtager sig at 

arbejde udover sin ansættelsesnorm, UDEN der er indgået aftaler med DSR. Og 

uanset hvad rygterne måtte sige – så indgår vi gerne fleksibilitetsaftaler – både 

regionalt og kommunalt. Vi indgår aftaler, hvor vilkår og honorering er aftalt på 

forhånd – herunder i forhold til Arbejdsmiljøloven – og altså også aftaler der giver 

mulighed for at tjene ekstra, udvise fleksibilitet når der fx er langtidssygdom, ferier 

der ikke kan hænge sammen, uoverensstemmelse mellem krav og ressourcer eller 

andet. 

De altovervejende grunde ud over at alle – ledere og medarbejdere – 

naturligvis SKAL overholde Arbejdsmiljøloven er, at det er vigtigt, der ikke 

spekuleres i lavere og lavere normering. Der skal ansættes det tilstrækkelige antal 

sygeplejersker – og ikke kun trækkes på jeres fleksibilitet, når I over for ledelsen 

tilkendegiver, at nu kan I ikke mere. Og hvis vi ikke synliggør behovet over for 

regionen, hvor ekstremt fleksible I egentlig er, så kommer vi aldrig til at kunne indgå 

bedre aftaler på jeres vegne.  

Regionen har svært ved at se behovet for indgåelse af aftaler, når I løser det 

med jeres egen individuelle fleksibilitet. Så bak nu op – sikr jer, at der er indgået 

aftaler – for det gør vi gerne, og vi er aldrig længere end et telefonopkald væk og kan 

skrive under i løbet af få timer – FØR I påtager jer vagter! Så her en kraftig 

opfordring om at gå til jeres tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, når der 

ikke er overensstemmelse mellem krav og ressourcer. Jeg håber virkelig, I hører 

alvoren og bakker op – lokalt i dagligdagen! 

 

Stå vagt om arbejdsvilkårene 

Vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, så vi hver især forstår og kender 

overenskomsten og arbejdstidsaftalen. Begge dele rummer talrige muligheder for at 

være fleksible – men også muligheder for at sige fra, når vilkårene ikke er rimelige. 

Derfor har kredsbestyrelsen besluttet sig for arbejde målrettet med arbejdstidsaftale 

og overenskomstforståelse – mellem overenskomstindgåelse.  

Og der er virkelig gode grunde til at sætte ind på dette område. DSR har i 

september måned offentliggjort en undersøgelse, der er foretaget blandt alle 

sygeplejersker, regionalt og kommunalt. Undersøgelsen viser, at der alle steder – i 
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hele landet – pågår gratis arbejde i stort omfang. Hele 91% af alle sygeplejersker har 

det seneste år arbejdet mere, end man er ansat til.  Særligt slemt er det, at næsten 

hver tredje – 29% – angiver, at man kun nogle gange eller sjældent bliver 

kompenseret for det ekstra arbejde. Og det er altså ikke småting, der er tale om – det 

ukompenserede arbejde svarer til 43 minutters ukompenseret arbejde om ugen – 

svarende til 290 fuldtidsstillinger pr. uge! 

Jeg vil gerne understrege, at det naturligvis ikke kan undgås, at der til tider er 

overarbejde, merarbejde osv. Men det skal da kompenseres enten som overarbejde 

eller afspadsering! Ellers snyder man altså både sig selv, sine kolleger og egentlig 

også arbejdsgiver for at se og handle på uoverensstemmelse mellem krav og 

ressourcer, tilrettelæggelse af arbejde og reel ledelseshandling.  

Og ja, desværre viser undersøgelsen også, at næsten hver femte sygeplejerske 

giver udtryk for, at ledelserne har meldt ud, at man ikke må skrive overarbejde på! 

Men det må jo forstås som og kalde på, at ledelserne gerne vil have mulighed for at 

involvere sig – og måske planlægge anderledes. Husk på, at med så store tal er det 

ikke blot dit problem, fordi du måske ikke kan blive færdig til tiden – men et generelt 

problem om arbejdstidstilrettelæggelse og planlægning som ledelsen skal involveres 

i og tage ansvar for. Gratis arbejde er i hvert fald IKKE en mulighed, som bør dyrkes. 

 

Vi kæmper fortsat for ligeløn 

Endnu en dagsorden som vi er fælles om at udfordres af – men som vi også er fælles 

om at holde liv i – er ligelønsdagsordnen. 

Enhver chance for at sætte dagsorden på området skal prøves og udfordres. 

På kredsens markedsdag udfordrede vi Carsten Kissmeyer og Anders Kühnau, som 

spidskandidater til Regionsrådet for Venstre og Socialdemokraterne, på 

ligelønsdagsordenen. De forsøgte at slå det hen som en overenskomstforhandlings-

diskussion, hvilket det jo også er. Men det er først og fremmest en politisk situation, 

der skal løses på Christiansborg, og der skal tales ind i det fra flere vinkler – også i 

deres politiske bagland på Christiansborg. Derfor er det vigtigt, vi alle griber chancen, 

hver gang vi får den. Og vi får masser af chancer, nu der om lidt er kommunal- og 

regionsrådsvalg til at mødes med politikere og tale om sundhedsvæsen, sygeplejens 

betydning og ikke mindst ligeløn – fx ved valgmødet arrangeret af DRO d. 1/11 for 

såvel personalet tværfagligt som borgere med interesse for demokrati og 

sundhedsvæsen.  

Fra kredsbestyrelsen har vi i formandsgruppen også netop i denne her uge op 

mod generalforsamlingen skrevet og udsendt et brev til politikerne og pressen om 

ligeløn. Det er runddelt på bordene, og vi håber, I vil bruge det aktivt! 

På bordene ligger også den pamflet med lærerige sygeplejefaglige historier og 

bud på sygeplejefaglige løsninger, som vi har sendt til alle kandidater til de lokale 

valg. Brug også gerne den i valgkampen. 

 

Sygeplejersker har krav på et godt arbejdsmiljø 

Som beretningen hidtil har vist, kan der ikke være tvivl om, at vi både i det daglige 

arbejde på arbejdspladserne og i organisationen har mange og forskelligartede 
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udfordringer – OG muligheder, som det er væsentligt at stå sammen om. Nogle 

udfordringer håndteres bedst i sygeplejerskernes monofaglige fællesskab. Andre 

problemstillinger kræver, at vi står sammen med andre faggrupper og faglige 

organisationer. 

Arbejdsmiljøproblemer er desværre et af emnerne, som det i den grad er 

vigtigt og nyttigt at stå sammen om. Når arbejdsmiljøet er udfordret, rammer det 

hele arbejdspladsen og alle faggrupper. 

Tager man de positive briller på, er der ingen tvivl om, at den tværfaglige 

arbejdsmiljøindsats på tværs af organisationsfællesskaberne DRO, DKF og FTF – 

hvor vi arrangerer en årlig temadag – bærer frugt. På tværs af fag, arbejdspladser og 

sektorer giver temadagen de deltagende tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø-

repræsentanter og ledere et fælles udgangspunkt for at styrke arbejdsmiljøindsatsen. 

Den store opbakning vidner om arrangementernes relevans. Sidste år deltog 400. I år 

deltog 430 – og der var endda endnu flere på venteliste, der gerne ville med.  

 

Noget arbejdsmiljøarbejde foregår således i det tværfaglige samarbejde – andet sker i 

vores monofaglige fællesskab i DSR, enten på landsplan eller lokalt i Kreds 

Midtjylland.  

Under kongressen i 2015 stillede Kreds Midtjylland, som I måske husker, et 

kongresforslag om, at DSR skal udvikle et sæt fælles holdninger for 

arbejdsmiljøarbejdet i DSRregi. Det bakkede kongressen op om. Hovedbestyrelsen 

har netop godkendt holdningerne, som I snart vil kunne finde på DSR’s hjemmeside.  

 

Der er for os i Kreds Midtjylland ingen tvivl om, at vi i DSR har ændret tilgang til 

arbejdet med arbejdsmiljøet over de seneste i hvert fald 5-10 år. Der er kommet rigtig 

megen ny forskning på området, som vi naturligvis skal inddrage i arbejdet. Det 

handler bl.a. om sammenhængen mellem faglig kvalitet og et godt arbejdsmiljø, om 

vigtigheden af høj social kapital og om behovet for at agere kollektivt på 

arbejdsmiljøproblemer. Og så handler det ikke mindst om erkendelsen af, at 

arbejdsmiljøproblemer bedst løses i fællesskabet direkte på arbejdspladsen. 

Alt dette betyder, at vi som organisation må definere nye holdninger og handlinger, 

der reelt bidrager til at skabe høj faglig kvalitet, stærke arbejdspladsfællesskaber og 

et godt arbejdsmiljø for sygeplejerskerne. 

Ved hjælp af det nye holdningspapir og kredsens egen strategi for sin 

arbejdsmiljøindsats tror vi på, at vi kan understøtte jer medlemmer i at skabe det 

arbejdsmiljø, I fortjener og har behov for. Vi glæder os til, at vi i den kommende tid – 

sammen med jer – skal gøre holdningerne til virkelighed. 

 

Arbejdsmiljøet ER udfordret på mange arbejdspladser desværre både kommunalt og 

regionalt – og på uddannelsesinstitutionerne, hvor mangel på sikring af ordentlige 

ordnede arbejdstidsaftaler medfører pres og derudaf skaber oplevelsen af grænseløst 

arbejde. Man påtager sig individuelt ekstraarbejde og gratis arbejde, og den enkelte 

bliver presset på fleksibiliteten.  
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Vi skal øve os i individuelt at sige fra og turde sige nej tak. Vi skal fortælle 

arbejdsgiverne, hvordan vi ser det: at fagligheden faktisk er løsningen. Som 

sygeplejersker ER vi enormt fleksible, og der findes masser af løsninger, hvis man 

blot vil høre på sygeplejerskernes forslag. Vi kan bruge fællesskabet til at blive 

stærke til at kunne og ville sige fra individuelt – og i fællesskab. Som DSR bakker vi 

gerne op, alt det vi kan sammen med AMIR og TR. 

 

Stærke fællesskaber 

Vi har et stærkt fællesskab i DSR – og i DSR, Kreds Midtjylland. Og det skal vi være 

stolte af. Det er ingen hemmelighed, at jeg i hvert fald er glad for og stolt over vores 

fællesskab. Vores fællesskab, der understøtter og styrker – det er det, der giver 

pondus og tyngde – både i forhold til faglige argumenter, fagpolitik og råstyrke i 

antal og opbakning.  

Det er derfor også en skøn oplevelse og glæde hver evig eneste gang, når I 

byder ind på både emner, temaer, ideer, involvering og deltagelse – hvad enten det 

eksempelvis handler om:  

- faglige dage som markedsdagen eller den nyligt afviklede IT-temadag, 

- emblemoverrækkelser for de nyuddannede eller jubilæumsarrangementer for 25 – eller 40, 50, 

60 og 70-års jubilarerne, 

- biografarrangementer med faglige oplæg efterfulgt af en film om et fagligt emne,  

- Kend din økonomi-kurser, 

- møder for de tillidsvalgte og politisk valgte,  

- eller som i dag: generalforsamlingen.  

Så ingen tvivl: Når vi arrangerer og engagerer – og i tiltagende omfang SAMMEN 

med jer direkte –  så møder I talstærkt op. Hvis ikke der var sammenfald blandt 

deltagerne, ville vi have været i kontakt med ca. 4.000 medlemmer siden sidste år.  

Kort sagt: Vi arbejder sammen, vi løber sammen, vi spiser sammen, vi 

udvikler vores fag sammen – vi styrker og understøtter hinanden, når det er svært 

sammen – så vi kan også sagtens tillade os at fejre vores succeser sammen – og det 

gør vi. 

 

Særlig indsats for og med tillidsrepræsentanter 

Og lige nøjagtig det at vi mødes i fællesskab skal jo bruges, dyrkes og styrkes. Et af 

områderne vi styrker, er en lokal indsats for tillidsrepræsentanterne. 

Tillidsrepræsentanterne, som i det daglige er jeres lokale DSR repræsentant på 

arbejdspladsen. Jeres talerør, når det kniber med løn- og ansættelsesvilkår og 

rammer. Vores, når vi gerne vil høre, hvordan det står til på arbejdspladserne; når vi 

vil høre, hvad I er optaget af – hvad enten det drejer sig om arbejdsmiljø, 

overenskomstkrav, faglige emner eller noget helt andet. Hvis tillidsrepræsentanterne 

skal bevare gejsten og energien til hver dag at kæmpe og understøtte såvel jer som 

udvikling af arbejdspladsen, er det også vigtigt, at de styrkes i lige netop det, de 

finder mest væsentligt.  

Derfor har vi besluttet os for at gennemføre en særlig indsats, hvor vi via 

inspirationssamtaler afdækker, hvor TR er mest udfordret, og hvordan de styrkes til 
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at komme videre med deres problemstillinger, således at TR understøttes i at blive 

endnu mere handleduelige. Indsatsen er i fuld gang på en række arbejdspladser – og 

vi glæder os nu rigtig meget til at se og følge processen hen mod foråret. 

 

Som I kan høre, er der rigtig meget at glædes over. Jeg er stolt af og glædes over det 

fantastiske samarbejde, vi i kredsen har på kryds og tværs.  

Her vil jeg nævne samarbejdet i kredsbestyrelsen, for hvem valgperioden om 

lidt løber ud. Heldigvis genopstiller en stor del af jer – men også mange nye stiller op 

med energi og mod på at stille sig til rådighed for arbejdet. Jeg synes virkelig, at I, 

kredsbestyrelse, skal have ros for jeres kæmpe indsats – nogen gennem rigtig mange 

år og andre for at bidrage med nye øjne på det fagpolitiske arbejde.  

TR, AMIR og FTR – tak til jer for jeres daglige indsats, mod, lyst, engagement 

og energi på arbejdspladserne hver evig eneste dag. I ikke bare yder en stor indsats 

men binder også organisationen sammen på kryds og tværs – det er af helt 

uvurderlig betydning. 

 

Min dagligdag – vores dagligdag på kontoret – er en mangfoldighed af forskellige 

opgaver og tiltag. Men ikke bare det – også en forskellighed af relationer og 

mennesker. Uden jer kolleger: kredschef, sekretærer, serviceteam, arbejdsmiljøkon-

sulenter, faglige konsulenter, politisk team og kommunikationsteam – ingen kreds, 

ingen udvikling. I fortjener om nogen ros – alle som en. Kæmpe tak for indsatsen.  

Bente, Gert, Hanne og Dorte – tak for jeres arbejde i valgperioden. Lige nu er 

der valg pladserne som kredsnæstformænd. Uanset at det er rigtig godt for 

demokratiet at få prøvet sit mandat af og for medlemmernes mulighed for at kunne 

vælge, så sætter jeg ekstremt stor pris jer og samarbejdet os imellem. Vi er bestemt 

ikke enige om alt – heldigvis – for det er det, der styrker os i vores argumentation og 

holdninger. I fortjener om nogen en anerkendelse for jeres energi, engagement og 

arbejdsindsats hver evig eneste dag. Tusinde, tusinde tak for det. 

Og også en tak til Susanne, der med engagement varetog posten i første 

halvdel af perioden, og hvis faglighed vi nu nyder godt af hver dag i Susannes 

arbejde for kredsen som faglig konsulent. 

 

Og til alle jer – nu snart ikke flere taksigelser: Tak fordi I deltager så aktivt, blander 

jer, involverer jer, engagerer jer. Og ikke mindst tak fordi I lyttede nu. 

Jeg kunne være fortsat hele aftenen – have fortalt jer om møder med 

borgmestre, diskussioner med regionsrådspolitikere, arbejdspladsbesøg vi har været 

på, Folkemødet på Bornholm, deltagelse på årets internationale sygepleje-kongres, 

ICN, Alt for Damernes kvindepris, nye udviklingsideer, drøftelser der er på vej fx 

ledelses- og styringsgrundlag i regionen, ledelseskommissionsudspil på landsplan, 

ny styringsmodel i regionerne og om opfølgning på aktiviteter, der har været eller 

nye, der er på vej.  

 

Men nu vil jeg overlade ordet til jer – og blot sige tak for ordet! 


