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Forslagets titel: Et holdningspapir om sygeplejerskers arbejdsmiljø 

 

Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland 

 

Indstilling:  At Dansk Sygeplejeråd iværksætter en indsats for at diskutere og be-

skrive Dansk Sygeplejeråds overordnede holdninger til sygeplejerskers ar-

bejdsmiljø mhp. udarbejdelsen af et holdningspapir om arbejdsmiljø. 

 

Motivation: 

Alle vinder, når sygeplejersker har et godt arbejdsmiljø – både medarbejdere, ledere, bor-

gere, patienter, sundhedsvæsen og samfundsøkonomien. 

 

Et godt arbejdsmiljø er selvfølgelig afgørende for sygeplejerskerne. Når sygeplejerskernes 

arbejdspladser skal være attraktive og udviklende kræver det et sikkert og sundt arbejds-

miljø, der giver mulighed for at levere sygepleje af høj faglig kvalitet. Men et godt arbejds-

miljø har også afgørende betydning for borgere og patienter. Vi ved at kvaliteten af den 

sygepleje, som levereres i alle dele af sundhedsvæsnet, påvirkes selvstændigt af det ar-

bejdsmiljø, der er sygeplejerskernes hverdag. 

 

Det er således uomtvisteligt, at vi i DSR kontinuerligt skal arbejde hårdt på at forbedre ar-

bejdsmiljøet for sygeplejerskerne sammen med sygeplejerskerne. Vi bruger arbejdsmiljø-

loven – og de regler der udmønter den – såvel som arbejdsmiljøorganisationen til at finde 

forhandlede løsninger og til at sikre sygeplejerskernes rettigheder. Vi samler viden og 

analyseresultater og udgiver bøger, som bruges i kredsene og til at sætte den nationale 

politiske dagsorden. Vi tilbyder uddannelse til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøre-

præsentanter. Og på arbejdspladserne arbejder ledere, tillidsvalgte og medarbejdere hver 

dag med konkrete arbejdsmiljøudfordringer. 

 

Ansvaret for forbedringen af sygeplejerskernes arbejdsmiljø deles således af mange – 

både politikere, arbejdsgivere, ledere, tillidsvalgte og medarbejdere. Der igangsættes og 

løses hver dag en lang række forskellige opgaver. Og endeligt har vi set en betydelig ud-

vikling i arbejdsmiljøarbejdet i Dansk Sygeplejeråd. 

 

I dag er vi i høj grad aktive medspillere, når der skal findes løsninger på de store udfor-

dringer. Vi ser arbejdsmiljøet som skabt af mennesker og mener, at det kan ændres af 

mennesker – altså at vi som sygeplejersker både individuelt og kollektivt er med til at 

danne vores eget arbejdsmiljø. Og vi vil både forebygge ”det dårlige arbejdsmiljø” og 

fremme ”sunde og udviklende arbejdspladser”.  

 

Formålet med kongresforslaget er således at diskutere og beskrive et fælles sæt af hold-

ninger til sygeplejerskers arbejdsmiljø, der både kan sætte en fælles kurs for indsatsen i 

alle dele af organisationen og samtidig give rum for videre udvikling af Dansk Sygepleje-

råds arbejde i takt med ny viden og nye dagsordner. 

 



 

 

Et fælles sæt holdninger vil give hele organisationen et klart udgangspunkt, som vi kan 

tage afsæt i, når vi på forskellige måder arbejder med de udfordringer og muligheder, der 

kendetegner sygeplejerskernes arbejdsmiljø. Et fælles sæt holdninger vil også give et godt 

udgangspunkt for at drøfte og afstemme vores prioriteringer og indsatser på arbejdsmiljø-

området med medlemmerne. Og endelig også et godt udgangspunkt for at kommunikere 

med borgere, patienter og beslutningstagere i kommuner, regioner og stat. 

 

Som opfølgning på kongresforslaget udarbejder Dansk Sygeplejeråd et holdningspapir om 

sygeplejerskers arbejdsmiljø, som supplerer Dansk Sygeplejeråds eksisterende fem hold-

ningspapirer. I processen involveres både medlemmer, tillidsvalgte og politikere. 

 

Som input til udarbejdelsen af et nyt holdningspapir bør kongressen i første omgang de-

battere følgende spørgsmål: 

 

- Hvad har størst betydning for sygeplejerskers arbejdsmiljø i dag? Og hvad har således 

størst gennemslagskraft, når vi vil arbejde for et godt arbejdsmiljø? 

- Hvad er de vigtigste politiske målsætninger for sygeplejerskers arbejdsmiljø, som Dansk 

Sygeplejeråd skal arbejde på at nå? Og hvordan skal vi nå de mål? 

- Hvordan sikrer vi en koordineret indsats i organisationen? Hvem gør hvad hvornår? 

 

 

 


