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Generalforsamling 25.10 2018 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 

Kredsbestyrelsens mundtlige beretning ved kredsformand Anja Laursen 

 

Sygeplejerskers faglige fællesskaber – det har været den samlende kredsindsats i det 

sidste års arbejde. 

 

Vores faglige fællesskaber 

Da vi på generalforsamlingen i 2017 besluttede os for, at Kreds Midtjylland sammen 

med medlemmerne skulle iværksætte indsatser, der understøtter stærke og 

handlekraftige fællesskaber, tror jeg, ingen af os havde forestillet os, hvor meget det 

ville fylde i arbejdet i året, der er gået. Tænk bare på vores fælles indsatser og 

oplevelser under OK18. Det kommer jeg tilbage til lidt senere.  

Det stærke fællesskab er helt afgørende for vores arbejdsliv som 

sygeplejersker – uanset hvilken sektor vi arbejder i, eller hvor mange sygeplejefaglige 

år vi har på bagen. Det er noget, vi skal værne om, fordi det skaber et meningsfuldt 

fokus i en ellers ofte uforudsigelig og foranderlig hverdag. 

 

De nyuddannedes situation 

Det starter allerede, når vi får vores første job. Det er simpelthen så vigtigt, at alle 

kommer godt i gang, når man for første gang træder ind på sin arbejdsplads med et 

spritnyt emblem på tøjet. 

Vi er heldige at have SLS – De Sygeplejestuderendes Landssammenslutning 

– der gør en kæmpe indsats for at understøtte, at de sygeplejestuderende får gode og 

lærerige kliniske ophold under uddannelsen. Deres gode resultater afspejler sig i 

deres organiseringsgrad. I 2009 var deres medlemsprocent på 67 %. Ved årsskiftet i 

år var den på 82 %.  

En stor udfordring, vi desværre ofte hører om fra nyuddannede, når de efter 

endt uddannelse mødes af praksis er et helt ekstremt hårdt arbejdspres. Vi hører 

desværre til tider også både kolleger og politikere mene, at de ikke er godt nok rustet 

til at møde praksis – at de nyuddannede ikke har tilstrækkelige kliniske færdigheder.  

Den retorik synes jeg, vi skal modgå! Det tager tid at lære praksis og at 

omsætte teoretisk viden til kliniske færdigheder. Man skal derfor på 

arbejdspladserne være gode til ikke bare på papiret at beskrive fine 

introduktionsprogrammer – men også sikre at de bliver til noget! En god 

introduktion er helt afgørende for ens videre færd som sygeplejerske. Det er helt 

afgørende, at der er en god kultur herom på arbejdspladserne og os sygeplejersker 

imellem. Vi skal i fællesskab insistere på, at der skal være rum til at være ny i job. 

Ikke kun fordi det gavner den nyuddannede – men fordi vi alle har behov for de 

nyuddannedes nysgerrige og udfordrende hvorfor- og hvordan-spørgsmål, for at vi 

hver især holder os skarpe på vores fag og praksis. 

Når vi i kredsen ringer til alle nyuddannede, et halvt år efter de er dimitteret, 

hører vi om alt for mange nyuddannede, der efter kort tid i faget knækker nakken og 
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siger ALDRIG mere sygeplejerske. Samlet set forsvinder ca. 10% af vores kolleger 

helt ud af faget. Det kan og skal vi gøre bedre – støtte bedre op om at man kan 

forblive i faget. Kredsbestyrelsen har derfor for nylig besluttet at iværksætte en 

række indsatser, der netop fokuserer på, hvordan vi i fællesskab – kredsen, de 

nyuddannede, kollegerne, de tillidsvalgte og ledelserne – kan skabe bedre rammer 

for, at de nyuddannede og nyansatte finder fodfæste på arbejdspladserne. 

 

Nye sygeplejefaglige uddannelser   

Vores fag og faglighed – og udvikling heraf – har på mange måder fyldt meget det 

forgangne år. Og netop den kontinuerlige faglige udvikling er også helt afgørende 

for, at hver enkelt sygeplejerske oplever at have et godt arbejdsliv.  

Efter lang tids hårdt pres og stort arbejde – både centralt i DSR og lokalt i 

kredsene – og ikke mindst efterspørgslen fra jer sygeplejersker samt fra de 

sygeplejefaglige ledere er det lykkes at få hul gennem uddannelsesmuren. Således er 

en specialuddannelse i Borgernær Sygepleje nu godkendt af Sundhedsstyrelsen, og 

de første hold starter her sidst på året. Målgruppen for uddannelsen er kommunalt 

ansatte sygeplejersker samt konsultationssygeplejersker.  

Det har været en kamp at få uddannelsen etableret. DSR forstår og 

anerkender de udfordringer, der er i, at alt omkring uddannelsen endnu ikke er på 

plads – om end Bekendtgørelsen nu endelig ligger klar. Det er en stor udfordring for 

den enkelte at vove at give sig i kast med en ny uddannelse, hvor vilkår og rammer 

for uddannelsen er usikre. Vi ved også godt, der er en stor udfordring i 

kommunernes økonomi flere steder. Men vi må fastholde, at det er en rigtig god 

investering for kommunerne at satse på opkvalificering af sygeplejerskerne. Sammen 

må vi – sygeplejersker og ledere og naturligvis os som organisation – i fællesskab tale 

uddannelsen op og sikre, at flest mulige prioriteres at kunne komme afsted, samt at 

det tilstrækkelige antal praktikpladser skabes og sikres.  

Så derfor herfra en stor opfordring til at flest mulige kommer i gang – og her 

er det vigtigt med opbakning fra såvel ledelse som kolleger, også selvom det kan 

synes at være en udfordring at få hverdagen til at hænge sammen, når kolleger er på 

uddannelse. 

Endnu en uddannelse ser også efter lang tids pres snart dagens lys. Nemlig 

kandidatuddannelsen i Avanceret Klinisk Sygepleje. Uddannelsen, som er en 

kandidatuddannelse rettet mod klinisk praksis, har forventet studiestart sommeren 

2019.  

 

Fortsatte udfordringer i uddannelsesverdenen 

Hvad angår specialuddannelser, er der også i fremtiden behov for fællesskabet, når 

der skal lægges pres på, at få dem godkendt, udviklet og implementeret.  

Endnu en uddannelsesudfordring er at få uddannet tilstrækkeligt med 

sundhedsplejersker. Det er et paradoks, at kommunerne ikke stiller tilstrækkeligt 

med praktikpladser til rådighed, for at den tilstrækkelige mængde kan uddannes – 

og samtidig søger dispensation til, at sygeplejersker uden specialuddannelse kan 
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ansættes i sundhedsplejerskestillinger. Det må simpelthen høre op, og kommunerne 

må sikre det nødvendige antal praktiksteder.  

Også grunduddannelsen som professionsbachelor i sygepleje kommer i 

fremtiden under hårdt pres. Ved sidste års generalforsamling talte vi om 

arbejdspresset og det grænseløse arbejde for de undervisende sygeplejersker samt 

sygeplejelærerne ved SOSU-skolerne. Vi må desværre konstatere, at der også fremad 

bliver yderligere pres på professionshøjskolerne, da regeringen har valgt, at 2% 

produktivitetskravet dels skal fastholdes ved professionshøjskolerne, dels at der skal 

omprioriteres i taxameterordningerne – og dette er bestemt ikke til gunst for 

sygeplejerskeuddannelsen. 

Der udestår et hårdt arbejde med at skabe de bedst mulige rammer for 

undervisningen af de studerende – samt ikke mindst for de undervisere, der i 

forvejen er hårdt presset. 

 

Kompleks sygepleje – og arbejdsmiljø 

Men hvorfor behovet for al denne uddannelse og opkvalificering på 

grunduddannelsen og som efteruddannelse? Jo fordi, vores hverdag som 

sygeplejersker hele tiden forandrer sig og bliver mere og mere kompleks. Vi skal 

derfor rustes til at matche og bidrage til udvikling af sundhedsvæsenet, vi arbejder i. 

Sygeplejersker kan rigtig meget, men vi er også rigtig gode til at påtage os 

opgaver ud fra et hensyn til kolleger, patienter og pårørende – uagtet risikoen for at 

vi går ud over egen autorisation. Vi er rigtig gode til at komme til at give hinanden 

opgaver – til at lægge pres på hinanden og ikke mindst os selv – fordi vi så gerne VIL 

patienterne, borgerne og de pårørende.  

Vi har i mange år påpeget, at vores funktioner som sygeplejersker netop er 

karakteriseret ved, at vi løser de komplekse opgaver. Men hvad er det præcist, vi 

taler om – og hvorfor kan vi ikke altid argumentere for det i forhold til ressourcer 

over for beslutningstagere – ledere og politikere? For at vi kan blive stærkere i 

argumenterne, har DSR derfor bedt projektchef og ph.d. ved Det Nationale 

Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Sidsel Vinge, om at afdække 

kompleksitetsbegrebet i den kommunale sygepleje. Hun konkluderer, at de 

komplekse sygefaglige procedurer – den instrumentelle sygepleje – er stigende, men 

ikke volder problemer. Dem kan sygeplejersker sagtens forstå, oplæres i og fungere 

med. Det komplekse er de mange koordinerende funktioner, vi som sygeplejersker 

påtager os. Koordinerende funktioner, der rækker langt ud over vores autorisation, 

funktion og ansvarsområde; der rækker ud over den tid, vi egentlig er ansat; 

sundhedsydelser der rækker ud over Sundhedsloven og meget mere. Koordinerende 

funktioner, vi løser, fordi vi kan. Fordi vi synes, vi bør. Fordi vi kan se, at der er 

behov for det.  

Det og meget mere udfordrer os som sygeplejersker. Vi skal passe på os selv, 

vores fag og hinanden. Vi skal bruge kredsens strategi om arbejdet med arbejdsmiljø 

samt vores nye holdningspapir om ’Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø’ til at 

sikre og understøtte gode arbejdspladser, hvor et sikkert og sundt arbejdsmiljø er en 
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selvfølgelighed. Vi skal bruge arbejdsmiljøorganisationen og sikkerhedslederne. Det 

er nøjagtigt det, de er der for. Og som kreds står vi også meget gerne til rådighed for 

arbejdsmiljøarbejdet og for at understøtte faglig forsvarlighed.  

 

Mangel på sygeplejersker 

Desværre er man på rigtig mange arbejdspladser presset – såvel kommunalt som 

regionalt. Hertil kommer, at fremtidens udfordringer omkring mangel på 

sundhedsfagligt uddannet personale – herunder særligt os som sygeplejersker – nu 

for alvor begynder at slå igennem. Endnu en god grund til at det er vigtigt at få 

motiveret de nyuddannede sygeplejersker og øvrige kolleger til at blive i sygeplejen.  

Vi er nødt til at sætte ind alle steder og afprøve mange muligheder. Der er 

ikke én entydig udfordring eller problemstilling i forhold til mangelsituationen men 

mange, og derfor må der også gives og arbejdes med mange løsningsmuligheder. Vi 

bliver således nødt til at arbejde med fastholdelse og rekruttering af tilstrækkeligt 

med sygeplejersker i fremtiden – og med at flere uddannes som sygeplejersker. Det 

er afgørende for patienterne og borgerne, men også for vores arbejdsmiljø. 

Det kræver indsatser og vedholdende argumentation. Kredsbestyrelsen har 

derfor også sat sig i spidsen for den kommende tids fagpolitiske arbejde, som senere 

vil blive fremlagt til drøftelse og beslutning med omdrejningspunktet ’Det gode 

sygeplejefaglige arbejdsliv’. 

 

Sygeplejerskers arbejdsmiljø 

Vi hører desværre ofte, at situationen med for få sygeplejersker presser 

arbejdsmiljøet virkelig hårdt. Og hvordan tackler I og vi så det?  

Dit arbejdsmiljø er i nogen grad dit ansvar. Du skal selv tage ansvar for at 

sige fra og til, i forhold til hvad din ledelse byder dig, i forhold til hvad du vil byde 

dig selv, og hvad du vil byde patienterne og borgerne. Men det er ikke alle 

arbejdsmiljøudfordringer, du selv kan eller skal bære! 

Det er i høj grad netop fællesskabet, der kan sætte faglige normer og 

standarder for, hvad god sygepleje er. Det er helt afgørende, at det er fællesskabet på 

arbejdspladsen, der bærer.  Derfor er det afgørende, at man i fællesskab forholder sig 

til, hvad vores arbejdsgivere byder os –  og sammen sætter rammer op for hvad vi 

byder hinanden – for hvordan sygeplejen bør være hos os – på vores arbejdsplads!  

At man selv løser problemerne med at takke ja til 16 timers vagter og til mærkelige 

honoreringsaftaler, hvor der ikke er indgået nogle konkrete aftaler med DSR, og at 

tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter ikke inddrages – det går 

simpelthen ikke! 

Vi er nødt til at drøfte arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen hinanden 

kollegialt imellem. Men der er også udfordringer, der rækker langt ud over den 

enkelte arbejdsplads og institution, hvor vi netop må bruge fællesskabet DSR til at 

trække i fælles retning.  

Tilstrækkeligt antal sygeplejersker, økonomiske udfordringer mm er ikke 

opgaver hverken for den enkelte og ej heller arbejdspladsen alene at løse. Her er det 
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helt afgørende, at vi i fællesskab, i DSR, kan gøre vores stemme gældende og ikke 

mindst i fællesskab kræve handling. Derfor har Hovedbestyrelsen også for nylig som 

en af udløberne fra OK18 nedsat en arbejdsgruppe – jeg deltager i den – der snarest 

kommer med udspil til en særlig indsats på dette område. 

 

OK 18 

OK 18 var et forløb, der viste netop hvor stærkt og vigtigt fællesskab er – og hvor 

meget vi kan rykke, når vi står sammen. 

Grete Christensen og de øvrige forhandlingsdelegerede fra vores side af 

bordet har fået megen ros for deres ageren undervejs i forhandlingen – og absolut 

helt velfortjent. En sejere formand kan man vist ikke ønske sig. Og jeg vil derfor rette 

fokus et andet sted – nemlig ved det fællesskab, der hurtigt viste sig på 

arbejdspladserne.  

Sofie Løhde udtalte, at vi som offentligt ansatte igen skulle udvise 

tilbageholdenhed og ikke have del i opsvinget i Danmark. Men Sofies såkaldte 

lønfest blev et flop. En sygeplejerske i vores kreds, Rikke, offentliggjorde sin 

lønseddel for at vise, at lønfesten ikke kan genkendes hos os. Der blev delt talrige 

lønsedler – af såvel sygeplejersker som andre offentlige ansatte. Stor ros til alle jer der 

delte jeres lønsedler. Det blev tydeligt, at der IKKE er en lønfest – og at vi stod 

sammen om det budskab og ikke mindst, at befolkningens opbakning var til stede.  

Vores budskab som offentlige ansatte gik tydeligt igennem: ’Vi vil også have 

del i det økonomiske opsving, og det skal også ses i vores lønninger’. Og ’det 

offentlige og private ER hinandens forudsætninger’.   

Der blev fra vores side varslet strejke på 10% af arbejdspladserne – nøjagtigt 

det der kræves, for at man er fri af Hovedaftalen. Arbejdsgivers modsvar kom 

prompte. Lockout af så godt som samtlige arbejdspladser! Desværre for arbejdsgiver 

viste nødberedskabsforhandlingerne ekstremt stramme normeringer alt for mange 

steder. At dagligdagen mange steder alene hænger sammen pga. ekstra arbejde, 

vikarer, overarbejde, merarbejde mv., og at der mange steder i forvejen alene 

foretages akut- og livstruende behandling og intet andet.  

Det store lockout-greb, retorikken i pressen fra arbejdsgiverside, den 

manglende reelle forhandlingsvilje fra Sofie Løhde, der ikke ville udmelde en ramme 

men alene forhandle detaljer på statens område, gjorde, at det var helt nødvendigt, at 

vi på arbejdstagerside stod stærkt sammen. Nøjagtigt som Løhde, Kühnau og Ziegler 

stod sammen på arbejdsgiversiden. 

Jeg tror ikke, man havde forestillet sig, hvor stærkt vi egentlig stod sammen. 

Der var tale om et historisk sammenhold mellem offentligt ansatte, som ALDRIG er 

set lige i Danmarks historie.  

Vi stod sammen på hele det offentlige arbejdsmarked om den såkaldte 

musketer-ed – i korte træk omhandlende tre store områder udover rammen, nemlig 

lærernes arbejdstid, akademikernes frokostpause og så endelig vores 

ligelønsudfordring i Sundhedskartellet og FOA. 
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Forhandlingerne gik hurtigt i hårdknude. Det var et højst ejendommeligt 

forløb, hvor rammen ikke var kendt. I løbet af meget kort tid arrangerede FTR’erne 

regionalt og kommunalt i vores kreds talrige fyraftensmøder i forskellige former – og 

jeg tror ALDRIG, jeg har oplevet et sådant fællesskab blandt sygeplejersker. I var der 

talstærkt, i hver eneste kommune og på regionale arbejdspladser – mindst 100 hver 

gang. I var der også ved de store tværfaglige arrangementer, skulder ved skulder- 

demonstrationer. Det var helt fantastisk at opleve et sådant engagement. Der var 

ingen slinger i valsen – alle var med. Med på gader og stræder, med på 

fyraftensmøder ALLE steder, regionalt og kommunalt. Kæmpe stor ros til jer alle for 

at stå sammen, møde op og bakke op. Og kæmpe stor ros til jer 

fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsenter for jeres utrættelige indsats.  

Ikke alene lokalt bakkede I op – også foran Forligsinstitutionen var der 

kontinuerlig opbakning, og en hel del af vores tillidsrepræsentanter og 

fællestillidsrepræsentanter prioriterede deres tid og tog over og stod vagt foran 

Forligsinstitutionen. Medlemmer lagde vejen forbi, når det var muligt. Der er ingen 

tvivl om, at det kom bag på arbejdsgiversiden, at vi stod så tæt, at musketereden 

holdt – næsten hele vejen –  og ikke mindst, at der var så tæt og sammentømret et 

fællesskab omkring og opbakning til vores forhandlere.  

Ingen havde vist heller turdet tro på, at resultatet ville flytte sig så meget 

undervejs i forløbet, som tilfældet blev. Dels blev rammen – som jo var vores 

væsentligste krav – ændret adskillige gange undervejs; dels blev en del af 

arbejdsgivers krav – også vores krav – i forhold til arbejdstid taget af bordet. Og der 

var virkelig kradse krav fra arbejdsgiverside på dette område.  

Allervigtigste politiske signal for os må siges at være ligelønskravet, som der 

for første gang var opbakning til tværfagligt. Vi havde og har ikke en naiv tro på, at 

ligelønsproblematikken alene kunne eller kan løses ved 

overenskomstforhandlingerne. I så fald skal grupperne hinanden imellem lave 

skævvridning. Men vi har fået en tydelig politisk debat sat i gang i forbindelse med 

overenskomsten med fokus på spørgsmål som fx: Hvorfor er mellemlange 

videregående kvindedominerede fag ikke lønnet tilsvarende mandsdominerede ofte 

privatansatte områder? 

Det er en debat, der ikke må og skal slutte ved denne overenskomst. 

Tværtimod skal den følges op og i den grad forfølges ALLE steder, hvor det er os 

muligt – af os alle sammen.  

 

Tværfagligt fællesskab 

Fællesskabet tværfagligt er ikke kun tilstede ved overenskomstforhandlingerne. Vi 

har gennem året mange tværfaglige samarbejdsrelationer – FTF, Den Kommunale 

Fællesrepræsentation, Det Regionale Organisationssamarbejde, MED og særligt 

Sundhedskartellet – hvor vi i den grad bruger fællesskabet til at kvalificere og trække 

i fælles retning i sundhedsvæsenet. Vi har mange fælles dagsordner omkring 

eksempelvis arbejdsmiljø, budgetter og økonomi i såvel region som kommuner. Vi 

har deltaget i arbejdet med en række fælles temadage og arrangementer – 
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eksempelvis omkring ledelseskommission, om arbejdsmiljø og snart også en fælles 

dag om Den Danske Model. 

Det er et samarbejde, vi sætter stort pris på. Og vi vil fortsat gøre vores til, at 

det styrkes til gavn for ansatte og for de fælles dagsordener i sundhedsvæsenet. Det 

gælder også i det kommende LO-FTF-samarbejde i den nye hovedorganisation, der 

træder i kraft 1.1. 2019. 

 

Efter OK 18 – hvad nu? 

OK-forhandlingerne er afsluttet. Men overenskomsten lever også imellem 

forhandlingerne. Og flere områder skal der arbejdes videre med nu og op imod de 

næste overenskomstforhandlinger. 

Den danske forhandlingsmodel, som er overført fra det private 

arbejdsmarked til det offentlige uden tilretninger til offentlige forhold, er ét 

eksempel. Det er et paradoks, at hvis vi som offentlige ansatte strejker som en del af 

overenskomstforhandlingerne, ja så sparer arbejdsgiverne penge – ligesom det er et 

paradoks, at mange faktisk slet ikke kan strejke, fordi arbejdets karakter som 

udgangspunkt er uopsætteligt. Derudover er det samme forhandlingspart, vores 

modpart, der kan varsle lockout, forhandle og ikke mindst lovgive. Der skal 

nødvendigvis arbejdes helt grundlæggende med nogle af disse iboende paradokser i 

Den Danske Model. Derfor stillede vi også fra Kreds Midtjylland et forslag herom til 

kongressen, og det blev vedtaget. Det skal der nu arbejdes videre på både i DSR og 

tværfagligt. 

Også lokalt i kredsene har vi et opfølgningsarbejde at gøre som følge af 

overenskomstforhandlingerne. Strejke og lockoutvarslet medførte som omtalt 

nødberedskabsforhandlinger på samtlige arbejdspladser. Det er et KÆMPE stort 

arbejde at gennemføre dette – og her fortjener tillidsrepræsentanter og i den grad 

fællestillidsrepræsentanter virkelig ros. I var klædt på til fingerspidserne, og det 

gjorde, at forhandlingerne gled stort set uden sværdslag. Vi kendte som organisation 

arbejdspladserne ned til mindste detalje – i nogen tilfælde faktisk langt bedre end 

arbejdsgiver.  

Som forventet – og meget værre end i 2008 – viste forhandlingerne, at det 

daglige fremmøde langt fra kunne leve op til et nødberedskab. Hele 53 % af de 

lockoutvarslede afdelinger og afsnit på hospitalerne måttet undtages. Det er uden 

tvivl en stor udfordring nu lokalt fortsat at gøre noget ved det. Dels mangler der helt 

faktuelt sygeplejersker, og dels er normeringerne så lave, at de kun lige rækker til 

dagligt uopsætteligt og livstruende arbejde. Derfor har vi i Hovedbestyrelsen 

besluttet, at der SKAL ske en landsdækkende indsats på området, og vi er allerede 

gået i gang i Kreds Midtjylland. Det vil I høre mere om sidst på året og i starten af 

2019. 
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Fælles om faget 

At det er sygeplejen, der binder os sammen i DSR, er der vist ingen tvivl om. Vi 

trives, når vi i fællesskab kan yde sygepleje til patienterne og borgerne. Eller 

undervise i sygepleje, lede sygepleje – og gældende for os alle drøfte og udvikle 

sygepleje. Det gælder også det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, som 

bl.a. sundhedsplejerskerne udfører. Det faglige engagement er livslangt – det vidner 

vores gode samarbejde med de aktive seniorer om. 

Det afspejler sig også meget tydeligt i den opbakning og interesse, der har 

været for kredsens faglige temadage. Temadage som er tilrettelagt, så vi favner 

mange formål. Dels får man mulighed for at lade sig inspirere af faglige og/eller 

politiske oplæg og dels at drøfte og udvikle på tværs af arbejdspladser på lige netop 

det konkrete område, som temadagen omhandler. I det forgangne år har vi 

eksempelvis haft temadage om sygeplejefaglig kvalitet, sygeplejerskers fremtidige 

rolle på plejecentre og om hvordan vi skaber bæredygtige fællesskaber til gavn for 

trivsel og faglighed. Og så har jeg ikke nævnt vores mange biografarrangementer, 

Balance i livet-kurser, fyraftens- og informationsmøder og jubilæumsarrangementer. 

I alt har vi haft mere end 3200 tilmeldte til kredsens medlemsaktiviteter. Vi håber på 

at se mindst ligeså mange af jer til aktiviteter i det kommende år!  

Vi hører stor tilfredshed med temadagene, og i kredsen får vi i den grad på 

temadagene gennem jeres bidrag viden og indsigt i jeres hverdag, som I ikke skal 

tage fejl af er af kæmpestor betydning for vores fagpolitiske arbejde. 

Den viden og inspiration vi har fået bl.a. via fagdagene, har vi helt konkret 

efterfølgende anvendt i drøftelser under de tilbagevendende møder med borgmestre, 

socialudvalg mv. rundt i kredsen. I år har de store temaer for møderne med 

borgmestre netop været behovet for flere sygeplejersker på plejecentrene og 

indsatsen for at styrke sygeplejen i den nære psykiatri.  

Sygeplejerskers tilstedeværelse på plejecentre er af afgørende betydning for 

kvaliteten for borgerne, som jo netop er nogle af de dårligste borgere med stort 

behov for sygepleje. Der er rigtig mange gode grunde til at arbejde videre med denne 

indsats – hvis I vil vide mere om de faglige og politiske argumenter herfor, kan I læse 

mere i DSR’s nationale plejecenterundersøgelse. 

Også sygeplejerskers tilstedeværelse i den nære psykiatri har været og vil 

fortsat være et af de områder, vi fagpolitisk og fagligt vil beskæftige os med. 

Behandlingspsykiatriens tilbud og muligheder er gennem årerne blevet tiltagende 

presset – til trods for at området har haft stort politisk fokus igennem de seneste år. 

Patienterne bliver derfor i større og større grad overladt til tilbud uden for 

behandlingspsykiatrien – tilbud, hvor der ofte desværre ikke har været udpræget 

tradition for at prioritere tilstedeværelsen af sygeplejefaglige kompetencer. 

Der er ingen tvivl om, at det er to store temaer, som lige netop i de her år har 

et politisk åbent vindue, hvor vi som DSR arbejder for at få stor indflydelse både 

lokalt og centralt til gavn for sygeplejen og sygeplejerskerne. 
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Nyt dialogforum mellem generalforsamlingerne 

I år har I på vanlig vis taget godt imod invitationen til årets generalforsamling. Vi er 

meget bevidste i kredsbestyrelsen om, at generalforsamlingen har mange formål – og 

at der er mange forskellige grunde til, at man møder op til generalforsamlingen. I 

lytter til beretningen – og om lidt hører I på vanlig vis på fremlæggelse af regnskab. 

Generalforsamling er som generalforsamling skal være – og det er den øverste 

myndighed i kredsen. Men kan vi opfinde noget nyt?  

For snart to år siden besluttede den samlede kongres, at bestyrelserne skal 

vælges for fire år ad gangen. Som konsekvens heraf besluttede den samlede kongres i 

maj, at generalforsamlinger alene skal afvikles hvert andet år. I kredsbestyrelsen er vi 

enige om, at det at mødes, som fællesskab, netop denne aften giver mange 

muligheder. Den giver mulighed for at være i direkte dialog, at lytte til jer som 

medlemmer, at I som medlemmer kan være i dialog med hinanden, at man kan 

hygge sig med nye og gamle kolleger og meget mere. Derfor har vi i 

kredsbestyrelsen besluttet, at vi vil fortsætte den mulighed med et større 

arrangement hvert andet år – men så netop uden formalia herunder beretning og 

fremlæggelsen af regnskab. Bestyrelsen har fastlagt principper herfor, men vi vil 

meget gerne under punkt 8 lægge op til mere dialog om, hvordan I synes, det nye 

arrangement skal bruges. 

  

Kredsens tillidsvalgte 

De organisationsvalgte – fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og 

arbejdsmiljørepræsentanter – har på mange måder haft en særlig rolle i år. Særligt 

FTR og TR, som jeg allerede har nævnt under OK 18, fortjener en helt særlig ros fra 

alle. Med den ildhu og omhyggelighed – og ikke mindst energiskabende tiltag for og 

med jeres kolleger og medlemmer af DSR , som I har vist – så kan man kun være 

glad og stolt. Bliv ved med det. Og tillad jer selv at blive ved med at holde fast i 

ordentlighed, god interessevaretagelse på arbejdspladserne og betydning af god 

sygepleje. Det er helt afgørende.  

Men tillad jer også at arbejde med det, der giver jer energi til at fortsætte TR-

arbejdet. Det håber vi, at den TR-indsats, vi besluttede for et par år siden og nu har 

evalueret succesfuldt, giver jer mulighed for. Det håber og tror vi på, at kollegerne vil 

mærke frugten af.  

I det kommende år vil vi også forsøge os med at ændre formen på møderne 

med arbejdsmiljørepræsentanterne. Der er i vores optik ingen tvivl om, at vi har brug 

for arbejdsmiljørepræsentanterne, og vi vil derfor enormt gerne styrke dette 

samarbejde. Så en stor opfordring til at alle arbejdsmiljørepræsentanter – hvis de er 

sygeplejersker – byder aktivt ind i kredsens arbejde. Herved kan vi i fællesskab 

understøtte det vigtige arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladserne.  
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Sygeplejersker i sundhedspolitik 

Det har på rigtig mange måder været et helt særligt år. Mange store udfordringer er 

håndteret – jeg har nævnt en del her – men langt fra alle. Mange nye udfordringer 

kommer løbende til i sundhedsvæsenet, fx et folketingsvalg inden juni 2019. 

Hvordan det falder ud vil få stor betydning for, hvordan de af regeringen fremlagte 

reformtiltag evt. indføres og herunder også, hvordan sundhedsvæsenets struktur i 

fremtiden vil se ud. Vi har i DSR ikke en firkantet holdning til strukturen og 

organiseringen af det danske sundhedsvæsen. Det væsentligste for os er indholdet 

og muligheden for at udøve sygepleje af høj kvalitet. Regioner og kommuner er ikke 

nødvendigvis den bedste organisering, men det er den bedste, vi kender for 

nuværende. Såkaldte sundhedsfællesskaber mellem lokale sygehuse og 

omkringliggende kommuner lyder vældig fornuftigt. Men styring uden demokratisk 

indflydelse, med bestyrelse og i mindre grad sygeplejefaglighed, lyder ikke godt. 

Finansiering af sundhedsvæsenet, ledelse og styring af sundhedsvæsenet og 

meget mere – og ikke mindst sygeplejerskers placering i det; mange store 

udfordringer venter.  

Jeg finder det fortsat væsentligt, at vi kontinuerligt fastholder og 

vedligeholder vores placering i sundhedsvæsenet. Som sygeplejersker er vi 

eksempelvis godt uddannet til at lede sundhedsvæsenet, og sygeplejersker videre- og 

efteruddanner sig i stor stil til det. Det er helt essentielt, at vi fastholder vores 

position i ligeværdig ledelse. At vi understøtter, at sygeplejersker leder opad, så 

politiske prioriteringer også træffes med baggrund i sygeplejefaglig viden og indsigt.  

Så vi skal gøre vores stemme gældende – også ved det forestående 

folketingsvalg. Vi er i DSR partipolitisk uafhængige, men vi skal og vil fortsat 

arbejde politisk for at påvirke dagsordner til gavn for patienter og borgere – og for 

sygeplejerskers betydning i sundhedsvæsenet – og det vil vi også opfordre til, at I 

gør.  

 

Sygeplejerskers ytringsfrihed og -pligt 

Og det nytter faktisk noget, når sygeplejersker gør deres stemme gældende i 

offentligheden. Medierne – radio, tv og den skrevne presse – har det forgangne år 

trukket rigtig meget på sygeplejersker bredt set og på kredsen i stor stil. Vi er i den 

grad blevet lyttet til – både i forhold til OK18, arbejdstid, udfordringer om 

arbejdspres, overbelægning, for få ressourcer og meget, meget mere. Så fortsæt 

endelig med at blande jer alle de steder det er muligt.  

Desværre har vi også oplevet en tiltagende grad af selvcensur hos ledere 

såvel som hos øvrige ansatte – i særlig grad i det regionale område. Om det skyldes 

reelle repressalier og frygten for fyring i evige omstruktureringer og 

besparelsesrunder er nok forskelligt, men faktum er, at det er taget til.  

Vi skal huske, vi HAR ytringsfrihed og faktisk også i et vist omfang 

ytringspligt, når tingene ikke er, som de bør være. Region Midtjylland er sådan set 

enig i den tilgang, men deres handlinger de senere år på direktionsniveau afspejlede 
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samtidig en anden tilgang, der tværtimod gav usikkerhed og utryghed. Derfor var 

der brug for, at vi satte foden ned – tværfagligt i det øverste MED-udvalg, RMU, og 

derfor bad vi såvel den øverste direktion som Regionsrådet tage ytringsfriheden og -

pligten alvorligt. Det er beskæmmende, når og hvis ansatte ikke tør ytre sig af frygt 

for konsekvenser. Og helt skidt når MEDsystemet, hvor medlemmerne endda er 

særligt beskyttet, oplever, at man ikke tør ytre sig, fordi man enten bliver tillagt at 

være illoyal, anvende tabsretorik, ikke gå i takt mv. – eller ganske simpelt ikke orker 

at kæmpe sundhedsvæsenets sag, fordi det har for store personlige og faglige 

omkostninger.  

Jeg har desværre gennem nogen tid ligeledes hørt pressen fortælle, at rigtig 

mange trækker udtalelser tilbage, fordi man ikke tør udtale sig – både sygeplejersker 

og andre faggrupper. Det er ikke holdbart og ikke acceptabelt. Vi skal have og har 

ytringsfrihed og -pligt.  

Region Midtjylland tog vores handling i RMU særdeles alvorligt. Hvis ikke 

vi som sygeplejersker og sundhedsfagligt personale kan ytre os om 

sundhedsvæsenet, hvem kan så? Vi har den her udfordring mange steder – så en stor 

og varm opfordring til i fællesskab at kæmpe for og fastholde ytringsfriheden og  

-pligten – det er simpelthen grundlæggende i vores demokrati i Danmark. Og 

afgørende for at kunne skabe et bedre sundhedsvæsen for borgere, patienter, 

pårørende og medarbejdere. 

 

Valg af næstformænd i DSR 

Demokrati er jo som bekendt mange ting. Det er også valg i DSR og derfor en 

opfordring til at huske at stemme til næstformandsvalget i DSR. Ikke mindre end 

fem kandidater har valgt at stille sig til rådighed for valget. Følg med på DSRs 

valgside eller mød op til valgmøde her i kredsen 1. november.  

Næstformand Dorte Steenberg har desværre valgt ikke at genopstille, og da 

Dorte er her i dag, synes jeg det er helt på sin plads at takke Dorte for en fantastisk 

og kæmpestor indsats gennem rigtig mange år. Uddannelsespolitik, arbejdsmiljø og 

psykiatri har nok særligt fyldt Dortes dagsorden. Dorte har altid været meget præcis 

i sin faglighed og holdninger. Man kan regne med Dorte og din super skarpe og 

faglige indsigt, som du altid gerne har delt. Tak for indsatsen Dorte; vi vil savne dig 

som næstformand.  

 

Den midtjyske kredsbestyrelse 

Og således nærmer kredsbestyrelsens beretning sig sin afslutning. 

Kredsbestyrelsen er som bekendt valgt i november 2017 og denne gang for 

fire år. Rigtig mange af de særdeles erfarne kredsbestyrelsesmedlemmer er denne 

gang skiftet ud – hele 11 KB medlemmer var nye i bestyrelsessammenhæng. Det har 

givet god dynamik, at helt nye er kommet til – men det kræver også sin tid at finde 

sine ben i det fagpolitiske arbejde. Sammensætningen er heldigvis en god blanding af 

sygeplejersker – fra studerende til seniorer – og fra mange nicher og interessefelter 

inden for sygeplejen. Jeg er sikker på, at med bestyrelsens engagement skal vi nok 
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komme godt videre med såvel det beslutningsforslag, der ligger til drøftelse og 

beslutning i aften, samt mange andre aktuelle fagpolitiske drøftelser. Og jeg vil gerne 

sige jer alle rigtig stor tak for indsatsen det sidste år, og jeg ser frem til fortsat godt 

arbejde og samarbejde de næste tre år.  

 

Tak 

Der skal også lyde en stor tak til kontoret. Gode kolleger er alt værd. Ikke bare for 

mig, for formandsgruppen og for hinanden – men I er guld værd for medlemmerne. 

Uden jer kunne vi slet ikke præstere den kæmpe indsats, vi leverer i fællesskab hver 

evig eneste dag. Medlemsmøder, fagdage, fyraftensmøder, servicering, 

telefonspasning, medlemshenvendelser, arbejdsmiljøvejledning, pressehåndtering og 

meget, meget mere. Tusinde tak til serviceteamet, til faglige konsulenter, 

arbejdsmiljøkonsulenter, kommunikationsafdeling, organisations- og fagpolitiske 

konsulenter og kredschef. 

Allervigtigst – kæmpe stor tak til jer kære kredsnæstformand. Tak for den 

kæmpe indsats I har ydet. Tak for samarbejdet. Forskellighed gør stærk, og det synes 

jeg vi igen, igen har fundet en fin ramme og samarbejdsform omkring. Jeg er ikke i 

tvivl om, at I knokler alle sammen for sygeplejerskerne og sundhedsvæsenet hver 

evig eneste dag. Og fællesskabet herom – DSR – det er det, der binder os sammen. 

Tak for samarbejdet. 

 

Tak for ordet! 


