
                                                                                                   

 

Generalforsamling den 27. oktober 2020 

 
 
Pkt. 9 Indkomne forslag 
 
 
Overenskomst- og arbejdstidsaftale for sygeplejersker i administrative funktioner. 
 
Forslagsstiller 
Aktivt medlem og tillidsrepræsentant, Jette Brøndum Mortensen på vegne af 
sygeplejersker ansat som sundhedsfaglige IT-konsulenter i IT-afdelingen, Region 
Midtjylland. 
 
Motivation 
Vi arbejder med IT-sundhedsfaglige opgaver, der har relation til vores sygeplejefaglige 
uddannelse. Vi bruger uddannelsen som sygeplejerske i vores funktioner og 
opgavevaretagelse, men vi arbejder ikke direkte med patienter. Vi oplever, at DSR har 
minimalt kendskab til og interesse for vores gruppe og opgaver, fordi vi er en lille gruppe 
for nuværende. 
 
Vi bliver flere og flere sygeplejersker, der arbejder med administrative opgaver med 
sundhedsfaglig karakter og ikke varetager opgaver relateret direkte til patienter. Vi står i 
et spændingsfelt mellem det at have administrative opgaver ift. vores uddannelse uden 
at være hverken klinikere eller ledere. En tendens som vi er sikre på øges i fremtiden. 
 
Vi er alligevel en del af sygeplejerskernes OK- og arbejdstidsaftale. Vi har svært ved at se 
os selv i basisoverenskomsten pga. andre opgaver, projekter, deadlines osv. 
 
Vi tror ikke, at vi er den eneste gruppe af sygeplejersker, som oplever udfordringen. Vi er 
sikre på, at andre lignende grupper af sygeplejersker har samme oplevelse som os. 
 
Vi ønsker derfor en drøftelse af en ny OK- og arbejdstidsaftale, som favner sygeplejersker 
ansat i administrative funktioner på områder, der ikke er direkte i klinikken, men hvor der 
arbejdes med sundhedsfaglige opgaver i relation til klinikken. 
 
En OK- og arbejdstidsaftale der er formuleret for/til sygeplejersker ansat i administrative 
funktioner. En OK- og arbejdstidsaftale som vi kan se os selv i – opgavemæssigt som 
kontekstmæssigt. 
 
Vi skal selvfølgelig ikke have ringere vilkår end i den nuværende OK- og arbejdstidsaftale. 
 
Indstilling 
• At generalforsamlingen debatterer forslaget om at arbejde for en ny OK- og 

arbejdstidsaftale for sygeplejersker ansat i administrative funktioner. 
 
• At generalforsamlingen vedtager, at Kreds Midtjylland på baggrund af 

generalforsamlingens debat arbejder videre med forslaget om at arbejde for en ny 
OK- og arbejdstidsaftale for sygeplejersker ansat i administrative funktioner. 


