Strategi for Kreds Midtjyllands indsats ift. sygeplejersker ansat på det private område
Dansk Sygeplejeråds formål er at samle Danmarks sygeplejersker og sygeplejestuderende til varetagelse af medlemmernes faglige, løn- og ansættelsesmæssige, arbejdsmiljømæssige, organisatoriske
og sundhedspolitiske interesser. Af DSR’s holdningspapir ”En levende organisation med et stærkt
demokrati” fremgår det, at ”Dansk Sygeplejeråd vil favne alle Danmarks sygeplejersker”.
Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland ønsker at sætte retningen for, hvordan kredsen kan tilbyde og
samle alle Midtjyllands sygeplejersker i nærværende og stærke faglige fællesskaber, uanset hvilket
sygeplejefagligt arbejdsområde man har – uanset hvilken af sundhedsvæsenets sektorer man arbejder i.
Det er på denne baggrund, at kredsbestyrelsen har udarbejdet denne strategi for midtjyske sygeplejersker ansat på det private område.
Der er i dag omkring 800 midtjyske sygeplejersker ansat på Det private område, primært som konsultationssygeplejersker hos almen praksis og praktiserende speciallæger samt hos vikarbureauer, privathospitaler og friplejehjem. Igennem de seneste år har antallet af sygeplejersker ansat på det private område været stødt stigende.
Strategiens formål er, at Kreds Midtjylland sammen med medlemmerne:
- Varetager midtjyske privatansatte sygeplejerskers faglige, løn- og ansættelsesmæssige, arbejdsmiljømæssige, organisatoriske og sundhedspolitiske interesser.
- Tilbyder de privatansatte sygeplejersker relevante og varierede medlemstilbud og medlemsaktiviteter, der giver et tydeligt udbytte af medlemskab.
- Inviterer de privatansatte sygeplejersker til at involvere sig i aktivt i Dansk Sygeplejeråds faglige
fællesskab, samt understøtter sygeplejerskerne i udviklingen af lokale eller fag- og interessespecifikke fællesskaber.
- Indsamler og formidler viden om de privatansatte sygeplejerskers vilkår, faglighed og arbejdsliv,
samt om den generelle udvikling af det private område.
- Skaber rammerne for, at sygeplejerskers position og indsats – både specifikt på det private område og som en del af det sammenhængende sundhedsvæsen – styrkes og udvikles. Dette sker
bl.a. gennem politiske og kommunikative indsatser.
______________
Som når det gælder kredsens øvrige faglige og sundhedspolitiske indsatser er udgangspunktet for
indsatsen målrettet sygeplejerskerne på det private område at: 1) sygeplejeprofessionen er omdrejningspunkt og løftestang for udvikling af fag og vilkår, 2) de bedste løsninger findes og skabes i hverdagen på arbejdspladserne.
Det betyder, at de privatansatte sygeplejerskers faglighed skal sættes i fokus og være omdrejningspunktet for udviklingen af indsatser og aktiviteter, samt at de konkrete indsatser og aktiviteter skal
udvikles i et tæt samarbejde med medlemmerne, mhp. at være relevante og nærværende ift. medlemmernes hverdag og interesser.
Endelig betyder denne medlemsinvolverende tilgang, at medlemmerne ses som aktive aktører, der i
høj grad selv bidrager til at udvikle ideer, finde løsninger og skabe forandringer, der understøtter
realiseringen af strategiens formål.
Hvor det er muligt, samarbejdes der med lokale tillidsrepræsentanter om at indfri strategiens formål.
______________
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Som resten af sundhedsvæsenet udvikler privatområdet sig meget og hurtigt. Det er derfor vigtigt, at
Kreds Midtjylland fortløbende forholder sig til udviklingen og justerer sin strategi og indsats herefter.
Der er stor forskel på arbejdspladserne på det private område og de opgaver og interesser privatansatte sygeplejersker har. Den største – og mest ensartede – gruppe af privatansatte sygeplejersker er
gruppen af konsultationssygeplejersker og sygeplejersker ansat hos speciallæger. De øvrige privatansatte sygeplejersker arbejder på mange forskellige områder og på mange forskellige overenskomster
og vilkår.
Derfor udarbejdes der i forlængelse af strategien handleplaner for indsatser målrettet hhv.
- Konsultationssygeplejersker og sygeplejersker ansat hos speciallæger
- Øvrige privatansatte sygeplejersker (eksempelvis ansatte på privathospitaler, vikarbureauer og
friplejehjem).
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Handleplan for indsatser målrettet konsultationssygeplejersker og sygeplejersker ansat
hos speciallæger
Der er ca. 500 midtjyske sygeplejersker ansat i konsultationer og hos alment praktiserende læger
samt hos praktiserende speciallæger.
Kredsens anerkender, at der kan være stor forskel i medlemmernes respektive behov og interesseområder, herunder faglige interesser. Der tages højde for dette i implementeringen af handleplanen.
Ud over kredsens faste medlemsaktiviteter og medlemsservice, vil kredsen i sit samarbejde med
denne medlemsgruppe – herunder evt. tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne – prioritere følgende indsatser:
Medlemsaktiviteter
- Afvikling af 1 årligt medlemsmøde
- Mulighed for at udbyde konceptaktiviteter
- Mulighed for at arrangere medlemsaktiviteter (eksempelvis fyraftensmøder) ad hoc
- Medlemsmøder og medlemsaktiviteter vil både have fokus på målgruppens egen faglighed og
fokus på målgruppens samarbejde med andre aktører/fagligheder
Medlemsaktiviteter tilrettelægges under hensyntagen til målgruppens behov, arbejdsliv og arbejdsvilkår. Det gælder bl.a. ift. medlemsaktiviteters fysiske placering og varighed.
Medlemsaktiviteter søges tilrettelagt i samarbejde med medlemmerne, samt i det omfang det er
relevant og muligt, i samarbejde med det faglige selskab for konsultations- og infirmerisygeplejersker.
Medlemsservice
- Udsendelse af mail målrettet til målgruppen med fokus på kredsens og organisationens aktuelle
indsatser, tilbud og aktiviteter.
- Tydeliggørelse af målgruppens indgange til DSR, bl.a. ift. kontaktpersoner i kredsen
- Kredsen har en særlig opmærksomhed på sårbarheden i at være ansat på en mindre arbejdsplads, hvor der er forringede forudsætninger for fastholdelse og udvikling af det faglige fællesskab.
Samarbejdsflader
- Styrke samarbejdet mellem kredsen og det faglige selskab for konsultations- og infirmerisygeplejersker, bl.a. ift. udvikling af medlemsaktiviteter og faglige indsatser
- Koordinering af indsatser med DSR-C og øvrige kredse, bl.a. ift. udviklingen af fælles indsatser og
aktiviteter
- Undersøge mulighederne for samarbejde og koordinering med øvrige fagligheder ansat i almen
praksis og hos praktiserende speciallæger – fortrinsvis i SHK-regi.
Handleplanen justeres løbende i henhold til den faglige, politiske og vilkårsmæssige udvikling på området.
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Handplan for indsatser målrettet øvrige sygeplejersker ansat på det private område (ansatte hos
privathospitaler, vikarbureauer, friplejehjem m.fl.)
Der er ca. 300 midtjyske sygeplejersker ansat hos privathospitaler, vikarbureauer, friplejehjem m.m.
Denne målgruppe er meget forskelligartet og det kan derfor være en udfordring at finde fællesnævnere for målgruppens faglige interesser.
Kredsens anerkender den store forskel i medlemmernes respektive behov og interesseområder – og
tager højde for dette i implementeringen af handleplanen.
Ud over kredsens faste medlemsaktiviteter og medlemsservice, vil kredsen i sit samarbejde med
denne medlemsgruppe – herunder evt. tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne – prioritere følgende indsatser:
Medlemsaktiviteter
- Mulighed for at udbyde konceptaktiviteter
- Mulighed for at arrangere medlemsaktiviteter (eksempelvis fyraftensmøder) ad hoc.
Medlemsaktiviteter tilrettelægges under hensyntagen til målgruppens behov, arbejdsliv og arbejdsvilkår. Det gælder bl.a. ift. medlemsaktiviteters fysiske placering og varighed.
Medlemsaktiviteter søges tilrettelagt i samarbejde med medlemmerne.
Medlemsservice
- Tydeliggørelse af målgruppens indgange til DSR, bl.a. ift. kontaktpersoner i kredsen
- Kredsen har en særlig opmærksomhed på sårbarheden i at være ansat på en mindre arbejdsplads, hvor der er forringede forudsætninger for fastholdelse og udvikling af det faglige fællesskab.
Samarbejdsflader
- Koordinering af indsatser med DSR-C og øvrige kredse, bl.a. ift. udviklingen af fælles indsatser og
aktiviteter
Handleplanen justeres løbende i henhold til den faglige, politiske og vilkårsmæssige udvikling på området.
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