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Først og fremmest tak for invitationen. 

 

Den er jeg særlig glad for, fordi temaet for denne generalforsamling er Fællesskab. 

 

Forklaringen kommer her. Helt tilbage i 2004 blev der på hospitalerne i Frederiksborg Amt – hvor jeg var på 
det tidspunkt – i regi af DSR lavet en rapport med den lidt tågede titel: Fællesskab kræver Fællesskab. 

 

Pointen var allerede dengang, at hvis vi vil være fælles om noget, kræver det, vi har de fælles rammer til 
det. Og pointen var, at disse organisatoriske rammer ikke var særligt tydelige – af mange grunde. Siden har 
jeg kæmpet for at få Fællesskaber tydeligere på dagsordenen i DSR. 

 

Hvad er det da, vi er fælles om? Det umiddelbare svar er selvfølgelig faget. Men der er – mener jeg – mere 
på spil. 

 

I bogen Øjeblikke, som I udgav her i kredsen for nogle år siden, er der mange gode formuleringer, der kan 
hjælpe os på vej til, hvad dette mere er. 

 

Som f.eks. når hjemmesygeplejersken siger:  

’Man taler så meget om patient-empowerment – kunne et sikkerhedsnet i fremtiden for dem, der ikke 
har overskud, være hjemmesygeplejersker? Det vil altid være nødvendigt, at nogle taler de udsattes sag.” 

 

Eller når sygeplejersken på Hammel Neurocenter under Titlen tilbage til livet udtaler: 

  ”Vi skal udvikle et mere individorienteret sundhedsvæsen. Fra antropologien ved vi, hvor stor vægt det 
mellemmenneskelige har i menneskers liv.” 

Eller når patienterne siger:  

”Det er godt nok en hård omgang at være indlagt. Men sygeplejerskerne, de var virkelig søde og 
hjælpsomme.  

Eller en kvinde, der har fået kræft men ikke vil i behandling, fordi:  

Nej, jeg kan ikke holde ud at være derinde, den måde de taler til mig, hen over hovedet på mig.  

 



Som disse citater viser, er det også værdier, der binder os sammen. Værdier som solidaritet med de mest 
sårbare og skrøbelige, respekt for det unikke mennesker, empatien, omsorgen – måske endda et gammelt 
ord som barmhjertighed. 

 

De selv samme værdier, der binder os sammen, er også under angreb.  Det er påvist både af os og af 
forskere, hvordan de kvaliteter, der handler om, hvad vi skal kunne: dygtighed, omsorg, empati, kontakt - 
og de kvaliteter, der er vigtige for borgere og patienter: værdighed, anerkendelse, hjælp, omsorg – at de 
værdier og kvaliteter står i skarp modsætning til det, der præger vores sundhedsvæsen i dag: økonomisk 
rationalitet, fokus på produktivitet, individualisering af ansvar for egen sundhed. Kort sagt det 
mellemmenneskelige grundlag for, at sygeplejen kan lykkes, er under angreb. 

 

Nu er der det ved de værdier, jeg her peger på, at det ikke kun er sygeplejens værdier. Det er, som også 
patienternes udsagn viser, grundlæggende forudsætninger for det at være menneske. Det er med andre 
ord en meget radikal udvikling, vi er en del af, og som vi intuitivt i kraft af vores fælles baggrund ved, er gal. 

Hvis vi skal kæmpe fælles mod den udvikling, kræver det et fællesskab. 

 
Et fællesskab er også et fagligt fællesskab, der med råd, vejledning, udvikling skal sikre og udvikle 
kvaliteten.  Både i forhold til den enkelte borger/patient og de større linjer. 

 

Et fællesskab må aldrig lukke sig om sig selv og blive selvstrækkeligt. Derfor skal vores fællesskaber også 
bruges til at række ud mod andre. Men også her kræver det at skabe fællesskab med andre et eget 
fællesskab. Fællesskab kræver fællesskab. 

 

Vores fællesskaber har altså en vigtig rolle at spille – både når det kommer til, hvordan vi indretter vores 
sundhedsvæsen og i forhold til den konkrete kvalitetssikring. De har også en vigtig rolle for vores eget 
sociale liv og oplevelse af anerkendelse. Uden fællesskaber tvinges vi til at vælge individuelle strategier for 
at overleve. Og det betyder konflikter og fællesskabets opløsning. 

 

Hvis vi skal formå at udnytte alle de potentialer vores fællesskaber har, kræver det fælles initiativer og 
handlinger.  Sundhedspolitikken i dag er fyldt med katastrofer. Vi kan af og til overvurdere fagforeningernes 
styrke, i forhold til hvad en fagforening magter – set i lyset af de meget stærke økonomi- og politiske 
magtforhold vi er oppe mod.  Vi forandrer intet i længden blot ved at sende vores formand til 
Christiansborg eller Anja til regionen.  Vi er nødt til at udvikle kollektive handlingsformer, der kombinerer 
pres på Christiansborg med initiativer på arbejdspladser. Det kan vi ikke gøre med et fællesskab, der ikke er 
der. Fællesskab kræver fællesskab. 

 

Fællesskaber er livgivende og livsvigtige både for os og patienterne. Det smukke er, at det har de til fælles 
med sygeplejen, der også er livgivende og livsvigtig – både for patienter og os selv.  


