
 

   

 

 

Tyveri af fridag og tillæg 

 

Ved at fjerne store bededag tvinger regeringen ikke bare sygeplejersker og andre til at arbejde 
mere. Den stjæler også en del af de overenskomstmidler, vi har prioriteret at bruge som 
kompensation for at arbejde på en dag, hvor de fleste andre har fri – nemlig vores 
søgnehelligdagstillæg, der typisk er på 50% oven i lønnen. 
 
Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man med et lovindgreb fra et snævert flertal i 
Folketinget vil fjerne penge, vi har fået ved tidligere overenskomstforhandlinger og i 
samarbejde med arbejdsgiverne har valgt at prioritere til at kompensere for skæve arbejdstider. 
Derfor er kompensationen på 0,45% af vores løn klart utilstrækkelig. 
 
Kortslutter danske model 
Dertil kommer, at hele idéen om at blande sig i overenskomsterne er under al kritik. Vi husker jo 
kun alt for godt, hvordan daværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og Mette 
Frederiksen i 2021 op til og under vores strejke havde travlt med at lovprise den danske model, 
hvor arbejdsmarkedets parter selv fastsætter løn- og arbejdsvilkår. Reelt var det åbenbart blot 
et påskud for ikke at ville imødekomme vores rimelige lønkrav. 
 
Nu kortslutter samme Mette Frederiksen så selv den danske model – i lovforslaget om at fjerne 
store bededag hedder det blandt andet, at ” Bestemmelser om særlige løn- og ansættelsesvilkår 
på helligdage, herunder bestemmelser om frihed, kompenserende frihed, ulempegodtgørelse og 
løn under fravær, som findes i anden lovgivning, kollektive overenskomster og aftaler, 



individuelle aftaler, kutymer, ensidigt fastsatte regler eller tilsvarende regler, finder ikke 
anvendelse for så vidt angår store bededag.” 
 
Tyv om natten 
Forståeligt nok har reaktionen fra alle fagforeninger i Fagbevægelsens Hovedorganisation 
været usædvanlig skarp. Det samme er reaktionen fra vores medlemmer – for eksempel her fra 
TR i Aalborg Kommune og medlem af kredsbestyrelsen i Kreds Nordjylland Lene Odgaard 
Andersen: 
 
- Det kommer som en tyv om natten. Jeg går jo reelt ned i løn, fordi tillægget forsvinder. Det er 
jeg stærkt utilfreds med, for vi har kæmpet lønkamp siden strejken i 2021. 
- Jeg er virkelig skuffet og lidt skræmt. For hvis de kan gøre det her nu, hvad kan de så gøre 
næste gang? De brugte den danske model under strejken, men den beskytter mig ikke nu, siger 
Lene Odgaard Andersen. 
 
Det er mig komplet uforståeligt, at man midt i den største sundhedskrise i nyere tid vil 
provokere de ansatte og reelt stjæle vores penge i stedet for at sætte sig med fagforeninger og 
ansatte for at finde løsninger til gavn for hele sundhedsvæsenet. 
 
Derfor vil Dansk Sygeplejeråd også i de kommende uger gøre alt, hvad der står i vores magt for 
at få standset regeringens utidige indblanding i vores løn- og arbejdsforhold. De er ringe nok i 
forvejen! 
 
Christina Windau Hay Lund 
Forkvinde, Kreds Nordjylland 

Det mener formand Grete Christensen 

 

 

 

 

Kom til temadag om demens 
Der er stadig ledige pladser til vores temadag om demens. 
 

https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/dsr-vi-siger-klart-nej


På denne temadag vil der blive lagt vægt på en neuropædagogisk tilgang til mennesker med 
demens. I en neuropædagogisk praksis ses al adfærd som intentionel og meningsgivende for 
den, der gør det. 
 
Når al adfærd er kommunikation, er det medarbejderens opgave at gå bag om adfærden og 
reflektere over, hvad det mon er, borgeren forsøger at kommunikere. 
 
Underviser: Mette Wraagaard Ingstrup - lektor, sygeplejerske og psykolog. 
 
I foråret holder vi også temadage om KOL og sår. Du kan læse mere og finde link til tilmelding 
herunder. 

Læs mere om temadage 

 

 
Har politikerne allerede glemt sundhedsvæsenet? 
 
Det spørgsmål stillede kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund forleden i Arbejderen, efter 
Mette Frederiksens nytårstale var renset for omtale af krisen i sundhedsvæsenet, og 
regeringsgrundlaget indeholder under halvdelen af de økonomiske midler, de tre 
regeringspartier ellers i forskellige udgaver lovede i valgkampen. 
 
- Jeg kigger med gru mod Storbritannien, hvor problemerne om muligt er endnu større. 
Forleden advarede formanden for de britiske akutlæger om, at de mange forsinkelser, i forhold 
til bare det at kunne komme ind på en akutmodtagelse, risikerer at koste 3-500 briter livet. Om 
ugen! Er det den virkelighed, vi også skal opleve i Danmark, før politikerne forstår, at det her er 
dødelig alvor? 
 
Læs hele blogindlægget via linket: 

Blog i Arbejderen 

 

 

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/tre-temadage-om-demens-kol-og-saar
https://arbejderen.dk/blog/har-politikerne-allerede-glemt-sundhedsvaesenet/?fbclid=IwAR2YeprpxhRzlRL1T8KNMetG7jBkDq6rYbarNfIE7_8-Uobu8owJy4kQUX8

