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Dansk Sygeplejeråd – et stærkt fagligt fællesskab 

Hvad er kroppens vigtigste organ? 

Der var en gang, hvor det var hjertet – men i dag kan vi erstatte et hjerte – vi kan rigtig 

meget i dag - men hjernen kan vi fortsat ikke erstatte.  

Hvad er Dansk Sygeplejeråds vigtigste organ? Jeg håber, at vi enstemmigt kan sige, at 

det er os, det er JER – medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, I er Dansk Sygeplejeråds 

vigtigste organ.  

Dansk Sygeplejeråd er ikke kun én, vi er over 70.000. Og jo flere vi er, jo stærkere er vi.  

Det er os, der er Dansk Sygeplejeråd, og det er sammen i vores stærke, faglige 

fællesskab, vi kan forbedre sygeplejen, vores profession og vilkårene for at udøve 

sygepleje. Vi er et stærkt fagligt fællesskab.  

Det hele menneske – både som patient og medarbejder 

Det er en del af vores DNA, at vi ser det hele menneske, vi står overfor. Men - vi er 

udfordrede. Der er for mange dage, hvor vi står tilbage med oplevelsen af ikke at kunne 

yde en fagligt forsvarlig sygepleje – det giver en følelse af utilstrækkelighed. Det er det, 

der udhuler sygeplejen og udtrætter os som sygeplejersker. Vi vil gerne være stolte 

sygeplejersker, der yder en fagligt forsvarlig sygepleje, derfor bliver vi ved med at 

italesætte de udfordringer, der er i vores sundhedsvæsen. 

Vi ser det hele menneske, men det står i stor kontrast til, hvordan vi bliver behandlet som 

medarbejdere. Vi bliver set som vigtige faglige kompetencer, der skal benyttes maksimalt 

eller rettere udnyttes maksimalt. Vi bliver flyttet rundt og får hele tiden nye arbejdsopgaver. 

Vi er udsat for alt for mange afbrydelser, ja, der er afbrydelser hele tiden.  

Det, vi be’r om, er tid. Tid til sygepleje. Tid til at give mennesket foran os en ordentlig 

sygepleje, en faglig omsorg, der gør en forskel.  

Det kræver, at vi bliver set som hele mennesker. Der er grænser for, hvor mange ting vi 

kan gøre på én gang og hvor mange patienter og opgaver, vi kan have ad gangen. Vi har 

som alle andre også brug for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Der skal være balance 

mellem krav og ressourcer. Der skal være balance mellem arbejdsliv og fritid – for vores 

arbejdsmiljø smitter af på den sygepleje, vi udfører. 

Det kræver, at arbejdsgiver ser os som hele mennesker og får skabt de gode 

arbejdspladser, vi mangler.  

Sygeplejestuderende vil gerne være en del af det faglige fællesskab i DSR 

Vi har lige været rundt på alle sygeplejeskolerne. De nye studerende vil rigtig gerne 

fagbevægelsen og det faglige fællesskab. Vi blev positivt modtaget, og 75% af dem, der 

lige er startet, har meldt sig ind i SLS. Det er stærkt, at de sygeplejestuderende vil os og 



fællesskabet. Når vi spørger dem, hvorfor de har valgt at blive sygeplejerske, er det 

typiske svar: Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker og vil gerne gøre en forskel for 

andre.  

Sygeplejersker i fokus i valgkampen 

Det er rigtigt, at sygeplejersker gør en forskel med vores stærke faglighed og vores DNA. 

At vi ser det hele menneske – det gør en forskel. Sygeplejersker præger valgkampen og 

med god grund, for hvis ikke vi får forbedret vores løn og arbejdsmiljø – forsvinder vores 

sundhedsvæsen. Så lad os sammen holde presset på politikerne både i den sidste del af 

valgkampen og bagefter. 

Sygeplejersker er at finde mange steder i samfundet, med vigtige funktioner og titler. Det 

er så ofte blevet nævnt, at vi er med fra vugge til krukke, og det er vi – og meget mere. Vi 

favner alle – både dem, der er ved af lære faget, dem der lærer fra sig, dem der udøver 

faget, dem der leder og dem, der har trukket sig tilbage. I stedet for at prøve at nævne alle, 

med fare for at glemme nogen, så lad os anerkende hinandens sygepleje, for vi er alle 

vigtige brikker lige dér, hvor vi er.  

I er Dansk Sygeplejeråds vigtigste organ. Lad os ikke glemme det, som generationer før 

os har skabt i Dansk Sygeplejeråd. Det er vigtige, store og svære kampe, der er kæmpet 

for os og vores fag, og vi er kun nået dertil, fordi vi har gjort det sammen. 

Sammen er vi stærkest, og i en svær tid, som nu, er det vigtigere end nogensinde, at vi 

finder takten og styrker Dansk Sygeplejeråd. Hver og en af os udgør vores vigtigste organ 

i Dansk Sygeplejeråd. Lad os få de sidste kollegaer med – vi er stærkere, jo flere vi er.  

 

 


