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Anne Marie Holst Sommer, kredsforkvinde i DSR Kreds Sjælland - 
mundtlig beretning 2022: 
 
Jeg er stolt over at være sygeplejerske. Jeg er så stolt over at være jeres 
kredsforkvinde. Det er nu knapt et år siden, jeg blev valgt. Sygeplejersker er det 
første, jeg tænker på, når jeg står op om morgenen, og det sidste jeg tænker på, når 
jeg lægger mig til at sove om aftenen. 
 
Det, jeg savner allermest fra jobbet som sygeplejerske, er mine fantastiske kollegaer. 
Det er de relationer, der skabes til patienter og borgere; de steder, hvor man som 
sygeplejerske udgør en hel særlig hjælp for patienten med sin faglighed. En 
faglighed, der skaber tryghed for patienten i svære situationer. En faglighed, der er 
vores suverænitet!  
 
Mangelsituationen og dens konsekvenser  
Vi må ikke gå på kompromis med vores suverænitet, men vi står midt i så store 
udfordringer i vores sundhedsvæsen, at vores faglighed dagligt bliver udfordret af 
rammen og strukturen. Der er så stor mangel på sygeplejersker, at der lige nu i 
Region Sjælland er en forgæves rekrutteringsrate på 55%, og det gælder både i 
kommunerne og i regionen. På landsplan er den forgæves rekrutteringsrate på 45%. 
 
Men hvad betyder det her? Det betyder,  

• at mere end hver anden sygeplejerskestilling ikke bliver besat!  

• at efterspørgsel på sygeplejersker er så stor, at der ansættes andre 
faggrupper i sygeplejerskestillinger. 

• at når fx diætister bliver ansat i en sygeplejerskestilling, så kan de ikke løfte de 
samme opgaver, som en sygeplejerske. 

 
Det vil sige,  

• at flere opgaver og mere ansvar bliver presset over på de sygeplejersker, der 
er på afdelingen 

• at vagtbelastningen øges for sygeplejersker 

• at arbejdsforholdene og arbejdsvilkårene presses til det urimelige, hvilket kan 
risikere at gå ud over patientsikkerheden. 

 
Det er kritisk, og det er noget, vi tager meget alvorligt i Dansk Sygeplejeråd og 
italesætter over for lokale ledelser, sygehusledelser og politikere. 
 
Lønnen 
Der er ingen, der er i tvivl om, at sygeplejersker ønsker sig mere i løn. Det ville være 
helt naturligt med en lønstigning, set fra præmissen udbud og efterspørgsel. Men 
sådan forholder det sig ikke for sygeplejersker. 
 
Lad mig tage jer med tilbage til vores 10 uger lange strejke hen over sommeren 
2021.  
 
Vores strejke blev mødt med en larmende tavshed fra både politikere, andre 
fagforbund og medierne. Jeg husker særligt den store demonstration ude foran 
Christiansborg. Her var vi ca. 3.000 sygeplejersker i rødt. Det gav ligefrem 
kuldegysninger at opleve dette stærke fællesskab markere sig: Nu er nok nok!  
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Vi er mere værd, og vi vil have mere i løn! 
 
Men i medierne var demonstrationen nærmest usynlig. Der var et lille billede af to 
sygeplejersker, der sad i læ under regnslag, med underteksten ”en lille gruppe 
sygeplejersker demonstrerede i dag foran Christiansborg.” 
Den lille gruppe var omkring 3000-5000 sygeplejersker! 
 
Vores strejke blev afsluttet, da politikerne så småt var kommet hjem fra ferie. Den 
blev afsluttet d. 26. august med et regeringsindgreb. Sygeplejerskerne kunne nu få 
de 5 % i lønstigninger over tre år, og en lønstrukturkomité. En aftale, vi 
sygeplejersker havde stemt nej til to gange. 
 
Det var forventet, at sygeplejerskerne ville rette ind igen og glemme alt om 
regeringsindgrebet! 
 
Jeg blev vred, og følte mig godt og grundigt trampet på. Jeg følte, at det ikke kun var 
et nederlag for alle sygeplejersker, men for vores samfund og for ligestillingen. Og 
jeg tror ikke, at jeg var ene om at føle den vrede. 
 
Arbejde efter reglerne 
Sygeplejerskerne var vrede, og der foregik flere ting i månederne efter. Nogle 
nedlagde arbejdet i en time, men da det ikke er lovligt, blev sygeplejerskerne hevet i 
arbejdsretten og fik en bod. Lige der, hvor mange nok følte sig sat skakmat, trak vi 
det stærkeste kort op af hatten: Nemlig at arbejde efter reglerne. 
Sygeplejerskerne stoppede med at tage ekstravagter og have overarbejde, og 
arbejdede kun i det tidsrum, de var ansat til. 
Og det her, ja, det gjorde ondt på arbejdsgiverne, og det kunne mærkes. 
 
Sundhedsvæsnet kunne ikke holde til det. Det pres, der var kommet efter Corona 
med pukkelafvikling, det kunne regionerne ikke få fjernet, da der ikke var nogen 
sygeplejersker, der bød ind på at tage opgaverne. 
Og det så sort ud, da Covid 19 så igen blussede op. For hvad skulle man nu gøre? 
Sygeplejerskerne var stadig vrede, og vi havde ikke glemt sommerens begivenheder. 
 
Den 8. november trådte statsministeren frem på et pressemøde, og her bad hun 
sygeplejerskerne om at gøre en ekstra indsats - oveni den ekstra indsats, de allerede 
havde præstereret … 
 
Det vakte så meget vrede og harme hos sygeplejerskerne, at regeringen ikke kunne 
lukke øjnene for det. 
 
Vinterpakken 
Grete Christensen blev dagen efter kaldt til møde med statsministeren, og få dage 
efter blev der givet en milliard til sundhedsvæsenet, som skulle deles mellem de fem 
regioner. I Region Sjælland fik vi 154 millioner til en vinterpakke. 
 
Herfra gik det stærkt med: 

• Covid-aftaler 

• Aftaler om varige fastholdelsestillæg til det akutte og medicinske område 

• Sommerpakke til fødselsområdet  
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• Og resten af året en midlertidig FEA-aftale, hvor der kun honoreres med A-
satsen, altså den høje sats. 

 
Selv om vi laver mange aftaler i øjeblikket i forhold til pakkeløsninger, meraktivitet, 
beredskab og fastholdelsesaftaler, så er det ikke vores mål i sig selv. Der skal ikke 
være tvivl om, at det, vi sygeplejersker ønsker, er en højere grundløn, og det er det, 
vi hele tiden bestræber os på at opnå. Men det er en politisk kamp, der skal føres fra 
Christiansborg og Dansk Sygeplejeråd centralt.  
 
Vi kan lægge et pres på ude fra kredsene, men regionen og kommunerne har ikke 
mulighed for at give alle sygeplejersker det lønløft på 5.000 kr./md., som vi kræver. 
Derfor arbejder vi på at hive så mange penge hjem som muligt via diverse aftaler. 
 
En ting er dog sikkert: Det skal koste dyrt at købe vores fritid! 
 
Forholdene i kredsen 
Vores kreds er den kreds, der er mest presset på vores sundhedsvæsen. Når de 
andre regioner har 10 sygeplejersker, har vi 8 sygeplejersker. Vi er den region, der 
har størst overbelægning og den region, der har den højeste forgæves 
rekrutteringsrate. Det er kritisk. Og der skal sættes ind fra politisk side.  
 
Vi har afholdt møder med stort set alle borgmestrene og vi har holdt mange 
dialogmøder med politikerne i regionen. Vi ønsker at gøre dem opmærksomme på 
problemerne, at klæde dem på med den rigtige viden, og at give dem konkrete bud 
på, hvordan de kan løse nogle af de udfordringer, vi står overfor i sundhedsvæsenet. 
 
Vi oplever, at vores indsats er begyndt at rykke. Vi hører flere partier i 
regionsrådssalen og i byrådene fremføre de synspunkter og anskuelser, vi har givet 
dem. Og vi oplever, at der er en enighed om, at det ikke kan fortsætte som hidtil. 
Men vi skal ud over lappeløsninger. Der skal laves nogle langsigtede løsninger, så vi 
kan få vores sundhedsvæsen på rette spor igen. 
 
Det gælder både i regionen og i kommunerne. Når regionen sender flere og flere 
patienter hjem, uden at de er færdigbehandlede, så lægger det et pres på 
kommunerne. Stigning i arbejdsopgaver, mangel på sygeplejersker og flere 
komplekse arbejdsopgaver er også blevet en del af hjemmesygeplejerskernes 
hverdag.  
Men der var ingen vinterpakke til kommunerne. 
Mange kommuner skal finde besparelser. Slagelse kommune skal samlet finde en 
besparelse på 115 millioner kr. Det er mange penge, og det går ud over ældreplejen, 
sygeplejen og sundhedsplejen.  
 
Når vi forhandler i kommunerne, har vi 17 forskellige kommuner at forhandle med. 
Og der er derfor 17 forskellige budgetter at forhandle ud fra. Vi kan ikke lave en stor 
kollektiv aftale, som vi gør med regionen. 
I december sendte vi et brev til borgmestrene i vores kreds med en opfordring til at 
de skulle gå videre med at få økonomi og ressourcer til at spille sammen i forhold til 
den pressede situation, vi stod i, med Corona, mangel på sygeplejersker og det 
øgede arbejdspres. 
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Det er vigtigt at have fokus på samarbejdet mellem primær og sekund sektor, både i 
forhold til sektorovergangene og genindlæggelser, men også i forhold til samarbejdet 
mellem regionen og kommunerne.  
 
Det nære sundhedsvæsen 
Vi oplever, at det begynder at røre på sig i forhold til udviklingen i kommunerne og 
regionen netop i forhold til dette. Her kan blandt andet nævnes E-hospitalet, hvor 
borgere kan blive indlagt i eget hjem og fx få væskebehandling ved dehydrering, frem 
for at skulle runde akutmodtagelsen. 
 
Privatområdet 
Mange sygeplejersker skifter over til det private område. Nogle forlader helt faget og 
får eksempelvis job i forsikringsselskaber eller medicinalindustrien.  
 
Mange søger over i vikarbureauer eller hos de praktiserende læger.  
Men hvorfor sker dette? Fordi de her bliver tilbudt en bedre løn, et bedre arbejdsmiljø 
og bedre vilkår. 
Vi ser en stigning i antallet af sygeplejersker, der søger over i det private. En stigning 
der de sidste par år er gået fra 13% til 16%.  
 
Det er et kæmpe problem for det offentlige sundhedsvæsen. Men er det så egentlig 
ikke der, politikerne skal lede efter årsagerne?  
 
Øverst på dagsordenen 
Vi sygeplejersker er en vigtig del af et menneskes liv fra start til slut. Vi møder 
borgeren allerede i de første dage på fødselsområdet, som sundhedsplejersker og 
hele vejen op igennem livet på hospitalerne og i kommunerne og frem til livet 
ophører. Derfor er vi sygeplejersker så vigtige for hele samfundet. 
 
Det har vi fået markeret tydeligt nu. Vi har alle fået løftet sygeplejerske op på 
dagsordenen. Vi er emne nummer ét i denne valgkamp. Vi er ikke til at komme 
udenom, og vi taler om løn. Dette har vi alle gjort sammen. Det er stort det her! 
 
Alle sygeplejersker skal føle sig set og hørt.  
Vi kæmper vores sag sammen.  
Vi er alle sammen DSR, og sammen står vi stærkest.  
 


