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OM KREDS SJÆLLANDS BERETNING 

Denne beretning dækker aktiviteter, politiske indsatser og driftsopgaver i Dansk 
Sygeplejeråd Kreds Sjælland i perioden 1. september 2018 til og med 31. august 
2020. Det er første gang, at beretningen skal omhandle en toårig periode. Der sker 
rigtig meget på to år, så det vil ikke være muligt at nævne alt, når vi samtidig vil 
holde beretningen på et læsevenligt omfang. 

Følg løbende kredens aktiviteter på www.dsr.dk/sjaelland, via kredsens nyheds-
brev PULS og på kredsens Facebookside.

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til generalforsamlingen.

http://www.dsr.dk/sjaelland
https://dsr.dk/kredse/sjaelland/nyhedsbrevet-puls
https://dsr.dk/kredse/sjaelland/nyhedsbrevet-puls
https://www.facebook.com/kredssjaelland/


Kære medlem

Der har været stor aktivitet i kredsen de sidste 2 år. Flere af aktiviteterne er beskrevet i denne 
beretning, som du har modtaget fra os. 
Året 2020 har været et meget anderledes år for alle borgere i Danmark og ikke mindst for jer 
sygeplejersker, uanset hvor I arbejder. Corona-pandemien har sat og sætter stadigvæk sine 
tydelige spor og ikke mindst har den påvirket rigtig mange sygeplejerskers arbejds- og privatliv. 
Vi ved, at der er trukket meget store veksler på jer. Vi ved også, at den omskiftelighed, der har 
været både i forhold til nye opgaver og nye arbejdssteder, har været en særdeles stor udfor-
dring. Derfor har vi også gennem hele perioden været i kontinuerlig dialog med arbejdsgiverne 
om, hvordan vi mener, de burde have tilrettelagt og organiseret beredskabet med alt, hvad det 
indebærer. En dialog, som vi fortsat har – særligt med regionen.

2020 var også året, der skulle bruges til at hylde sygeplejersker, idet WHO har erklæret året 
for ”Year of the Nurse”. Det blev det sådan set også, da sygeplejersker sammen med andet 
sundhedspersonale blev udråbt til at være helte i forhold til deres indsats under pandemien. 
Det var nok ikke helt på den måde, vi havde tænkt, at sygeplejersker og deres indsats skulle 
manifesteres. Det kan du læse mere om inde i beretningen.

Sidste år kom sygeplejersker på finansloven. Regeringen afsatte nemlig dedikerede midler til at 
ansætte 1000 flere sygeplejersker i regionerne. I Dansk Sygeplejeråd var og er vi meget begej-
strede, da det mig bekendt aldrig tidligere er sket, at en bestemt faggruppe på den måde er 
kommet på finansloven. Det er heller ikke kommet af sig selv. Vi har arbejdet meget målrettet 
på at sætte dagsordenen om mangel på sygeplejersker i alle de sammenhænge, vi har kunnet 
det. Blandt andet havde vi i Kreds Sjælland en meget fokuseret kampagne om #AltForFåSy-
geplejersker, hvilket også har givet aftryk i de sidste budgetaftaler, som er indgået i Region 
Sjælland. En del sygeplejersker har også deltaget på nogle kommunalbestyrelsesmøder, hvor de 
har gjort kommunalpolitikerne opmærksomme på betydningen af, at der er sygeplejersker nok. 
Formandsgruppen har desuden haft dagsordenen med til de borgmestermøder, som vi inviterer 
os selv til hvert år. Denne dagsorden kræver desværre et vedholdende pres fra os, men det er 
vi helt indstillet på, da vi ved, at det er det, der skal til for forhåbentlig at bidrage til en fremtid 
med et tilstrækkeligt antal sygeplejersker – og dette både af hensyn til patienter og borgere 
og ikke mindst til sygeplejerskerne og deres arbejdsvilkår.

Sygeplejersker har en signifikant betydning for patienterne. Det slår regionens og vores fælles 
forskningsprojekt NUCAP – Defining Nursing Capacity tydeligt fast. Det kommer selvfølgelig ikke 
som en stor overraskelse for os, da international forskning allerede har påvist det. Ikke desto 
mindre er det epokegørende, at en arbejdsgiver er gået sammen med en faglig organisation 
om et forskningsprojekt af den type – og vi holder os ikke tilbage med at bruge resultaterne 
nu og fremadrettet. Vi håber, at I også vil være med til at sætte resultaterne på dagsordenen 
der, hvor I arbejder. Det er kun i fællesskab, at vi får flyttet de grænser, der skal til for at skabe 
de nødvendige forbedringer.

Vel mødt på generalforsamlingen. Vi glæder os til at se jer.

På vegne af kredsbestyrelsen
Helle Dirksen
Kredsformand
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Kredsformand 
Helle Dirksen

1. kredsnæstformand 
Søren Petersen  
Orlov 13.06.19 – 30.11.19

Kredsnæstformand 
Ulla Birk Johansen

Kredsnæstformand 
Anja Hoyer Didriksen  
Orlov 14.05.20 – 06.07.20

Christa Andersen

Grith Elisabeth Brygger

Susann Carlsen 
Udtrådt d. 17.03.20

Lise Hammerich Hansen

Telse Hübertz

Lars Frandsen Kloster

Birgit Lind 

Jette Nørr Møllebjerg 
Indtrådt 11.03.19

Annette Schjermer Voss Møller 
Konstitueret kredsnæstformand  
13.05.19 – 30.11.19

Camilla Aff Bredegaard Petersen

Kirsten Rask 
Udtrådt 11.03.19

Anja Skov Refsgaard

Hanna Rix 
Indtrådt 18.03.20

Michelle Serve

Anne Marie Holst Sommer 
Orlov 01.09.19 – 17.05.20

Kristina Stange

Kredsbestyrelsen
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Det spørger medlemmerne om

Spørgsmål om ansættelse og løn fylder meget, 
når medlemmerne kontakter kredsen. Henven-
delserne i oversigten nedenfor dækker over indi-
viduelle forespørgsler på telefon, hvor konsulen-
terne umiddelbart kan besvare henvendelsen. 
Udover henvendelser pr. telefon kommer der også 
mails, spørgsmål til og fra de tillidsvalgte, politi-
kere, henvendelser over sociale medier og meget 
mere – så dette er altså bare et lille udsnit af de 
spørgsmål, kredsen får. Det er ikke alle opkald, der 
registreres, men det gør alle formelle henvendel-
ser fra medlemmer til de faglige konsulenter.

Fra den 1. september 2018 til og med den 30. juli 
2020 har kredsen registreret 4.884 telefoniske 
henvendelser. Over halvdelen af disse handler om 
ansættelsesforhold.

Ansættelse 2836

Arbejdstid 241

Corona 373

Fag 44

Løn 1244

Medlemskab 37

Organisatoriske forhold 38

Studerende 45

Uden ansættelse 25

Hovedtotal 4.883

Sygeplejerskers løn skal afspejle den værdi, de har for samfundet. Det er en af Dansk 
Sygeplejeråds kerneopgaver at sikre dette. En anden vigtig opgave er at arbejde for 
vilkår for sygeplejersker, der gør det muligt at have et godt arbejdsliv i faget, så længe 
man ønsker det. Kredsbestyrelsen og kredsens politikere og medarbejdere har i årets 
løb arbejdet med kerneopgaverne på flere niveauer. Det handler dette kapitel om.  

Dine løn- og ansættelsesvilkår

Der er stadig fejl i mange lønsedler

Det er efterhånden en fast tradition, at Kreds Sjæl-
land deltager i en løntjek-kampagne i november. Bag 
initiativet står en række faglige OK-organisationer: 
Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, FOA, HK 
og 3F, der samarbejder om kampagnen på forskelli-
ge arbejdspladser. Og der er desværre god grund til 
at tjekke sin lønseddel hver måned, for hver tredje 
sygeplejerske har oplevet fejl i deres lønseddel igen-
nem de seneste år. Fejl i løn handler oftest om løn for 
ekstraarbejde, og de fleste fejl skyldes forkert indbe-
retning.

Se nogle af de mange eksempler på, at der var tusind-
vis af kroner at hente ved løntjek her og her

Hvordan skal jeg tjekke min lønseddel?

Læs her meget mere om, hvordan du kan tjekke din 
lønseddel og husk, at du også kan spørge din tillids-
repræsentant om hjælp. 

OPFORDRING TIL DIG

Kontakt altid kredsen, før du siger ja til et nyt 
job eller indgår en aftale om at løfte nye opgaver 
og funktioner i dit nuværende job. Kompetence 
og arbejdskraft koster, og det er en fælles opgave 
for TR, kreds og sygeplejersker at sikre lønløft og 
bedre vilkår.
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Lokal løndannelse

Forhandlingerne er altid krævende, for der er mange 
faggrupper, der skal deles om de penge, der er afsat 
til lokal løndannelse, men sygeplejersker har mange 
kompetencer, stor vilje og høj grad af fleksibilitet i 
deres arbejde, og det gør, at vi er lykkedes med at få 

forhandlet mange lokale lønkroner til sygeplejer-
sker, set i forhold til de afsatte midler.

12,3 mio. kr. til sygeplejerskerne

Ved forrige forhandling om lokal løn-
dannelse blev det til i alt ca. 8,8 mio. 
kr. på det regionale område, hvor 
mere end 7 mio. kr. var faste tillæg, 
og ca. 3,5 mio. kr. i kommunerne, 

hvoraf lidt under 2 mio. kr. var faste 
tillæg.

Så selv om det desværre ikke er muligt at 
få for- handlet lokale løntillæg til alle de mange 

sygeplejersker, der er indstillet til et tillæg, så er lokal 
løndannelse stadig vigtig for at sikre så mange syge-
plejersker som muligt den løn, de fortjener.

Lokal løndannelse

Der er lidt delte meninger om lokal løndannelse. Det 
er jo en god mulighed for at få flere lønkroner til syge-
plejerskerne; men desværre afsætter arbejdsgiverne 
aldrig penge nok til, at alle dem, der fortjener det, kan 
få et tillæg.

Der har også været en årrække, hvor 
regionens største arbejdsgiver for 
sygeplejersker, nemlig Region 
Sjælland, ikke afsatte penge til 
lokalløn. Det var naturligvis helt 
uacceptabelt, hvilket Forhand- 
lingsfællesskabet for en række 
faglige organisationer skrev til 
regionen om i 2018. Og heldigvis har 
regionen i de senere år ændret kurs og 
prioriterer nu at afsætte lokallønsmidler.

Kreds Sjælland og kredsens (fælles)tillidsrepræsen-
tanter arbejder målrettet for at få så mange lønkroner 
til sygeplejerskerne som muligt – og det gør vi med 
pæn succes.

Forhåndsaftale 
Lønkrav

Forhandling
 FEA-aftale
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Din kreds for dig
I dette afsnit kan du blandt andet læse om, hvordan din kreds støtter op om de faglige 
fællesskaber, hvad der gøres for at kompetenceudvikle tillidsvalgte og medlemmer og 
hvilke spændende arrangementer, du som medlem har adgang til kvit og frit.

SAMMEN OM DSR

På kongressen i 2016 påbegyndte man en ny ud- 
vikling af DSR. Overskriften ’Sammen om DSR’ 
blev drivkraften for en styrkelse af medlemsde-
mokratiet og -involvering, hvor en effektiv og 
bæredygtig udvikling af DSR var i centrum. På 
kongressen i 2017 blev der udvalgt 4 pejlemær-
ker for fremtidens DSR:

• Større indflydelse til sygeplejerskerne 
• Involverende og handlekraftige fællesskaber 
• Sammenhæng på kryds og tværs 
• Et aktivt og levende medlemsdemokrati

I forbindelse med ´Sammen om DSR´ blev der 
også arbejdet på at vedtage en ny vision for 
Dansk Sygeplejeråd. Dette arbejde skulle have 
været afsluttet på den ordinære kongres i maj 
2020. Kongressen blev imidlertid på grund af 
corona-krisen flyttet til december 2020.

Fællesskabet i faget

Medlemmerne er bundet sammen i DSR på grund af 
den fælles interesse for sygeplejefaget – og så står 
man også stærkere, når man står sammen. Det store 
fællesskab er vigtigt. Fællesskabet viste sin styrke 
under corona-pandemien, hvor sygeplejerskerne i helt 
ekstraordinær grad viste sammenhold i forhold til de 
nye opgaver, der på rekordtid skulle løses.

I DSR er der også brug for de mindre fællesskaber, 
hvor sygeplejersker kan mødes på kryds og tværs og 
få indflydelse på deres vilkår for at udøve sygepleje og 
være med til at udvikle faget. I DSR har man de sidste 
par år under overskriften ”Sammen om DSR” drøftet 
og afprøvet forskellige nye måder, hvorpå sygeplejer-
sker kan mødes og danne mere eller mindre perma-
nente fællesskaber. Her i kredsen har vi været så hel-
dige allerede at have en del netværk af blandt andet 
addiktive sygeplejersker, sundhedsplejersker, lunge-
sygeplejersker og flere andre, der mødes i kredsens 
lokaler og sammen erfaringsudveksler og udvikler 
faget. Der er også andre mere formelle fællesskaber 
som Sygeplejestuderendes Landssammenslutning og 
seniorerne, der beriger kredsens arbejde, og så selv-
følgelig korpset af tillidsrepræsentanter, der hver dag 
løfter en kæmpe opgave på arbejdspladserne rundt 
omkring.
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Knap 10.000 medlemmer i Kreds Sjælland

Hele DSR har fået flere medlemmer. Det gælder også 
Kreds Sjælland, der pr. den 1. januar 2020 havde 
9.806 medlemmer.

På figuren til højre ses medlemsudviklingen over de 
seneste 5 år. Opgørelsen viser det samlede antal akti-
ve medlemmer, studerende, passive medlemmer og 
seniorer. 

Det er en udvikling, vi selvfølgelig er rigtig glade for, 
og den bunder blandt andet i et øget antal studie-
pladser i kredsen.

 2016 2017 2018 2019 2020

Medlemsudvikling
i Kreds Sjælland

 9375 9428 9510 9582 

9806
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1770
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Der er blevet sat forskellige initiativer i gang for at 
bibeholde den høje medlemstilslutning blandt andet 
udringninger til forskellige medlemsgrupper, øget 
fokus på at rekruttere TR mv. 

HVEM ER KREDSENS MEDLEMMER?

Aldersfordeling

2624
1510

1582

19182172

●Under 30 ●30-39 ●40-49   

●50-59  ●60 eller mere

Medlemsgrupper

●Beskæftigelse    ●Erhvervsaktiv u. beskæftigelse   

●Passive               ●Seniorer               ●Studerende

6621

1304

1045

672

164

Hej – det er din fagforening, der ringer til dig

Udringningerne til de nyud dannede startede i 
2015, og det var alene formandsgruppen, der 
sad ved telefonerne og tog en snak om, hvordan 
den første tid i faget havde været. I 2018 blev 
udringningerne udvidet til også at inkludere 
gruppen af 30–39-årige, hvilket er gruppen af 
sygeplejersker, som vi typisk har mindst kontakt 
til. Udringningerne til de 30–39-årige sker i sam-
arbejde med de relevante fællestillidsrepræsen-
tanter, og det har en enorm styrke i forhold til, at 
man kan få talt om de helt konkrete udfordringer 
på den enkelte arbejdsplads. Det er samtidig en 
anledning til at etablere gode relationer. 
Vi vil gerne ringe til endnu flere medlemmer, 
men som man sikkert kan forestille sig, er det en 
ret tidskrævende opgave, som dog prioriteres 
højt af kredsen.

Helle Dirksen Ulla Birk Johansen

Søren Petersen Anja Hoyer Didriksen
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Over 2200 lagde vejen forbi Borup

I løbet af beretningsperiodens to år har der været en 
lang række faglige medlemsarrangementer.

Desværre måtte de fleste arrangementer i første halv-
år af 2020 dog aflyses eller flyttes på grund af coro-
na-pandemien. Ikke desto mindre har der samlet set 
været cirka 2257 tilmeldinger til medlemsarrangemen-
terne fra 1. september 2018 til og med februar 2020.

Blandt nogle af de mest po-
pulære arrangementer 

var temadagen for de 
kommunalt ansatte sy-
geplejersker med blandt 
andet projektchef  Sidsel 

Vinge. Temadage om sår, 
diabetes og demens er al-

tid meget populære, og det 
samme gælder arrangementer 

om pension med PKA. ”Lev mere – tænk mindre” – en 
videnscafé med psykolog Pia Callesen, var så populær, 
at vi valgte at holde den to gange. 

På kredsens fagdag i 2019 holdt blandt andet Bente 
Klarlund oplæg, og hun formår virkelig at få delta-
gerne med sig. ”Hjernesmart – resiliens i børnehøjde” 
med Anette Prehn trak også rigtig mange til huse. Der 
har også været afholdt møder om APN-uddannelsen 
(Advanced Practice Nursing) og et arrangement med 
fokus på den akademiske side af sygeplejefaget. Og så 
har kredsen også inviteret til biografarrangementer 
for medlemmer og til julefilm for hele familien.
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Vi fejrer jubilarerne
En af kredsens nyere traditioner er at fejre jubilarerne. Det er en stor 
fornøjelse, at så mange har støttet op om disse arrangementer.  
Jubilarerne bliver fejret med en let anretning og en lille jubilæums -
pin. Der bliver holdt en tale, hvor der blandt andet er et tilbageblik på 
året, hvor jubilarerne blev uddannet. Det giver ofte anledning til smil 
– og en undren over, hvor hurtigt tiden dog går.

Vi håber, at vi snarest muligt igen kan lægge hus til videnscaféer, temadage, fagdage, jubilæer og net-
værksmøder. Både fordi vi på den måde kan tilbyde faglig udvikling, oplevelser og socialt samvær til vores 
medlemmer, og fordi vi så virkelig kan mærke, at kredskontoret i Borup er medlemmernes hus. Det enga-
gement og den faglige snak, der blomstrer, når sygeplej ersker mødes – det er bare fuldstændig fantastisk. 
Men indtil da arbejder vi på højtryk med at skabe gode virtuelle alternativer.
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Sygeplejens år
WHO har udråbt 2020 til at være Year of the Nurse, 
og kredsbestyrelsen drøftede på sit møde i december 
2019 et udspil fra DSR med forslag til, hvordan man 
året igennem kunne markere sygeplejen og sygeple-
jerskerne både nationalt og lokalt i DSR’s kredse. 

Florence Nightingale blev født den 12. maj 
1820, og den 12. maj er derfor international 
sygeplejerskedag. I 2020 er det 200 år siden, 
hun blev født, og det er baggrunden for, at 
WHO har valgt at udråbe 2020 til Year of the 
Nurse and Midwife. Det skal selvfølgelig mar-
keres såvel nationalt som lokalt i kredsene. Coronaen spændte ben for store planer

I Kreds Sjælland var der lagt store planer for, hvordan 
den 12. maj skulle blive noget helt særligt i anledning 
af Sygeplejens dag netop her i Year of the Nurse. Det 
blev blandt andet planlagt, at formandsgruppen skulle 
besøge forskellige arbejdspladser hele døgnet rundt 
og fordelt ud over nord, syd, øst og vest. Det skulle 
blive en festlig og dejlig dag – men så kom coronaen 
og ødelagde alle planerne.

Nu er både 2020 og 2021 Year of the Nurse

ICN har foreslået WHO, at Year of the Nurse også kun-
ne strække sig over 2021, og det blev endeligt beslut-
tet i september 2020. For selv om man jo på mange 
måder kan sige, at 2020 i den grad blev et år, hvor 
sygeplejerskerne er blevet hyldet af befolkningen, 
så har sygeplejerskerne selv ikke haft meget tid til at 
fejre noget som helst. 

I Kreds Sjælland håber vi at kunne gennemføre nogle 
af kredsens planlagte Year of the Nurse-aktiviteter i 
løbet af 2021.

Læs mere om Year of the Nurse, på  
dsr.dk under ’Fag og forskning’ eller her

Vidste du… 
at Florence Nightingale havde en lille ugle, 
som hun altid gik rundt med i lommen?  
Hun mente selv, at “et lille kæledyr er ofte 
en fantastisk følgesvend for de syge, især 
de langvarige kroniske tilfælde”.  
Uglen kaldte hun for Athena.
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Tillidsvalgte er rygraden i fællesskabet

Kredsens tillidsvalgte er et fuldstændigt afgørende 
bindeled både internt på arbejdspladsen og mellem 
arbejdsplads og kreds. Under de første måneder af 
corona-pandemien blev samarbejdet med kredsen 
virtuelt, idet der ugentligt blev afholdt Skypemøder 
for FTR’erne for at sørge for, at alle var på omdrej-
ningshøjde i den ekstraordinære situation. Der var 
også mange TR’er, der her tog en ekstra tørn de ste-
der, hvor der manglede FTR’er, og som derfor påtog 
sig de nye koordinerende opgaver. 

I beretningsperioden er der også blevet arbejdet in-
tensivt med en fin-tuning af TR- og FTR-korpset og 
AMiR-gruppen med samlet set op imod 40 temadage, 
hvor fokus blandt andet har været på arbejdstids-
regler, lønforhandling, patientklager og utilsigtede 
hændelser. Herunder har der selvfølgelig også været 
holdt introdage for både tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter – og et todages seminar 
for fællestillidsrepræsentanterne.

Kredsen arbejder hele tiden for at sikre, at der er valgt 
tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, 
hvor det er muligt. Tillidsrepræsentanterne er med-
lemmernes repræsentant for DSR på arbejdspladsen. 
TR véd, hvad der rører sig og kan handle hurtigt ud fra 
det.

DSR uddanner TR og FTR, så de er 
opdateret på  regler og rettigheder  

– så husk at gøre brug af din 
 lokale TR og FTR.

Så mange tillidsrepræsentanter  
er der i Kreds Sjælland pr. 1/10-2020

• På det kommunale område er der:  
11 FTR og 79 TR

• På det regionale område er der:  
7 FTR og 103 TR

• På statens område er der:  
1 FTR og 7 TR

• På det private område er der:  
8 TR 

Det er vigtigt at vælge en TR på alle de arbejdspladser, 
hvor der er mulighed for det. TR er DIN lokale repræ-
sentant for DSR og er den, der kender netop DIN ar-
bejdsplads allerbedst.

Hvis I på din arbejdsplads vil have hjælp til TR-valg, så 
kontakt kredsen. 

Kend din tillidsvalgte på nålen

Nu kan du genkende din tillidsrepræsentant på ar-
bejdspladsen på en helt ny måde. Tillidsrepræsentan-
terne har nemlig fået deres egen særlige pin. Det har 
længe været et ønske at finde en anderledes 
måde at få de tillidsvalgte til at blive 
endnu mere synlige på arbejds-
pladserne. Derfor er der nu 
lavet pins til tillidsrepræ-
sentanter og fællestil-
lidsrepræsentanter. 
Idéen med de særlige 
pins udsprang af en 
FTR-arbejdsgruppe, 
som blandt andet 
kom med netop dette 
forslag.Her ses nogle af kredsens fællestillidsrepræsentanter
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Stærkt netværk for seniorsygeplejersker

I Kreds Sjælland er vi så heldige at have nogle meget 
aktive og velfungerende kontaktudvalg for Senior-
sammenslutningens afdelinger i henholdsvis Stor-
strøm, Roskilde og Vestsjælland. De afholder hver 
især arrangementer for seniorsygeplejerskerne, der 
både er lærerige og hyggelige. Arrangementerne er 
for medlemmer, der er fyldt 55 år.

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS)

Professionshøjskolen Absalon udbyder sygeplejerske-
uddannelsen fem steder i Region Sjælland: Holbæk, 
Nykøbing F, Næstved, Roskilde og Slagelse. Vi er rigtig 
glade for, at der er valgt lokale SLS-bestyrelser på alle 
fem campusser. Det betyder rigtig meget for vores 
samarbejde med de studerende.

Kredsen samarbejder både med de lokale bestyrelser 
og med SLS’s afdeling i Kvæsthuset om forskellige 
studieaktiviteter såsom oplæg og karrieredage – og så 
selvfølgelig i forbindelse med de tre informations-ar-
rangementer, der finder sted på 1., 5. og 7. semester.  

Arbejdsmiljørepræsentanterne

Arbejdsmiljørepræsentanternes viden og kompeten-
cer er vigtige for arbejdspladsens muligheder for at 
arbejde målrettet med forbedring og forebyggelse i 
forhold til arbejdsmiljøet. De indgår i det vigtige, loka-
le triosamarbejde mellem leder, tillids- og arbejds-
miljørepræsentanter. Her bidrager de blandt meget 
andet med deres viden om lovgivning og de nyeste 
resultater indenfor arbejdsmiljøforskning og arbejds-
miljøarbejdet.

DSR tilbyder på landsbasis en grunduddannelse til 
alle arbejdsmiljørepræsentanter, og kredsen tilbyder 
introduktionskursus til nyvalgte arbejdsmiljørepræ-
sentanter. Kredsen arrangerer også som led i den 
løbende kompetenceudvikling forskellige temadage, 

ofte sammen med tillidsrepræsentanter og ledere 
– altså igen et fokus på den vigtige trio på en arbejds-
plads.

Arbejdsmiljørepræsentanterne har selvfølgelig også 
altid mulighed for sparring med kredsens faglige kon-
sulenter og politikere – på lige fod med tillidsrepræ-
sentanterne.

Kender vi mon alle arbejdsmiljørepræsentanterne?

Når der bliver valgt en tillidsrepræsentant på en 
arbejdsplads, skal valget anmeldes via DSR’s hjem-
meside for at effektueres. Det gælder desværre ikke, 
når en sygeplejerske vælges som arbejdsmiljørepræ-
sentant. Vi kender derfor ikke alle med dette vigtige 
hverv.

For at få et overblik over alle de sygeplejersker, der 
er valgt som arbejdsmiljørepræsentant (og som er 
medlem af DSR), vil alle faglige konsulenter i løbet 
af efteråret 2020 indhente information fra samtli-
ge arbejdspladser i kredsen om, hvem der er valgt 
som arbejdsmiljørepræsentant. På den måde kan vi 
sikre, at vi kan tilbyde DSR’s kompetenceudvikling til 
arbejdsmiljørepræsentanterne, så de er klædt bedst 
muligt på til deres hverv.

En lille opfordring til dig:

Hvis du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant og endnu ikke har anmeldt hvervet på DSR’s hjemmeside – så gør det hurtigst muligt!

Hvis du for nylig har været med til at vælge ny arbejdsmiljørepræsentant – eller kunne have en formodning om, at din arbejdsmiljørepræsentant ikke har anmeldt sit hverv i DSR – så spørg – og giv din opfordring til, at din arbejdsmiljørepræ-sentant gennem DSR’s kurser bliver klædt bedst muligt på til hvervet.

Kontaktudvalgene for Storstrøm, Roskilde og Vestsjælland
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Vores fælles sundhedsvæsen 

Regionsrådsformand Heino Knudsen svarede 
tilbage, at der ”dag for dag kommer flere 
vikarer i korpset”, og at man i regionen var 
fortrøstningsfuld.

I august 2020 var over 500 personer blevet 
tilknyttet vikarkorpset, hvoraf cirka 42 % er 
sygeplejersker. Der ses geografiske forskelle 
på, hvorvidt vikarkorpset kan dække beho-
vet på samtlige regionens sygehuse: Nogle 
afdelinger har svært ved at få dækket deres 
behov – mens det andre steder går godt.

Vi hører fra vores medlemmer, at særligt de special-
uddannede fravælger tilknytning til vikarkorpset, når 
lønnen ikke kan matche deres kompetencer.

Siden vikarkorpsets opstart har kredsen været i dialog 
med Regionshuset flere gange, senest for at forhand-
le tillæg til blandt andet de specialuddannede syge-
plejersker.

APP  
Region  

Sjællands  
Vikarkorps

Vikarkorps i Region Sjælland

I april 2019 meddelte Region Sjælland, at man havde 
besluttet at ophøre med brug af private vikarbureauer 
og i stedet ville etablere et internt vikarbureau fra 1. 
september 2019. Den 2. oktober 2019 åbnede Regi-
on Sjælland sit eget vikarkorps for sygeplejersker og 
social- og sundhedsassistenter. Ifølge regionsrådet 
vil det betyde, at man fremover ikke skal ”ringe efter 
en vikar men efter en kollega.” Men uanset hvem, man 
skal ringe efter, så er etableringen af et internt vikar-
bureau en symptombehandling. Det løser ikke det 
egentlige problem: At der mangler rigtig mange syge-
plejersker i Region Sjælland. På nogle af regionens 
sygehuse frygtede medarbejderne da også endnu 
større personalemangel, når der udelukkende måtte 
bruges vikarer fra det interne vikarkorps.

I august 2019 var der forhandlinger om honoreringen 
af de timelønnede i vikarkorpset. Ved regionsråds-
mødet den 4. november 2019 mødte DSR talstærkt 
op for at udtrykke sin bekymring for, om regionens 
vikarkorps ville kunne matche behovet for vikarer. 
Hvis der ikke er vikarer nok i korpset – og man ikke må 
tilkalde eksterne vikarer – så lægger det et kæmpe-
stort arbejdspres på de fastansatte sygeplejersker. 

I dette afsnit kan du læse om nogle af de mange facetter, som sygeplejefaget favner. Syge-
plejersker udfører så utroligt mange funktioner og gør sig gældende på så mange forskelli-
ge typer af arbejdspladser. Det er ikke alt, der er omtalt, men her er et udsnit af nogle af alle 

områderne.  
Det er også her, du kan læse om nogle af de nye efter-og videreuddannelsesmuligheder, der er 

sat i søen i beretningsperioden.
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Sundhedsplatformen

På generalforsamlingen i 2018 behandlede vi et 
forslag om Sundhedsplatformen. I kredsen har vi si-
den arbejdet målrettet på at få skabt de nødvendige 
forbedringer, herunder særligt i forhold til medicin-
modulet og den sygeplejefaglige dokumentation. Vi 
har blandt andet sendt konkrete eksempler direkte til 
regionsrådsformanden og taget problemstillinger op i 
forskellige fora såsom i MED-Hovedudvalget. 

Det er vores indtryk, at der kontinuerligt bliver arbej-
det på de nødvendige forbedringer, men det kniber 
fortsat en del med rammerne for den sygeplejefaglige 
dokumentation, og det skal der simpelthen rettes op 
på. Det giver nemlig problemer både på sygehusene 
og ikke mindst i kommunerne, når man dér skal tage 
imod en patient fra et sygehus. Vi ved, at opfattelsen 
af Sundhedsplatformen er delte blandt vores medlem-
mer. Nogle synes, den er velfungerende; andre synes, 
at den er håbløs. Dette afspejler sig også i den evalue-
ring, som regionen iværksatte sidste år. Vi vil i kredsen 
fortsat arbejde for de nødvendige forbedringer, og I 
må meget gerne berige os med jeres oplevelser.

Der er ret til og råd til fuldtid i Region Sjælland

Den 28. august 2020 blev der sammen med lønsedlen 
sendt et brev til alle deltidsansatte sygeplejersker i 
Region Sjælland, hvor der blev oplyst om, at alle nu 
har ret til fuldtid – eller til at gå op i tid i det hele taget. 
Som afsendere på brevet til de deltidsansatte syge-
plejersker var Region Sjælland og DSR Kreds Sjælland.

Retten til fuldtid har i princippet eksisteret i en år-
række men i praksis har en del fået nej til at gå op i tid, 
da det ville blive for dyrt. Men nu er der – som et led 
i initiativet ”1000 flere sygeplejersker” – øremærket 
midler til at få flere sygeplejersketimer. Det vil sige, at 
der altså ikke skal skæres andre steder for at imøde-
komme retten til fuldtid, eller hvis nogen bare ønsker 
at gå lidt op i tid.

Efter udsendelsen af brevet var der en debat på 
blandt andet ’Aktiv i DSR’ på Facebook, fordi nogle 
oplevede, at DSR gik arbejdsgivers ærinde i stedet for 
medlemmernes som medunderskriver af brevet, og 
andre opfattede brevet som en måde at give de del-
tidsansatte dårlig samvittighed på.

Kredsformand Helle Dirksen udtaler ’Jeg har fulgt 
med i debatten, og jeg er virkelig ked af, at flere har 
oplevet brevet som et pres på de deltidsansatte. Det 
har aldrig været vores intention. Vi lytter altid til kri-
tik, og jeg må bare sige, at vores formuleringer helt 
sikkert kunne have været skarpere i denne sag. Jeg 
forstår godt, at mange sygeplejersker er på deltid, 
som arbejdspresset er i dag, og valget om at være på 
deltid er selvfølgelig altid op til den enkelte’. Men hun 
understreger: ’Det er nu engang politikernes og ar-
bejdsgivernes ansvar at sikre et sundt arbejdsmiljø – 
Derfor bringer vi det selvfølgelig også op, ved hver en 
lejlighed, når vi taler med dem. For de SKAL på banen 
for at løse dette her’.
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Diplommodul om socialt udsatte borgere
Professionshøjskolen Absalon har netop – i sam-
arbejde med 4 dygtige socialsygeplejersker og på 
deres opfordring – udviklet et sundhedsfagligt di-
plommodul med fokus på sygepleje til socialt ud-
satte borgere i sundhedsvæsenet, et modul som 
retter sig mod sygeplejersker fra alle sektorer.

Modulet taler ind i de udfordringer og problemstil-
linger, som sygeplejersker står overfor, og er det 
eneste af sin slags på Sjælland.

Psykiatrien og det sociale område

Psykiatrien og det sociale område er kendetegnet ved 
at behandle mennesker med psykisk sårbarhed, psy-
kiatriske diagnoser, misbrugsproblematikker og/eller 
sociale problemer. Her arbejder sygeplejersker for 
eksempel beskæftiget indenfor behandlingspsykiatri, 
socialpsykiatri, misbrugsbehandling, gadesygepleje, 
socialsygepleje indenfor den regionale somatik og i 
kommunalt regi.

Området har i mange år været udsat for en økonomisk 
udsultning, hvor pengene slet ikke har fulgt med 
behovet for psykiatrisk behandling. Heldigvis er de 
politiske vinde ved at vende. Psykiatrien får tilført 69 
millioner fra finansloven i 2021, hvor størsteparten 
skal bruges til fastholdelse, rekruttering og kompe-
tenceudvikling. Desuden bliver psykiatrien undtaget 
fra regionale rammebesparelser.

Specialuddannede psykiatriske sygeplejersker

I 2013 valgte DSR Kreds Sjælland at arbejde politisk 
for, at flere sygeplejersker i psykiatrien fik en spe-
cialuddannelse. På det tidspunkt uddannede man 5 
sygeplejersker om året. I de seneste år har Psykiatrien 
Region Sjælland valgt at oprette specialuddannelsen 
lokalt, og dermed kan 20 nye specialuddannede syge-
plejersker hvert år være med til at løfte fagligheden 
i psykiatrien. Regionens ambition er, at 50 % af alle 
sygeplejersker i psykiatrien har specialuddannelse i 
2025, mod de nuværende 15 % – hvilket på landsplan 
er en af de mere ambitiøse målsætninger.

Socialsygeplejersker

I januar 2019 tiltrådte de 5 første socialsygeplejersker 
i Region Sjællands somatik. De arbejder med udsatte 
borgere i det somatiske sundhedsvæsen og er med til 
at sikre dem adgang til samme behandling som andre 
borgere. Det skete efter flere års politisk arbejde for 
at skabe mere lighed i sundhed for de mest udsatte 
borgere. Socialsygeplejerskerne er godt i gang med at 
”træde nye stier” i sundhedsvæsenet. De tilstræber 
en helt ny tradition for at arbejde på tværs af specia-
ler, sektorer, kommuner og frivillige organisationer. 

Læs mere på Absalons 
hjemmeside eller her
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Arbejdsmiljø og sikkerhed i psykiatrien

Der er en øget risiko for at blive udsat for fysisk vold 
og trusler om vold, hvis man arbejder indenfor psyki-
atrien og det sociale område. Det viser Region Sjæl-
lands årlige arbejdsmiljøredegørelser. DSR Kreds Sjæl-
land holder skarpt øje med arbejdsmiljøet indenfor 
området og har i beretningsperioden haft adskillige 
faglige drøftelser med psykiatriledelsen og afdelings-
ledelser. Ofte efterfølges drøftelserne med indsatser, 
fx øget normering, vagtberedskab, nye retningslinjer, 
rekrutteringsindsatser. Vi har set frugten af vores 
indsats og konstaterer, at der er sket et markant fald i 
vold og trusler om vold, også indenfor psykiatrien.

Kredsnæstformand Ulla Birk Johansen udtaler

”Jeg har før været med til selv at sætte  
spørgsmålstegn ved, om en patient sad det rigtige  
sted. Og det er jeg også sikker på, at man har gjort  
i  denne situation. Personalet er uddannet til at håndtere 
 svære situationer, men er ikke klædt på til farlige situati-
oner, hvor patienter bærer våben: Det er jo et sygehus. Vi 
er ikke betjente. Og at en patient og de besøgende pludselig 
trækker pistoler frem, det er noget, som personalet hverken 
kan eller skal kunne forvente”.

Fangeflugt i psykiatrien

I november 2019 var det et mulehår fra at gå helt galt, 
da en varetægtsfængslet patient, som forinden havde 
været på flugt fra politiet i lang tid, flygtede fra rets-
psykiatrien i Slagelse. En besøgende havde smuglet 
pistoler ind i en kageæske, og der blev affyret skud 
under den spektakulære befrielsesaktion. Heldigvis 
kom ingen medarbejdere fysisk til skade. 

DSR Kreds Sjælland var en af de første til at sætte 
spørgsmålstegn ved, hvorfor et farligt, varetægtsfængs-
let bandemedlem opholdt sig på en retspsykiatrisk af-
deling uden politibevogtning, visitionsprocedurer, brev- 
eller besøgsforbud. Det førte til, at justitsminister Nick 
Hækkerup bad om en redegørelse, og der blev indledt et 
større arbejde i psykiatriens MED-udvalg og ledelse for at 
sikre nye procedurer, så den slags ikke gentager sig.

FTR Helle Brink, Psykiatrien Vest
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Sygeplejerskerne i kommu-
nerne skal løse stadig mere 
komplekse opgaver

Sygeplejen i kommunerne 
bliver mere og mere kom-

pleks: Multisygdom, polyfar-
maci, ustabile og kritiske forløb 

og nye instrumentelle opgaver er 
mere reglen end undtagelsen. Derudover ses også sta-
dig flere socialfaglige udfordringer, fordi mange bor-
gere med psykiske lidelser og sociale problemer bliver 
primærkommunernes ansvar. Disse udfordringer 
fordrer faglig sparring – hvilket ikke altid er let at etab-
lere på en dag med en alenlang køreliste og måske 
flere akutte opkald. Det kalder på behovet for synlige 
og kendte strukturer omkring sygeplejerskerne, så 
man altid véd, hvem man skal kontakte ved spørgsmål 
og problemer. Disse aspekter har projektchef Sidsel 
Vinge fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analy-
secenter for Velfærd) beskrevet ’spot on’ i rapporten 
’Kompleksitet i den kommunale sygepleje’. Derfor 
har rapporten også været fast inventar på borgme-
stermøderne, som formandsgruppen har afholdt for 
netop at kaste lys over det enorme arbejde, sygeple-
jerskerne lægger netop der.

Velkommen til den nye specialuddannelse i borger-
nær sygepleje!
Den komplekse sygepleje i kommunerne kalder på 
kompetenceudvikling. Og heldigvis er specialuddan-
nelsen i borgernær sygepleje nu en realitet. Første 
hold startede i december 2018 og et år senere kunne 
15 sygeplejersker kalde sig specialuddannede i bor-
gernær sygepleje. Desværre sender kommunerne alt 
for få afsted på uddannelsen – der skal meget mere 
fart på! Og så skal rammerne for at gennemføre ud-
dannelsen selvfølgelig også være aftalt – og skal være 
rimelige. Forhåbentlig får kommunerne også snart øje 
på, at det kan give rigtig god mening at give nogle sy-
geplejersker mulighed for at tage APN-uddannelsen 
(Advanced Practice Nurses – se side 20 i beretningen). 
Med den store lægemangel, der er i mange af regio-
nens kommuner, ville APN-sygeplejerskernes kompe-
tencer kunne anvendes til fulde.

Akut-området fylder også meget i de fleste kommu-
ner – men som på så mange andre områder, så har de 
17 kommuner i Region Sjælland valgt 17 forskellige 
måder at tackle behovet for den akutte indsats på. Og 
der omorganiseres fortsat en del på dette felt.

I november 2019 indbød kredsen til en netværksdag 
for sygeplejersker på plejecentre. Der kom over 80 
sygeplejersker – og dagen resulterede i de første 
spæde tiltag til at danne et netværk på tværs af kom-
munegrænser.Dimission den 3. december 2019  

– Specialuddannelsen i borgernær sygepleje
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APN i kommunerne og i somatikken

I kommunerne arbejder en del sygeplejersker inden 
for det sociale område, og det er der hårdt brug for, for 
netop i kommunerne bliver den sociale ulighed i sund-
hed helt konkret. Vi arbejder for, at flere kommunale 
socialsygeplejersker kan arbejde på tværs af psykia-
tri, misbrugsbehandling, akut behandling, somatisk 
behandling, kronikerbehandling, omsorg og pleje. 
Vi synes, det er en helt naturlig udvikling af et mere 
nært sundhedsvæsen at styrke de kliniske kompeten-
cer inden for behandling og omsorg i det kommunale 
system, blandt andet med APN-sygeplejersker. Derfor 
er vi også glade for, at 21 % af det første hold syge-
plejersker på APN-uddannelsen på Århus Universitet 
arbejder i Kreds Sjælland, enten kommunalt eller 
regionalt. Det tyder på, at de sjællandske sygeplejer-
sker er langt mere fremsynede end de sjællandske 
kommuner. Der er nemlig ikke en eneste sjællandsk 
kommune, som har finansieret uddannelse af kommu-
nale APN-sygeplejersker. Vi arbejder naturligvis på, at 
det skal ændre sig. Vi ser nemlig APN som et godt bud 
på en ændret opgavevaretagelse i det primære sund-
hedsvæsen. En organisering, som kan løse flaske-
halsproblemer, styrke forskning og udvikling og ikke 
mindst give bedre behandling og omsorg til borgerne.

I beretningsperioden har der været holdt to informati-
onsmøder om APN-uddannelsen.

APN i psykiatrien, i kommunerne og på de somatiske 
sygehuse

APN-sygeplejersker, dvs. avancerede kliniske syge-
plejersker, er relevante alle steder i sundhedsvæse-
net. Det kan være i kommunernes akutte enheder, i 
hjemmesygeplejen, i plejeboliger osv. Det kan være i 
det regionale sundhedsvæsen inden for fx psykiatri, 
områder som kroniske sygdomme, medicinske afdelin-
ger, fælles akutmodtagelser m.v. – både på ambulato-
rier og sengeafsnit. Det kan også være i tværgående 
enheder fx inden for palliation. Det kan desuden være 
i den private sektor, fx i almen praksis.

APN i psykiatrien

DSR Kreds Sjælland har et bud på, hvordan en ændret 
organisering i psykiatrien kan styrke fagligheden, 
øge rekrutteringen af sygeplejersker og løse nogle af 
de udfordringer, som skyldes mangel på læger. Erfa-
ringer fra bl.a. Holland viser, at APN-sygeplejersker 
i psykiatrien kan løse en række nye opgaver med høj 
kvalitet, men erfaringer fra USA viser også, at APN 
øger den generelle rekruttering til faget. Vi har i 2019 
samarbejdet med Region Sjælland for at afdække 
mulighederne for at indføre APN i psykiatrien, blandt 
andet med oplæg og dialogmøder. Der arbejdes videre 
med denne dagsorden, og vi håber, at arbejdet giver 
resultater i fremtiden. 

APN – hvad er det nu, det er?

Definitionen  
på en avanceret  

klinisk sygeplejerske
Den internationale 

sygeplejerske organisation, 
ICN, definerer Advanced  

 Practice Nurses  
således: 

Yder sygepleje 
på et avanceret 

niveau

Har selvstændighed  
og myndighed til at kunne 
varetage et større ansvar 

for patientens pleje og 
 behandling

Har mulighed for 
kontinuerlig klinisk 

udøvelse af den 
avancerede kliniske 

kompetence

Er uddannet ved en 
 anerkendt uddannelses-
institution på minimum 

masterniveau, som er 
formelt reguleret og 
registreret med titel
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Sundhedsplejersker

Politikerne på Christiansborg 
og ude i kommunerne kan 
godt gå i gang med at lægge 
ambitiøse planer for børne-

området. Ifølge Danmarks Sta-
tistiks befolkningsfremskrivning 

vil børnetallet i alderen 0-5 år stige 
med knap 56.000 børn frem mod 2025 – svarende til 
en stigning på 15,3 %. Og børnetallet stiger altså i 97 
ud af 98 kommuner.

Samtidig er det en realitet, at den sociale ulighed i 
sundhed også øger behovet for flere sundhedsplejer-
sker med henblik på tidlig opsporing og indsats.

Og der skal virkelig en indsats til, for allerede nu ses 
en mangel på sundhedsplejersker, idet der alene
i første halvår af 2020 er givet dispensation til 23 
sundhedsplejerskestuderende og 16 sygeplejersker 
til at arbejde i en sundhedsplejerskestilling (på lands-
plan).

Samtidig er det en realitet, at gennemsnitsalderen for 
de i alt 1927 sundhedsplejersker i Danmark er 49,6 år.

Ny efteruddannelse til sundhedsplejersker med fokus 
på at hjælpe sårbare familier

To steder i landet (VIA og KP) udbydes nu en ny efter-
uddannelse for sundhedsplejersker. Selve teorien 
på uddannelsen er ikke ukendt, og den indgår også 
i selve uddannelsen til sundhedsplejerske, men her 
får man muligheden for at gå et spadestik dybere ned 
i teorien og diskutere, hvordan den virker i praksis. 
Uddannelsen skal gøre sundhedsplejerskerne endnu 
skarpere på det tværfaglige samarbejde og skal give 
nye redskaber til at holde familierne motiveret i at 
skabe forandringer.

21 kommuner har sundhedsplejersker afsted på 
uddannelsen, heraf er syv af kommunerne fra Region 
Sjælland.

Færre elever på SOSU-skolerne medførte opsigelser

I september 2018 meddelte Danmarks største 
erhvervsskole ZBC, at et faldende elevtal betød, at der 
måtte ske tilpasninger i personalet. Sammenlagt blev 
60 medarbejdere på skolerne i Region Sjælland afske-
diget. Blandt de afskedigede var også fire sygeplejer-
sker, som underviste på SOSU-uddannelsen.

Sygeplejestuderende

I beretningsperioden har 454 afsluttet 
sygeplejerskeuddannelsen ved Professi-
onshøjskolen Absalon. DSR Kreds Sjælland 
møder de studerende minimum tre gange 
undervejs i uddannelsen, nemlig på 1., 5. og 
7. semester. Der er stor tilslutning blandt de 
studerende til at blive en del af den studen-
terpolitiske organisation, Sygeplejestude-
rendes Landssammenslutning, SLS. Faktisk 
er tilslutningen til SLS i vores kreds blandt 
de højeste på landsplan.

Nyuddannede sygeplejersker, 
Nykøbing F januar 2019
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Holbæk fik (igen) sin egen sygeplejerskeuddannelse

Den 3. september 2018 blev det efter 20 års pause igen muligt 
at uddanne sig til sygeplejerske i Holbæk. Det blev fejret på fest-
ligste vis med balloner, bobler og taler ved bl.a. regionsrådsfor-
mand Heino Knudsen. Uddannelsen er bygget op, så der er et 
tæt samarbejde med Holbæk Sygehus og de nærliggende 
kommuner Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Lejre. 
Det bliver prioriteret, at de studerende opnår stor 
indsigt i patientforløb på tværs af sektorer. Uddan-
nelsen har både fra starten og de efterfølgende år 
tiltrukket mange ansøgere.

Kreds Sjælland holdt mini-dimissioner i juni 2020

Når de studerende afslutter deres uddannelse, 
kommer kredsnæstformændene ud til alle hold og 
overrækker DSR’s emblem, og hvis der er mulighed for 
det, holder de en lille tale. I sommeren 2020 valgte 
Professionshøjskolen Absalon at aflyse de planlagte 
dimissioner. 

På opfordring fra flere studerende indbød kredsen i 
stedet til ”mini-dimissioner", hvor hvert hold fik mulig-
hed for at blive fejret og få overrakt emblemet, så det 
kunne sidde klar på uniformen fra første arbejdsdag. 
Det blev til seks festlige dimissioner.

Rift om sygeplejerskeuddannelsen

Der er rift om at blive sygeplejerske i  
 Region Sjælland. På landsplan er antallet 
af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen 
steget med 2,4 % i forhold til 2019, men i 
Region Sjælland er stigningen på hele 16 %, 
og uddannelsen er absolut højdespringeren 
på Professionshøjskolen Absalon i 2020.

Glade studerende til åbningen 
af sygeplejerskeuddannelsen i 

Holbæk september 2018

Foto fra mini-dimissionerne på kredskontoret juni 2020
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Vi vil tættere på sygeplejersker i privatområdet

Privatansatte sygeplejersker er oftest ansat hos prak-
tiserende læger, i vikarbureauer, på privathospitaler, 
i medicinalindustrien eller hos kosmetologer. I DSR 
har vi de seneste år haft et særligt fokus på, hvor-
dan vi kan repræsentere disse grupper bedst muligt. 
Politikere og konsulenter, som har privatområdet, 
har udviklet et katalog over specifikke og målrettede 
aktiviteter med henblik på at fastholde og rekruttere 
privatansatte til DSR. Indsatserne handler om erfa-
ringsudveksling, kommunikation, medlemsaktiviteter, 
arbejdspladsbesøg og lønforhandling. Vi vil rigtig 
gerne lære de privatansatte bedre at kende, også i de 
kommende år.

OK18 for konsultationssygeplejersker var længe 
 u ndervejs

Forhandlingerne med de praktiserende læger, PLA 
(Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation), 
var længe undervejs. Der var mange knaster, og for-
handlingerne, som skulle afsluttes 2018, kunne først 
underskrives i begyndelsen af 2019. Aftalen indebæ-
rer, at konsultationssygeplejerskerne kan forvente en 
lønstigning på 7,31 % på grundlønnen og personlige 
tillæg. 
Du kan finde overenskomsten på dsr.dk eller her

OK20 for privatansatte

DSR udsendte i august 
2019 debatoplæg til 
medlemmer, der arbej-
der på privatområdet 

(dog ikke konsultationssygeplejersker). Samtidig blev 
medlemmerne inviteret til en elektronisk kravindsam-
ling, som blev afsluttet primo september 2019. I Kreds 
Sjælland inviterede vi til møde om kravsindsamlingen. 
11 % af de inviterede medlemmer deltog i den elek-
troniske kravsindsamling. Kravene var i korte træk:
Mere i løn, øget pension, samarbejde om arbejdstil-
rettelæggelse, ret til at blive inddraget i vagtplan-
lægning, ret til fuld tid, frit valg mellem afspadsering 
eller udbetaling af arbejdstidsydelser, ret til kompe-
tenceudviklingsplan. Forhandlinger førte til lønstig-
ninger på mellem 5,1% og 7,5 % over de næste tre år, 
afhængigt af ansættelsesstedet. 

Se mere på dsr.dk under løn og arbejdsvilkår eller her

Lønforhandlinger på statens område startede i marts 
2020

Kredsen holdt medlemsmøde for statsansatte primo 
marts. Med staten som arbejdsgiverpart forhandler 
CO10 generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår 
på sine medlemmers vegne. DSR har en plads i CO10’s 
bestyrelse og har derfor mulighed for at få indflydelse 
på de enkelte krav, og hvordan de skal prioriteres. 
Læs mere på DSR’s hjemmeside om OK21 Stat.

Medlemsmøde om OK21 for statsansatte

OK21 startede i august 2020

Overenskomsten for sygeplejersker i regioner og kom-
muner skal fornyes. Overenskomsten sætter rammen 
for løn, arbejdstid, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, 
pension og meget andet. DSR er en del af Sundheds-
kartellet og forhandler sammen med alle de øvrige 
offentligt ansatte i Forhandlingsfællesskabet. 
Kredsen holdt OK21-medlemsmøde den 18. august 
2020 med deltagelse af Grete Christensen og Dorthe 
Boe Danbjørg. Følg med i forhandlingerne her.
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Fleksibilitet i metermål

Nogle medlemmer fortalte om en unik pionerånd på 
mange af de nye coronaafsnit, hvor man var klar til at 
tage kampen op, men andre følte også, at arbejdsgi-
verne drev rovdrift på sygeplejerskernes fleksibilitet. 
Tiden har været fyldt med dilemmaer om blandt andet 
bemanding, nye opgaver, hurtig omstilling med kort 
oplæring, mangel på værnemidler og oplevelsen af 
ikke at få løn som fortjent. I kredsen har vi sammen 
med de tillidsvalgte sat fokus på de uholdbare løsnin-
ger, som arbejdsgiver i nogle tilfælde havde sat i værk. 
Arbejdet her er absolut ikke forbi; problemstillingerne 
bliver løbende taget op i alle relevante fora, hvor vi 
mødes med arbejdsgivere og politikere. 

Virtuelle møder blev hverdag i foråret 2020

Da coronaen ramte

Coronapandemien står fuldstændig centralt i vores 
allesammens bevidsthed, og den har vendt op og ned 
på arbejdslivet for rigtig mange sygeplejersker. 

I foråret betød det, at vi i kredsen pludselig ikke kunne 
mødes fysisk med de tillidsvalgte – lige dér, hvor der 
var allermest brug for det. I stedet blev der opsat 2 
ugentlige virtuelle møder med FTR’erne fra kommu-
nerne og 2 ugentlige virtuelle møder med FTR’erne fra 
regionen. De steder, hvor der manglede FTR’er trådte 
TR’er til i flere tilfælde og påtog sig den ekstra opgave. 
Pit-stop møderne var enormt værdifulde for at holde 
både kredsen, de tillidsvalgte og medlemmerne på 
omdrejningshøjde i nogle særdeles hektiske måneder. 

Samtidig skete der en kraftig udvidelse af telefon-
tiderne på kontoret. Særligt i marts og april var der 
mange medlemmer, der benyttede sig af dette, da 
flere stod i helt nye problemstillinger på arbejdet og 
skulle håndtere en usikkerhed i forhold til fx regler, 
forholdsregler og roller.   Sygeplejersker fra Slagelse Sygehus
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Mangel på værnemidler

I starten af coronakrisen stod det klart, at der ikke 
var værnemidler nok til at dække behovet. Det 
betød, at de værnemidler, der var til rådighed, 
blev prioriteret til sygehusene, eller til særlige 
afdelinger. Det betød også, at anbefalingerne fra 
Sundhedsstyrelsen blev justeret. Det gav anled-
ning til frustration blandt medlemmerne, for det 
blev tydeligere, efterhånden som coronakrisen 
skred frem fra midten af marts til slutningen af 
april 2020, at de sundhedsfaglige anbefalinger 
fra Sundhedsstyrelsen, region og kommuner blev 
tilpasset forsyningssituationen, og ikke den reelle 
risiko. Det betød blandt andet, at man ikke brugte 
værnemidler som mundbind eller visir i kommu-
nerne, i psykiatrien og på flere sygehusafdelinger, 
med mindre der var mistanke om smitte. Selv om 
alle vidste, at man kunne smitte, før sygdommen 
var i udbrud, og at der var erfaringer med raske 
smittebærere. Konsekvensen var, at flere sygeple-
jersker og andre sundhedsmedarbejderne på me-
dicinske og psykiatriske afdelinger blev smittet; 
afdelingerne måtte derfor lukke ned for en perio-
de. Også nogle plejecentre blev ramt.

Kredsen i tæt samarbejde med AMiR og TR 

DSR arbejdede med disse problemstillinger i tæt 
samarbejde med AMiR og TR, og etablerede dia-
loger med ledelser og hygiejneansvarlige. Først i 
slutningen af april ændrede Sundhedsstyrelsen 
sin anbefaling, så man nu også skulle bruge vær-
nemidler, når man var i tæt kontakt med sårbare 
borgere.

Som et mere  
kuriøst indslag, så vi også mange 
fortolkninger og kreative forslag 
til at løse værnemiddelmanglen: 

Anvisninger på, hvordan man 
kunne lave sit eget forklæde af 

sorte plastsække, genanvendelse 
af visir til flere personer, genbrug 

af mundbind, mm.

Sygeplejersker fra Slagelse Sygehus
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Dit fag får en stemme
I dette afsnit kan du læse om det store politiske arbejde, der kontinuerligt foregår for at for-
bedre sygeplejerskers vilkår. Løn og vilkår er nemlig underlagt en lang række politiske og 
økonomiske rammer udstukket af henholdsvis stat, regioner og kommuner.

Sygeplejerskers kompetencer er i den grad efterspurgt, men samtidig er det stadig effek-
tivitet og økonomi, der er de bærende principper for sundhedsvæsenet. Det levner alt for lidt 

plads til, at sygeplejens rolle og betydning bliver tilstrækkeligt synlig. Det arbejder Kreds Sjælland – og 
resten af DSR – på at ændre. Vores politiske fokus er blandt andet på bedre normeringer, bedre løn og 
pension, relevant kompetenceudvikling – og ikke mindst arbejdsvilkår, som gør, at sygeplejersker kan og 
vil forblive i faget hele arbejdslivet.

Mange ville i dialog med regionspolitikerne

Den 13. november 2018 kom regionrådspolitikerne i 
krydsild – Kreds Sjælland inviterede nemlig sammen 
med Sundhedskartellet til dialogmøde, hvor koncep-
tet var, at både politikere, sygeplejersker og andre 
sundhedsfaglige medarbejdere kunne komme til orde. 
Det blev lidt af et tilløbsstykke, og regionens 
politikere måtte blandt andet stå på mål 
for at forklare og forsvare de store 
besparelser.

flere studerende. Og i efteråret 2019 anførte regerin-
gen, at der skal ansættes 1000 flere sygeplejersker i 
regionerne. I Region Sjælland vil det svare til en stig-
ning på 153,8 flere sygeplejersker.

Også Region Sjælland har erkendt, at der er brug for 
flere sygeplejersker – men Kreds Sjælland presser 
fortsat på, for at få regionen til at indse, at flere sy-
geplejersker ikke bare ”kommer af sig selv”. Der skal 
gøres en indsats for at fastholde og rekruttere syge-
plejerskerne.

Det sku’ være så godt: 1000 flere sygeplejersker!

DSR Kreds Sjælland arbejder fortsat for at få overblik 
over antallet af ubesatte stillinger. Det er ikke let, for 
regionen ønsker ikke rigtigt at bidrage til at belyse 
dette. Ikke desto mindre har DSR’s kamp (både natio-
nalt og lokalt) fået sat sygeplejersker på dagsordenen. 

Både den daværende og den nuværende regering 
anerkender behovet for flere sygeplejersker. Det er 
blandt andet besluttet at øge dimensioneringen på 
sygeplejerskeuddannelsen, så der i 2022 optages 600 

Regionrådspolitikerne i krydsild

Illustration: Mathias Nygaard Justesen
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24 faglige organisationer siger stop

I en pressemeddelelse underskrevet af 24 faglige 
organisationer fik Region Sjælland en sidste chance 
for at afblæse de masseafskedigelser, der var tænkt 
som løsningen på de økonomiske problemer, som 
Region Sjælland havde skabt for sig selv. Regionen 
havde nemlig både valgt, at flere patienter skulle 
behandles på offentlige sygehuse og at hjemtage fle-
re højspecialiserede behandlinger fra Hovedstaden, 
end der var budgetteret med.

Kreds Sjællands politikere holdt møder med en lang 
række regionsrådspolitikere og lagde derudover stort 
pres på regionen gennem massiv omtale i medierne. 
Endvidere blev sundhedsministeren indkaldt til sam-
råd i Folketinget om regionernes situation generelt 
men også specifikt om situationen i Region Sjælland.

Og der blev helt stille …

Over 345 medarbejdere stod den 5. november 2018, 
skulder ved skulder, på Køge Sygehus. Der var sygeple-
jersker, læger, bioanalytikere, portører og mange flere 
repræsenteret i kæden. De stod der for sammen at 
vise deres sympati med alle dem, der den 6. november 
2018 ville modtage en opsigelse – og for at vise deres 
frustration over alle de ekstraopgaver, som det reste-
rende personale uundgåeligt ville komme til at stå 
med, når deres kollegaer forsvandt. 

To år, hvor udfordringerne har stået i kø

På Folkemøde Møn 2018 inviterede DSR Kreds Sjæl-
land blandt andet regionsrådsformand Heino Knud-
sen til debat. Her bedyrede han, at Region Sjælland 
både ville lytte til og samarbejde med de faglige orga-
nisationer. Kun få dage efter vedtog Regionsrådet – til 
trods for advarsler fra syv faglige organisationer – en 
budgetaftale for 2019, hvor der blev lagt op til bespa-
relser på 184 millioner. Dette kom oven i besparelser i 
det indeværende år (2018) på 157 millioner. 

Kredsformand Helle Dirksen  
udtalte til TV2 Øst:

OG senere på efteråret udtalte  
Helle Dirksen: 

I alt blev omkring 47 sygeplejersker direkte berørt 
ansættelsesmæssigt af besparelserne, heraf blev 25 
opsagt, mens i alt 138 sygeplejerskestillinger blev 
nedlagt – heraf var cirka 91 vakante.

”Når så store  
besparelser rammer de i forvejen 

 hårdt pressede medarbejdere, vil det 
kunne medføre risiko for fejl og dermed 

udgøre en potentiel risiko for  
patienterne.”

(august 2018)

”Det er helt  
ubegribeligt, at regionen   
vælger en så kortsigtet  

løsning.” 
(oktober 2018)

Debat på Folkemøde Møn 2018

SUH, Køge den 5. november 2018
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Endelig kom meningsdanneruddannelsen

Det politiske arbejde kommer i mange former, og 
særligt nødden med, hvordan man får en tydelig 
stemme i den offentlig debat, kan være svær at knæk-
ke. Derfor søsatte kredsen meningsdanneruddan-
nelsen – den kom også på baggrund af efterspørgsel 
fra medlemmerne. I 2019 blev den så en realitet, da 
11 medlemmer ansøgte, blev optaget og fulgte et 
uddannelsesforløb, der blandt andet indbefattede: 
politisk interessevaretagelse, lobbyisme, træning i at 
holde tale og i at skrive debatindlæg samt træning i 
personlig ledelse. Forløbet blev evalueret godt og gav 
næring til et hold fantastisk gode ambassadører for 
sygeplejen. 

POLITISK INDFLYDELSE: 
Hvordan får man egentlig det?

Ud over meningsdanneruddannelsen har der også 
været mange andre initiativer for at få sygeplejen på 
dagsordenen. Blandt andet har en tydelig deltagelse 
på Folkemøderne på Bornholm og Møn været en pri-
oritet. Folkemøderne er en chance for at sætte fokus 
på faget på en anden måde og at skabe netværk med 
politikere på kryds og tværs. 

Kredsbestyrelsen har også været stærkt repræsen-
teret på mange regionsrådsmøder. Her er der nemlig 
en mulighed for at stille helt konkrete spørgsmål til de 
ansvarlige politikere i regionsrådet. Formandsgrup-
pen har også arbejdet kontinuerligt i kommunerne i de 
forskellige samarbejdsudvalg, hvor faggrupperne på 
tværs gør hinanden stærkere og klogere. Formands-
gruppens kalendere har også været tæt-pakkede med 
borgmestermøder og diverse faglige drøftelser, hvor 
de lokale udfordringer har været på agendaen. 

Selv om det ikke var et centralt formål, så oplever 
kredsen, at forløbet også blev et kick til deltagernes 
personlige udvikling. Vi ser nu, at flere af deltagerne 
udvikler sig ind i akademisk uddannelse, lederstillin-
ger, tillidshverv – og ikke mindst som aktive debattø-
rer og meningsdannere i forskellige sammenhænge.

Desværre var der ikke nok ansøgere til at oprette et 
hold meningsdannere i 2020, og kredsbestyrelsen 
har foreløbig besluttet at tilbuddet ikke videreføres. I 
stedet vil der i 2021 udbydes en temadag, hvor der vil 
være fokus på, hvordan man kan skærpe sin politiske 
argumentation.

Bliv meningsdanner  
på en dag!

Meningsdannere anno 2019

Folkemøde Bornholm 2019
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Flere sygeplejersker øger sikkerheden

DSR Kreds Sjælland og Region Sjælland indgik i som-
meren 2018 et samarbejde om et toårigt forsknings-
projekt. Projektet har titlen NUCAP – Defining Nursing 
Capacity og består af fem studier, som hver især 
bidrager med forskellige perspektiver på temaet ”om-
sætning af sygeplejersker”. NUCAP’s udgangspunkt 
var at undersøge, hvad der karakteriserer afdelinger 
med lav omsætning. Eller sagt på en anden måde, så 
skulle projektet blandt andet belyse, hvorfor nogle 
sygehusafdelinger oplever stor udskiftning blandt de 
ansatte sygeplejersker, mens der andre steder kun 
sjældent er ledige stillinger. I en tid med stor mangel 
på sygeplejersker er det vigtigt at finde ud af, hvad 
der gør arbejdslivet attraktivt for sygeplejersker. Det 
skulle samtidig undersøges, hvordan disse faktorer 
påvirker patienterne. I spidsen for projektet har blandt 
andet været forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton, 
professor MSO på Sjællands Universitetshospital, 
Roskilde. 

FTF bliver til FH

Da fusionen af det centrale FTF og LO i 2018 blev en realitet, var der ikke for-
handlet og aftalt en regional struktur. Den nye regionale struktur skal være 
aftalt og etableret primo 2021. I Kreds Sjælland indledte FTF Region Sjælland 
og de otte LO-organisationer en lokal ”relationsproces” ud fra tesen ”kend-
skab giver venskab”. Det betyder, at vi har deltaget i en mængde aktiviteter, 
arrangeret af LO-organisationerne, knyttet relationer til lokale LO-folk og 
arrangeret aktiviteter i fællesskab. FTF-regionsbestyrelsen, hvor kredsnæst-
formand Ulla Birk Johansen er valgt, har arbejdet videre med strukturforslag, 
som vedtages i FH's hovedbestyrelse i efteråret 2020. Det er ingen hem-
melighed, at kulturerne og økonomien i de to gamle hovedorganisationer er 
vidt forskellige. Heldigvis er viljen til at nå i mål stor, og i DSR Kreds Sjælland 
glæder vi os til at samarbejde med de øvrige organisationer i et helt nyt fæl-
lesskab, som gør os stærkere!

Resultatet af forskningsprojektet blev præsenteret 
for kredsbestyrelsen den 25. august 2020 og blev 
offentliggjort primo september 2020, dvs. efter be-
retningsperiodens afslutning. Vi kan dog godt løfte 
sløret for, at den danske forskning underbygger, 
hvad international forskning allerede har vist: Flere 
sygeplejersker giver kortere indlæggelsestid og har 
en direkte betydning for patienternes sikkerhed, her-
under også en lavere dødelighed. Bedre bemanding 
gør det desuden lettere at fastholde sygeplejersker 
på en afdeling. Studiet tager afsæt i indlæggelser på 
de medicinske afdelinger i perioden 2012-2017, i alt 
135.728 indlæggelser.Underskriften sættes 10. september 2018

Endelig rapport fremlægges for KB af Bibi Hølge-Hazelton og 
Uffe Bjerregaard 25. august 2020
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland holder ordinær generalforsamling 

tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.00 – ca. 21.00

Politik for generalforsamlingen

Det er Kredsbestyrelsens vision, at kredsens medlem-
mer på generalforsamlingen får mulighed for at få reel 
medindflydelse på organisationens prioriteringer. 

Du kan læse Kredsbestyrelsens ”Politik for den ordi-
nære generalforsamling” på kredsens hjemmeside  
www.dsr.dk/sjaelland – evt. via dette link.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Godkendelse af dagsorden

4. Godkendelse af forretningsorden

5. Beretning om kredsens virksomhed

6. Uddeling af Sygeplejerskeprisen 2020

7. Forelæggelse af kredsens regnskab og  
toårige rammebudget til orientering

8. Indkomne forslag

9. Valg af to regnskabskontrollanter  
samt suppleanter for disse

10. Eventuelt

Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 
2020

Se forslag til forretningsordenen for generalforsam-
lingen på kredsens hjemmeside. 

Du kan finde forslag til 
forretningsordenen her
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INDTÆGTER

Rådighedsbeløb, AKUT mv. 13.370

Finansielle poster 85

Indtægter Total 13.455

UDGIFTER

Medlemsrekruttering og fastholdelse

Generelt 69

Medlemsaktiviteter 332

Medlemstilbud 174

Kommunikation og presse 45

Medlemsrekruttering og fastholdelse Total 620

Tillidsvalgte

Generelt 789

Lærings- og uddannelsesaktiviteter 171

Politik og politiske indsatser 1

Tillidsvalgte Total 961

Organisation

Generelt 7

Bestyrelser – KB 443

Lokalafdelinger – SLS 16

Valg 30

Organisation Total 496

Arbejdsmiljø

Medlemsaktiviteter 121

Arbejdsmiljø Total 121

Sygeplejerskers løn og ansættelse

Generelt 85

Overenskomstforhandlinger 10

Sygeplejerskers løn og ansættelse Total 95

Detailbudget 2021   

T. kr.
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Samfundspolitik

Politik og politiske indsatser 55

Samfundspolitik Total 55

Sygeplejeprofession og sundhedspolitik

Generelt 73

Internationalt arbejde 25

Medlemsaktiviteter 752

Kommunikation og presse 21

Sygeplejeprofession og sundhedspolitik Total 871

Administration

Generelt 69

Kontorhold 161

Ejendomsadministration 1.110

Journalisering 52

Administration Total 1.392

Personale

Kompetenceudvikling 30

Lønomkostninger 8.648

Medarbejderforhold 128

Personale Total 8.806

IT 

IT-DSR 75

IT  Total 75

Udgifter Total 13.492

RESULTAT -37
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