
 

 
Til borgmestrene i kommunerne i Region Sjælland 
 

 
 
Kære borgmester 
 
Vi skriver til dig – og til alle de andre borgmestre i Region Sjællands 
kommuner – fordi vi er oprigtigt bekymrede for sygeplejerskerne og 
borgerne i kommunerne. 
 
Ekstraordinært pres på sygeplejersker i kommunerne 
Antallet af coronasmittede stiger og stiger. Heldigvis er det de færre-
ste mennesker med corona, der bliver indlagt på sygehusene. De bli-
ver i stedet i deres hjem, hvor i alt fald de ældste coronasyge borgere 
har hårdt brug for sygepleje. Samtidig medfører smittetrykket, at alle 
kategorier af patienter udskrives alt for tidligt fra sygehusene – og ofte 
uden, at den nødvendige information og overdragelse er på plads. 
Hjemmesygeplejen må bare tage imod og finde løsninger. Hver ene-
ste dag. Der er derfor lige nu et helt ekstraordinært pres på de kom-
munalt ansatte sygeplejersker.  
 
Fejl, utilsigtede hændelser, sygemeldinger, vakante stillinger … 
Vi har for nylig haft møde med fælletillidsrepræsentanterne fra kom-
munerne. Det var rystende at høre dem fortælle, at weekendbeman-
ding på hverdage, pålagte dobbeltvagter, ansættelsesstop, vakante 
sygeplejerskestillinger, manglende tid til introduktion og oplæring af 
nyansatte er hverdagen mange steder. Samtidig er borgerne generelt 
blevet langt mere plejekrævende. Alle disse faktorer har desværre 
også ført til, at man i flere kommuner ikke kan opretholde det politisk 
besluttede serviceniveau. Og det kan hverken borgerne, sygeplejer-
skerne eller de kommunale politikere holde til.  
 
Det er også vinter i kommunerne! 
Der har netop været forhandlinger om en vinterpakke til sygehusene. 
Det er godt, at Regeringen og regionerne har indset, at der skal gøres 
en indsats i regionerne. Men det er også vinter i kommunerne. Der er 
derfor også brug for en kommunal vinterpakke. Det fik vi ikke. Vi fik i 
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stedet en ny Fælleserklæring, hvor der desværre heller ikke denne 
gang fulgte nogen form for økonomisk håndsrækning med. Forhå-
bentlig er man i kommunerne indstillet på at finde lokale løsninger, 
der anerkender og honorerer sygeplejerskerne, som nu igen skal ud-
vise en enorm fleksibilitet og omstillingsparathed. Det har vi en klar 
forventning om, når der i de kommende uger skal indgås lokale afta-
ler med afsæt i Fælleserklæringen.  
Det kunne selvfølgelig også tænkes, at borgmestrene på landsplan i 
samlet flok og sammen med KL ønskede sig en vinterpakke i jule-
gave af Regeringen? 
 
Lyt til os – vi kender sygeplejerskernes hverdag  
Vi håber, at du vil lytte til vores bekymring, og at du som borgmester 
og dermed den øverst ansvarlige for driften af kommunen vil arbejde 
for at sikre en kommunal sygepleje, som vi kan være bekendt at byde 
borgerne – og sygeplejerskerne. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anne Marie Holst Sommer 
Kredsformand 
Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland 
 
 


