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Sjælland – mundtlig beretning 2022 

 
Her på min t-shirt står der: ”proud to be a nurse”.  
For ja, jeg er stolt af at være sygeplejerske, og det er også den oplevelse, jeg får, når 
jeg taler med andre sygeplejersker – at de er stolte af at være sygeplejersker. 
 
Vi er gennem de seneste par år blevet beskyldt for at tale vores fag ned – fået skudt i 
skoene, at det faldende ansøgertal til sygeplejerskestudiet er vores skyld.  
Men det er ikke tilfældet. Vi taler IKKE vores fag ned, men vi bliver nødt til at 
italesætte det stigende pres, vi oplever.  
 
Jeg synes ærligt talt, det er en smule frækt, at vi skal skydes den påstand i skoene, 
når vi flere steder kan se, at virkeligheden er, at arbejdsmiljøet, og ikke mindst 
arbejdstempoet, er under al kritik.  
 
Det er desværre ikke længere unormalt, at der kun er en eller to sygeplejerske i en 
dagvagt på et sengeafsnit med overbelægning til svært syge patienter.  
Og også i kommunerne stiger presset med stadig flere komplekse borgere, som 
kræver højtspecialiseret sygepleje. 
 

Corona-pandemien 

Under Corona-pandemien blev sygeplejerskernes betydning for sundhedsvæsnet 
meget tydelig. Her blev vores ekspertise og faglighed i den grad efterspurgt.  
Vi oplevede, at sygeplejersker blev bedt om at lave markante andre opgaver end 
dem, de normalt udfører i deres daglige arbejde.  
 
Pludselig blev den kirurgiske sygeplejerske sendt på et Covid-afsnit, hvor svært syge 
Covid-patienter skulle plejes og behandles. Intensiv var pludselig ikke kun for de 
specialuddannede - her blev både ambulatoriesygeplejersken og sygeplejersker fra 
kardiologisk og børneafdelingen bedt om at træde til.  
 
I kommunerne blev sygeplejerskernes dagligdag også ændret. Opgaver, manglen på 
værnemidler og isolation af borgere gjorde alting mere krævende. Patienter blev 
udskrevet hurtigere, og det lagde et kæmpe pres på hele den primære sektor.  
 
Corona-pandemien viste, at sygeplejersker er enormt fleksible, ansvarlige og 
kompetente – også ud over vores vanlige specialer. Men det tærede på 
sygeplejerskerne, og det kan ikke udelukkes, at flere efterfølgende har forladt faget, 
fordi de blev kastet rundt og ikke oplevede at blive anerkendt. 
 
Vi er sygeplejersker året rundt. Der er brug for os i døgnets 24 timer, uge efter uge, 
alle årets 365 dage – og der er brug for sygeplejersker rigtig mange steder. 
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Et fag i konstant udvikling 

I juni måned var vi her i den politiske ledelse ude at besøge flere sygeplejersker – vi 
kaldte det ”Et døgn i sygeplejen”. Vi var rundt på mange forskellige arbejdspladser i 
Regionen og kommunerne – vi besøgte i alt ca. 20 arbejdspladser.  
Det var en fantastisk dag! Selv med mine 20 års erfaring som sygeplejerske blev jeg 
overvældet. En sygeplejerske er bestemt ikke bare en sygeplejerske.  
Vores fag rummer så mange muligheder og megen specialisering. 
Vi har et fag, der er i konstant udvikling. Der forskes mere og mere i vores fag, og 
efter- og videreuddannelse er blevet en naturlig del af det at være sygeplejerske.  
Derfor skal vi i Dansk Sygeplejeråd forsat arbejder for, at arbejdsgiverne sikrer gode 
og tydelige karriereveje for sygeplejerskerne og de sygeplejefaglige ledere. 
 
Vi vil i Dansk Sygeplejeråd arbejde for at styrke sygeplejerskernes faglighed og 
profession. Vi er fagligt ambitiøse på professionens vegne.  
Vi er derfor bl.a. gået i gang med at lave en professionsstrategi, der skal have fokus 
på sygeplejerskers roller, kompetencer og arbejdsliv.  
 
Professionsstrategien skal være et vigtigt bidrag til:  

• høj kvalitet i sygeplejen  

• prioritering af sundhedsindsatserne 

• sikring af et godt arbejdsmiljø for sygeplejerskerne 
 

De arbejdspladsnære politikere  

Hver dag løfter vores tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter en stor og vigtig opgave ude blandt jer medlemmer.  
De er det, vi i Dansk Sygeplejeråd kalder den arbejdspladsnære politikere – et ord, 
jeg ved, mange af dem har svært ved at identificere sig med.  
Jeg synes nu egentlig at det rammer meget godt.  
 
Vores tillidsvalgte tager de daglige ”slåskampe” for og med jer ude på jeres 
arbejdspladser. De er f.eks. repræsentanter i div. MED-udvalg og deltager i 
omsorgssamtaler og tjenstlige samtaler. De varetager hver dag helt lokalt 
medlemmernes interesse.   
 
Inden for det sidste år har vi i Kredsen uddelegeret forhandlingskompetencen til de 
lokale tillidsrepræsentanter. Med uddannelse og opbakning fra deres 
fællestillidsrepræsentant og de faglige konsulenter i Kredsen betyder det, at de lokale 
tillidsrepræsentanter forhandler sygeplejerskernes løn ved nyansættelser og ved de 
årlige lokallønsforhandlinger.  
 
Vores arbejdsmiljørepræsentanter (AMIR) på jeres arbejdspladser kæmper hver dag 
for det gode arbejdsmiljø. Vores tillidsvalgte har fokus på både det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø og indgår i et tæt samarbejde med lederne.  
TRIO-samarbejdet er vigtigt i forhold til arbejdsmiljøet. 
 
I en presset hverdag, hvor manglen på sygeplejersker bliver større, antallet af 
ubesatte stillinger vokser, og der er en forventning om øget produktivitet alle steder, 
er vores tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter helt uundværlige ude på arbejdspladserne.  
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I Kredsen gør vi alt for at bakke dem op. 
De er uden tvivl et af de vigtigste bindeled mellem vores medlemmer, de faglige 
konsulenter og os politikere i Dansk Sygeplejeråd. 
 
Inden jeg giver ordet til min kollega, kredsnæstforkvinde Ulla Birk Johansen, skulle vi 
så ikke give vores tillidsvalgte en hånd for det store, uvurderlige arbejde, de gør for 
os alle sammen? 


