
Sygeplejersker har en signifikant betydning for patienternes overlevelse og indlæggelsestiden. 

Det ved vi fra international forskning, men nu ved vi det også fra det forskningsprojekt, kaldet 
NUCAP, som Region Sjælland og vi har finansieret sammen. Derfor er det også fuldstændig 
afgørende, at der er sygeplejersker nok til at løse opgaverne, både af hensyn til 
patientsikkerheden og patientforløbene. Det er også dyrt for samfundet, når der ikke er 
sygeplejersker nok.  

Desværre står vi i en situation, hvor aktiviteten i sundhedsvæsnet er steget voldsomt, uden at 
antallet af sygeplejersker er fulgt med. Der er altså færre sygeplejersker til flere patienter. Det 
burde være åbenlyst for enhver, at det ikke kan blive ved med at gå, og det åbenlyse bliver nu 
fulgt op af ikke bare udenlandsk, men også dansk forskning. 

Det er epokegørende og vigtigt, at vi nu kan henvise til et lokalt forankret forskningsprojekt, der 
viser, hvad sygeplejerskebemandingen betyder for patientsikkerheden. Det viser også, at den 
positive effekt gælder specifikt for sygeplejersker. De kan ikke bare kan erstattes af andre 
faggrupper. 

Resultaterne burde få alle advarselslamper til at blinke over de stramme normeringer og den 
sygeplejerskemangel, vi særligt i Kreds Sjælland står i lige nu.  

Derfor vil vi selvfølgelig også bruge forskningsresultaterne i alle de sammenhænge, vi kan. 

At fastholde og tiltrække sygeplejersker i sundhedsvæsnet skal ses som en investering. Lav 
sygeplejerskebemanding er forbundet med højere dødelighed, længere indlæggelser og flere 
genindlæggelser. Til det kan vi tilføje højere grad af udbrændthed, øget fravær og større 
personaleomsætning. Det kan vi hverken byde patienter eller sygeplejersker. 

Derfor var vores begejstring også stor, da sygeplejerskerne kom på finansloven med 1000 flere 
sygeplejersker. Mig bekendt er det ikke sket før, at en specifik faggruppe er kommet på 
finansloven – og det er heller ikke kommet af sig selv. Mange aktører i Dansk Sygeplejeråd har 
gennem årene i rigtig mange sammenhænge gjort opmærksom på den store mangel på 
sygeplejersker, eksempelvis med vores egen kampagne om #AltForFåSygeplejersker. 

Vi er gået ind i et samarbejde med regionen om, hvordan det kan være muligt at skaffe flere 
sygeplejersker og sygeplejersketimer. Der er umiddelbart 4 muligheder: 

• Uddanne flere (hvilket er i gang), og selvfølgelig at få flere til at gennemføre uddannelsen. 

• Få flere tilbage til faget 

• Få flere til at blive længere ved fleksibel tilbagetrækning 

• Få flere op i tid. 

Sidstnævnte gjorde, at vi underskrev et brev, som regionen udsendte til alle sygeplejersker, der er 
ansat på under 37 timer. Og jeg vil bare kort sige, at jeg skal være den første til at beklage, at der 
er medlemmer, der blev stødt over formuleringerne i brevet, da de fik den oplevelse, at det er 
deres ansvar, når der er et højt arbejdspres eller problemer med kvaliteten og patientsikkerheden. 



Intet kunne ligge os fjernere end at placere det ansvar hos jer. Det er til enhver tid arbejdsgivernes 
ansvar, at der er et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at patientsikkerheden og kvaliteten er i 
orden. Det er faktisk også deres pligt for med ledelsesretten, følger der også en forpligtelse. 

2020 – et meget anderledes år. 

Hold nu op, hvor havde vi glædet os til at se rigtig mange af jer til de spændende arrangementer, 
vi havde planlagt her i foråret. Desværre blev de alle aflyst, da coronapandemien ramte os.   

Det er vist ingen underdrivelse at sige, at 2020 blev og stadig er et meget anderledes år, end vi har 
haft fantasi til at forestille os. Lige siden statsminister, Mette Frederiksen i marts indkaldte til 
pressemøde om coronapandemien, har vi skullet finde en helt ny måde at leve og arbejde på. 

Sygeplejersker har helt fra start været inddraget på forskellige måder. Lige fra behandling af svært 
syge patienter og borgere til fjernundervisning af sygeplejestuderende.  

Og for den brede befolkning og politikerne er det blevet ekstra tydeligt, hvor afgørende 
sygeplejersker er for sundhedsvæsnet. 

I Dansk Sygeplejeråd har vi hele tiden kæmpet for at indgå aftaler med arbejdsgiverne om 
honorering og frivillighed. Honorering for ekstra arbejde; honorering for at stå til rådighed i 
beredskabet; honorering for fleksibilitet; frivillighed til at melde sig og så videre.  

Det gælder i kommunerne, hvor sygeplejersker er blevet flyttet rundt – og det gælder på 
sygehusene, hvor sygeplejersker er blevet flyttet fra et ansættelsesområde til et andet. Begge 
steder skulle sygeplejerskerne på rekordtid mestre nye og ukendte opgaver. Samtidig skulle 
arbejdet foregå på ganske andre vilkår end normalt. Det gav store problemer og udfordringer – 
også i privatlivet. 

Desværre har vi ikke mødt megen imødekommenhed fra arbejdsgiverne. De færreste vil betale 
sygeplejerskerne for deres indsats, og det bærer de indgåede aftaler og håndteringen af dem 
desværre også præg af. Der er alt for mange eksempler på, at sygeplejersker ud over al rimelighed 
har oplevet, at deres fleksibilitet er blevet groft udnyttet. 

Vi har ikke nået de mål, som vi gerne ville, og som I med rette kan forvente af arbejdsgiverne, men 
vi kæmper videre sammen med jer. 

Heldigvis er der også eksempler på, at dialog og samarbejde mellem ledelse, tillidsvalgte og 
sygeplejersker gør en positiv forskel. Vi håber, at det bliver den vej, vi i fællesskab kommer til at 
gå. 

Og jeg må sige: Jeg har altid været stolt af at være jeres formand, men i det seneste halve år har I 
virkelig vist, hvor afsindig vigtig netop vores profession er. I er modige, I er dygtige – I er 
fantastiske. Jeg tager hatten af for jer, og jeg er så stolt af at repræsentere lige netop jer.  



Og det er ikke alene jer sygeplejersker, jeg er stolt af. Alle vores tillidsvalgte i Dansk Sygeplejeråd 
tog i den grad også udfordringerne op i forbindelse med pandemien – og det på rekordtid. De 
repræsenterede jer på arbejdspladserne på fornemmeste vis og gav virkelig mod- og medspil til 
arbejdsgiverne. En fantastisk stærk og modig indsats, som i den grad viser, at vores tillidsvalgte 
kan, vil, tør og gør. 

Her skulle der så være en kæmpe klapsalve til jer alle, men I må give jer selv et klap på skulderen. 

Værnemidler. 

Sygeplejersker skal altid kunne gå trygt og sikkert på arbejde uden at frygte for egen sikkerhed. Vi 
må desværre sige, at det især i marts og april ikke var tilfældet alle steder – tværtimod.  

Vi kunne nærmest få det indtryk, at det var beholdningen af værnemidler, der var afgørende for 
de officielle retningslinjer, hvilket er dybt problematisk. Det er ganske enkelt ikke i orden, at 
sygeplejersker har skullet arbejde med denne unødige risiko for smitte. Og ikke overraskende var 
der også alt for mange smittede blandt sundhedspersonalet.  

Og vi kan ikke sige det tit nok: Husk nu at anmelde det som en arbejdsskade, hvis du har haft eller 
bliver testet positiv for corona, og du sandsynligvis er blevet smittet på arbejdet. 

FH. 

Vi sygeplejersker er kommet med i et nyt fællesskab: Fagbevægelsens Hovedorganisation – FH. 
Aktuelt arbejder vi på etableringen af de lokale sektioner, som vi får 3 af i vores kreds. Det giver 
udfordringer, når der fra alle sider skal indgås kompromiser, men vi håber, det lander på en god 
måde. På landsplan er vi 1,3 millioner lønmodtagere, der er samlet her. Det giver noget råstyrke, 
som vi også får brug for ved overenskomstforhandlingerne. 

OK-21. 

Som sagt står vi overfor at skulle forhandle en ny overenskomst i 2021, og allerede nu ser vi nogle 
steder arbejdsgivernes grænseløse krav til medarbejdernes fleksibilitet.   

Coronapandemien har imidlertid vist, at ensidig fleksibilitet på sygeplejerskernes bekostning er 
uholdbart og direkte kontraproduktivt. 

Sygeplejersker er blevet syge og har sagt op; nogle har taget deres gode tøj og har sagt op, fordi 
det i længden er umuligt at holde til ukendte arbejdsopgaver, nye kolleger, ændrede arbejdstider 
og andre arbejdssteder.  

Samtidig har mange sygeplejersker også savnet anerkendelse for deres indsats, faglighed og 
fleksibilitet. Det er måske det, der gør mest ondt. Flere har givet udtryk for, at de har oplevet sig 
som ludobrikker, der bare kunne flyttes rundt på. 



Det går ikke, og jeg må indrømme, at det for os er helt ubegribeligt - ja, faktisk skriger det til 
himlen - at arbejdsgiverne tænker, at de bare kan fortsætte ad den vej, uden at det har 
omkostninger, som patienter og borgere i sidste ende betaler prisen for. 

Der SKAL skabes sammenhæng mellem arbejds- og privatliv, og sygeplejerskerne skal lønmæssigt 
anerkendes for det enorme ansvar, de har.   

Derfor er det også dejligt at se, at der er en gruppe sygeplejersker, der har startet en bevægelse på 
Facebook i gruppen ”Sygeplejersker er mere værd”. Det er ganske enkelt helt afgørende, at vi er 
mange, der forfølger denne dagsorden. Derfor er det også dejligt at se denne type af moderne 
græsrodsarbejde! Sammen er vi stærkere. 

Et andet aspekt i OK21 er den manglende ligeløn mellem kønnene. Ulighed i løn fik Sofie Linde sat 
på dagsordenen for nylig sammen med et andet vigtigt emne, nemlig sexisme. Og tak for det. Det 
er faktisk noget, vi har arbejdet med i alle de år, jeg har været i DSR. Men nogle gange får en debat 
nyt liv, når stærke og profilerede kvinder som Sofie Linde sætter andre ord på og bruger den 
platform, hun har til at komme udover rampen. 

Sundhedsplatformen. 

Som I måske ved, var der på den sidste generalforsamling et forslag om, at vi skulle arbejde for 
nedlukning af Sundhedsplatformen. Forslaget blev ikke vedtaget, da kredsbestyrelsen kom med et 
ændringsforslag, som generalforsamlingen bakkede op om. I perioden har vi arbejdet for, at 
sygeplejen får en meget mere fremtrædende rolle i Sundhedsplatformen. På det seneste MED-
hovedudvalgsmøde i regionen blev vi præsenteret for det arbejde, som resulterer i, at der kommer 
en ny opdatering den 18. november, som skulle være mere gearet til lægers og sygeplejerskers 
behov og ønsker. For selvfølgelig skal sygeplejen dokumenteres og prioriteres. 

Vi kan vist godt blive enige om, at foråret 2020 satte vores profession og hele samfundet på en 
helt umenneskelig opgave. Og vi er desværre ikke færdige endnu.  

Jeg synes imidlertid, at vi har et stærkt fællesskab, som vi kan og skal videreudvikle og bruge til at 
støtte os op ad, når det bliver svært, men vi kan også bruge det til at bruge vores stemmer og 
fortælle omverdenen, at vi kan gøre mere for patienter og borgere, hvis vi får vilkårene og 
rammerne til det.  
Og med forskningsprojektet om sygeplejerskers værdi i ryggen har vi fået nye muligheder for at 
komme med knivskarpe argumenter for, at sygeplejersker er meget mere værd, end det tal, der 
står på lønsedlen. Sammen med jer skal vi argumentere for, at løn og vilkår kommer til at matche 
det enorme ansvar, der følger med jobbet som sygeplejerske.  

For det er præcis, som Martin Luther King har sagt det: 

”Vores liv begynder at slutte den dag, vi bliver tavse om ting, der betyder noget” – og 
sygeplejersker betyder virkelig meget! 

Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen. 



 

 

 

 


