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Rekordmange sygeplejersker siger nej til gratisarbejde! 
Aldrig har der været samlet så mange sygeplejersker til en general-
forsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland. Og de sagde NEJ til 
gratisarbejde. Allerede nu er gratisarbejde en realitet for mange syge-
plejersker, og med de forestående besparelser på regionens syge-
huse kan man frygte, at det kun bliver værre. Og sygeplejersker hver-
ken vil eller skal arbejde gratis. 
 
 
 
Mange sygeplejersker arbejder gratis hver eneste dag for at få hver-
dagen til at hænge sammen. Nedskæringerne på sygehusene vil 
gøre det endnu sværere for de tilbageværende sygeplejersker at nå 
deres opgaver inden for arbejdstiden. Og det kan få endnu flere til at 
arbejde gratis for at yde den fagligt forsvarlige pleje, som de er ansat 
til. Men det kan vel ikke være rigtigt, at fagligt forsvarlig sygepleje skal 
være afhængig af gratisarbejde? 
 
Nedskæringerne har store konsekvenser for den enkelte 
De 328 sygeplejersker på generalforsamlingen udtrykte stor bekym-
ring for situationen på regionens sygehuse. Allerede i dag er der 
mange steder et tårnhøjt arbejdspres, og med de foreslåede nedskæ-
ringer bliver det bliver kun værre. 
Sygeplejerskerne fra sygehusene gruer for, hvilken besked de hver 
især vil få i uge 45, hvor prikkerunden starter. De frygter også at mi-
ste gode kollegaer og er bekymrede for konsekvenserne for arbejds-
miljøet og patientsikkerheden. Også i den kommunale sygepleje vil 
regionens sparekniv kunne mærkes, da patienterne risikerer at blive 
udskrevet, før de er klar til det.  
 
Nåde sygeplejersker og sygeplejestuderende er bekymrede for, at 
nedskæringerne også vil kunne påvirke fremtidens sygeplejersker, for 
de studerende er afhængige af, at der er tid nok til at undervise og 
vejlede dem, så de kan blive klædt ordentligt på til det store ansvar. 
Men det kan blive svært, når tiden er knap på sygehusene og i hjem-
meplejen. 
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Det må aldrig blive den enkeltes ansvar 
Nedskæringerne vil gøre det nødvendigt at prioritere benhårdt. Det er 
derfor afgørende, at arbejdsgiver foretager de nødvendige prioriterin-
ger, så det bliver klart for medarbejderne, hvilke opgaver de ikke skal 
løse, når der er færre på arbejde. Det må nemlig aldrig blive den en-
keltes ansvar at få enderne til at hænge sammen. Hvis det overlades 
til den enkelte, bliver gratisarbejde hurtigt svaret – og det kan ingen 
være tjent med i længden. 
 
Politikerne må svare for sig 
Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland opfordrer regionens politikere til 
at tage ansvar for arbejdsmiljø og patientsikkerhed og har en klar for-
ventning om, at alle alternative løsninger bliver overvejet, før der gri-
bes til så omfattende nedskæringer, som varslet. 
Derfor møder sygeplejerskerne også talstærkt op til regionsrådsmø-
det i Sorø den 5. november, hvor de kan vise deres bekymring for 
fremtidens sundhedsvæsen, og hvor de samtidig har mulighed for at 
stille spørgsmål til de ansvarlige politikere.  
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