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Ulla Birk Johansen, kredsnæstforkvinde i DSR Kreds Sjælland - 

mundtlig beretning 2022: 

Jeg vil gerne tale om to temaer, som optager os i kredsen. Det ene er den psykiatriske 

sygepleje. Det andet er lighed og forskellige perspektiver på det. 

 

Psykiatrien 

En tredjedel af os allesammen vil i løbet af livet få en psykisk lidelse og vil få brug for 

psykiatrisk behandling, ifølge Psykiatrifonden. Psykiatriske lidelser som angst, depression 

og spiseforstyrrelser er nogle af vor tids store folkesygdomme. Vi kender alle sammen til 

psykiske lidelser i vores arbejde som sygeplejersker. Og jeg tror ikke, at der er nogen af 

jer som overhovedet ikke har pårørende i familie eller vennekreds, der har haft brug for en 

eller anden form for hjælp til en psykiatrisk lidelse. Det kan være antidepressiv behandling, 

samtaleterapi … ”Vi kender alle en” – som DSR’s psykiatriudspil også hedder. Vi har 

arbejdet på højtryk for at få politikerne til tage ejerskab på DSR’s psykiatriudspil for en 10-

årsplan for en bedre psykiatri.  Nu har de lavet en plan, som særligt løfter børne- og 

ungdomspsykiatrien, men som skuffer i forhold til at få sengepladser og faglige 

kompetencer ind i voksen- og retspsykiatrien. 

Ventelisterne er alt for lange, og der mangler desperat sengepladser, sygeplejersker og 

læger. Patienterne udskrives for tidligt og må ofte genindlægges. Det er det samme 

billede, som vi kender fra somatikken. 

I hverdagen oplever sygeplejersker, at man prøver at løse problemerne ved at flytte 

opgaverne til andre faggrupper. Og det kan sådan set være helt på sin plads at give 

opgaverne videre til andre, hvis de kan løse dem. Sygeplejersker har intet problem med 

tværfaglighed. Problemet er, at der er opstået en forståelse hos mange politikere om, at 

tværfaglighed er løsningen for at få flere hænder. Men hænder har ikke i sig selv nogen 

faglighed. Vi mangler ikke hænder. Vi mangler sundhedsfaglige kompetencer. Så skal vi 

ikke være enige om, at vi stopper med at kalde sygeplejersker for hænder? 

En udenlandsk undersøgelse af den akutte børne- og voksenpsykiatri fra 2019 viser klart, 

at en høj bemanding af erfarne og specialiserede sygeplejersker reducerer antallet af 

voldsomme episoder markant og højner fagligheden. Det er det samme, som vi kender fra 
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Linda Aikens internationale forskning på det kirurgiske område og fra Region Sjællands 

egen forskning fra 2020 på det medicinske område. 

Høj faglighed og gode normeringer er helt afgørende for patientsikkerheden. Det skylder vi 

patienterne og deres pårørende. Det skylder man sygeplejerskerne, hvis vi skal have lyst 

til at blive i sundhedsvæsenet hele vores arbejdsliv. 

Tre perspektiver på lighed 

Jeg vil også gerne bruge min taletid på lighed, og jeg har tre perspektiver på lighed, som 

præger det politiske arbejde i kredsen: 

Lige løn for lige arbejde. Det er det, vi taler om, når vi taler om ligeløn. Det er den kamp, 

som vi har kæmpet siden 1917 gennem mange strejker, senest i 2021. Vi kæmper for 

ligeløn mellem kvindedominerede fag og mandsdominerede fag. Vi er lykkedes med at få 

det til at blive et valgkamptema til folketingsvalget. Det er aldrig sket før, at sygeplejerskers 

løn er blevet et valgtema. Og som Anne Marie sagde, så er det takket være vores fælles, 

utrættelige kamp i vores stærke faglige fællesskab. Tak til jer som tager bladet fra 

munden, og taler højt i medier og på arbejdspladser om de urimelige lønforskelle. Uden jer 

var vi ikke kommet så langt. 

Og ligeløn er mere end kønsligestilling. Kredsbestyrelsen mener også, at vi skal have 

geografisk ligeløn. Vi skal af med områdetillæggene. Det er ikke rimeligt, at en nyuddannet 

sygeplejerske tjener 1400 kr. mindre om måneden i grundløn, bare fordi hun arbejder i 

Holbæk eller Nykøbing F, og ikke i Hovedstaden. Kreds Sjælland har igennem flere 

kongresser forsøgt at få DSR til at arbejde politisk for at udligne forskelsbehandlingen. 

Desværre er områdetillæg et overenskomstanliggende, og derfor er det vores anbefaling til 

jer, at I deltager i kravsindsamlingen næste år til overenskomstforhandlingerne i 2024. Vi 

vil have samme grundlønsindplacering som sygeplejerskerne i Hovedstaden.  

Lighed og ligestilling er også mere end køn og lønindplacering. Vi opnår aldrig ligestilling 

mellem mænd og kvinder, hvis vi ikke er opmærksomme på den ulighed, som sproget 

producerer. Det handler også om diskursiv magt. Hvordan vi taler om køn.  Hvordan vi 

taler om mænd, hvordan vi taler om kvinder, og hvordan vi taler om personer. Her er 

Kreds Sjælland også gået foran og har overbevist kongressen om, at organisationens titler 

skal være kønsneutrale eller kønsspecifikke.  ”Forpersoner” er et eksempel, eller det 
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kønsspecifikke ”forkvinder”. Ikke nødvendigvis formand – medmindre man er en mand, 

føler sig som en mand, eller helst vil tituleres som mand. Kreds Sjællands politiske ledelse 

har i sommer besluttet at ændre titler til kredsforkvinde og kredsnæstforkvinder. Vi er stolte 

over at kunne vise de kommende generationer, at man ikke behøver at kalde sig en mand 

for at stille sig i spidsen for en organisation og opnå resultater, at man stolt kan kalde sig 

for kvinde, hvis det er det, man vil. Og vi forstår godt, at der er nogle medlemmer, der 

synes, at det ikke er væsentligt og synes, at vi burde have vigtigere ting at tage os til. Vi 

har mange vigtige ting at tage os til – men det betyder ikke, at vi dropper kampen for 

ligestilling! Vi fortsætter kampen, og det gør vi blandt andet ved at arbejde med, hvordan vi 

taler om køn, kvinder, mænd og personer.  

 

 

 


