
 

TEMADAG OM   
 

ARBEJDSMILJØPOLITIK 
 

Med udgangspunkt i DSR's centrale politik på arbejdsmiljøområdet, har kredsbestyrelsen i 
vedtaget en lokal arbejdsmiljøpolitik. 

 
Dansk Sygeplejeråds overordnede strategier og visioner på arbejdsmiljøområdet. 
Uddrag af DSR’s holdninger fra pjecen ”En profession med høj værdi for samfundet”: 
 
Strategi 
 
Sygeplejerskernes arbejdspladser skal være attraktive og udviklende. Dette er 
forudsætningen for, at patienter og borgere kan få sygepleje af høj kvalitet. Gode 
arbejdspladser er også nødvendige, for at sundhedsvæsenet kan rekruttere nye 
sygeplejestuderende til faget, og for at de nuværende sygeplejersker har lyst til at fortsætte 
så længe som muligt i faget. 
 
En sygeplejerskes arbejdsplads er attraktiv, når sygeplejen har gode vilkår. En af de vigtigste 
opgaver for vores arbejdsgivere er at skabe de betingelser. Det kræver en indsats på en 
række felter: 
 
Arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen: Sygeplejersker skal have indflydelse på, 
hvordan arbejdstiden skal tilrettelægges. Det er en forudsætning for, at der både er høj faglig 
kvalitet i patientforløbene, og at den enkelte sygeplejerskes muligheder for at få arbejds- og 
privatliv til at hænge sammen bliver tilgodeset. 
 
Arbejdsmiljøet skal være sundt og sikkert: Et godt arbejdsmiljø skal tænkes ind i alle 
beslutningsprocesser på arbejdspladserne. 
 
Ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter har sammen opgaven med at 
skabe et sundhedsfremmende og forebyggende arbejdsmiljø. Høj faglig kvalitet i sygeplejen 
og et sundt, sikkert arbejdsmiljø for sygeplejerskerne er to sider af samme sag. 

Vision 

Et fag af høj, professionel standard 

Vi vil kæmpe for øget respekt for sygeplejerskers arbejde. 

Sygeplejefaget skal være under konstant udvikling, så sygeplejerskerne altid kan udøve faget 
på højt niveau. 

En organisation med handlekraft og råderum 

Vi vil sikre, at sundhedspolitik tænkes ind i hele den danske samfundsudvikling. Danmark 
skal føre en sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik – til fordel for alle borgere. 
 

  



 

TEMADAG OM   

Arbejdsmiljøpolitik for Kreds Syddanmark 

Forord 

Der er i Kredsbestyrelsen enighed om, at der ikke skal laves en overordnet 
arbejdsmiljøpolitik, da de visioner og strategier der ligger centralt er dækkende.  

Kredsens politik er derfor lavet som en rammepolitik, der kan lægges ned over 
sygehusafdelinger og kommuner, og er tænkt som et forslag til en skabelon, der gør det 
lettere at gå i gang med at lave en arbejdsmiljøpolitik i de forskellige områder. 
 
God trivsel vil medføre en afledt effekt på rekruttering og fastholdelse. 

Den første delpolitik der blev vedtaget, omhandlede de medicinske afdelinger. Grunden til 
dette er, at der i organisationen bredt blev sat fokus på den medicinske patient. 

Der er muligheder for på et senere tidspunkt at fokusere på andre områder/specialer og lave 
tilsvarende politikker der. 

Skabelon for politik om arbejdsforhold på ………. 

Det er værdifuldt, at: 

• der er trivsel på arbejdspladsen 
 

• arbejdsmiljøloven overholdes 
 

• der er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer 
 

• medlemmerne kender deres rettigheder og pligter 
 

• lederne på arbejdspladsen tager medansvar for et godt arbejdsmiljø 
 

• arbejdsmiljørepræsentanterne er veluddannede og bidrager til et godt arbejdsmiljø 
 

Derfor vil vi: 

• lave en delpolitik hvor vores intentioner til at forbedre arbejdsmiljøet indgår 
 

• gøre dette i en ramme. der kan bruges på andre politikker inden for arbejdsmiljøområdet 
 

Konkret vil vi derfor: 

• lave en politik der medinddrager organisation, fag og samfund 
 

  



 

TEMADAG OM  Organisation 

• Arbejdstidsaftaler skal implementeres og overholdes og både ledere og medarbejdere 
skal kende indholdet af disse 
 

• Der skal etableres lokale arbejdsmiljø- og stress- eller trivselspolitikker (Der kan arbejdes 
ud fra den overordnede arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark.) 
 

• Der skal skabes rammer for størst mulig medindflydelse på egen arbejdssituation 
 

• Der skal være en arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen, der er veluddannet og 
velinformeret samt bidrager til et godt arbejdsmiljø i samarbejde med arbejdsmiljølederen 
 

• Arbejdsmiljøloven skal overholdes og der skal ikke indgås generelle aftaler om 
dispensationer. Der skal sættes fokus på lokalaftaler 
 

Fag 

• Der skal være sammenhæng mellem opgaver og ressourcer 
 

• Der skal afsættes tid til faglig udvikling 
 

• Der skal være udfordringer og selvstændighed i sygeplejerskernes arbejde 
 

• Der skal være en sygeplejefaglig kompetent ledelse 
 

Samfund 

• Der skal sættes fokus på hvordan de samlede medarbejder ressourcer anvendes bedre, 
så sygeplejerskerne kan koncentrere sig om deres kerneområde 
 

• Samarbejdet mellem den primære og den sekundære sektor skal styrkes 
 

• Lederne skal styrkes ved bedre tilbud om uddannelse 
 

• At hensigtserklæringerne, i overenskomsten 08, om trivsel på arbejdspladsen, bliver 
effektueret 

 
 
Vedtaget i kredsbestyrelsen i 2009 og tilrettet 07.02.2011  


