
Dansk Sygeplejeråds høringssvar til Odense Task Force Velfærd 
 

Til Odense kommunes kommunalbestyrelse 

 

Tak for muligheden for at komme med høringssvar på de udfordringer Odense kommune står overfor på 

grund af det demografiske træk.  

Dansk Sygeplejeråd Syddanmark (herefter DSR) ser med bekymring på udviklingen i velfærdssamfundet. 

Det er et nationalt problem og vedrører os alle. Det kan meget vel betyde enden på det velfærdssamfund vi 

har kendt i Danmark, som er blevet bygget op gennem de seneste små 100 år.  

DSR anerkender at Odense kommune adresserer problemerne meget konstruktivt og lægger op til saglige 

drøftelser med både borgere og forhandlingsberettigede organisationer. Det kan andre kommuner med 

fordel gøre efter. 

De seks oplistede udfordringer er nogle af de vigtigste at fokusere på i den kommende tid. Især er DSRs 

fokus på #1 om at skaffe flere velfærdsmedarbejdere. Det er for vores faggruppe et vigtigt punkt. Der er 

allerede i dag mangel på sygeplejersker og i de kommende år ser prognoserne ud til at der vil mangle flere. 

Det er derfor meget vigtigt med fokus på rekruttering og fastholdelse.  

Trivslen på arbejdspladsen er vigtig, herunder arbejdsmiljøet. Nogle af de tiltag der kunne gøre Odense til 

en mere attraktiv arbejdsplads handler om at den enkelte medarbejder får mere indflydelse på egne 

arbejdsvilkår. Mere forudsigelighed i forhold til vagtplanlægning vil også være attraktivt. 

Rekruttering handler blandt andet om omdømme og den måde man behandler sine ansatte, for eksempel 

når der opstår problemer. Dette rygtes hurtigt i en faggruppe også på tværs af kommunegrænser. Dårlig 

omtale kan ødelægge rekrutteringsmulighederne. 

DSR er meget enige i det fokus anbefalingerne sætter på ligestilling. Sygeplejefaget er traditionelt set et 

kvindefag og der er mange uudnyttede muligheder i at arbejde på at rekruttere flere mænd til faget. Her er 

ligeløn også et aspekt og for at gøre kommunen til en attraktiv arbejdsplads er lønnen også et af 

aspekterne.  

DSR har flere ideer til tiltag. Vi så gerne at man i kommunen, udover ligestillingspolitikken arbejdede mere 

konkret med fuldtidspolitikken. Mere end halvdelen af sygeplejerskerne er på deltid. Der er altså et stort 

uudnyttet potentiale i at arbejde med en fuldtidskultur. Som organisation ønsker vi at flere går på fuld tid – 

frivilligt. Vi ved at det kan være svært at få en vagtplan til at hænge sammen med mange på fuld tid, men vi 

tror på at vi i fællesskab skal arbejde hen mod at forandre kulturen. Det er desuden vigtigt at arbejdet 

tilrettelægges sådan at man kan holde til at være på fuld tid og at vagtplanlægningen også tager hensyn til 

dette.  

I de kommende ti år ved vi at op mod 30 % af sygeplejerskerne har mulighed for at gå på pension, efterløn 

el.lign. Der er derfor en motivation til at arbejdspladsen arbejder aktivt for at sygeplejerskerne ønsker at 

blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Dette handler om attraktive seniorordninger og at 

kommunen går mere aktivt ind i at udbrede kendskabet til disse og lave aftaler på området. 



Rekruttering og fastholdelse handler også om uddannelsesmuligheder og 

efter/videreuddannelsesmuligheder. De krav der stilles til fremtidens sundhedsvæsen er store. Det kræver 

derfor en aktiv indsats fra kommunen for blandt andet at opkvalificere sygeplejerskerne til de opgaver 

fremtiden bringer. Desuden ligger der et stort rekrutteringspotentiale i at opkvalificere social- og 

sundhedsassistenter til sygeplejersker. Det er dog ikke altid attraktivt for en erfaren SSA’er at opkvalificere 

sig til sygeplejerske, hvis ikke der ligger aftaler, vil hun gå ned i løn. En nyuddannet sygeplejerske tjener 

mindre end en erfaren SSA. Hvis man vil rekruttere af denne vej, vil det være anbefalelsesværdigt at lave 

aftaler der sikrer løn og ansættelse efter endt uddannelse. 

Dette var nogle af vores kommentarer til udfordringerne, vi ser frem til det videre samarbejde og drøftelser 

med Odense kommune omkring Task Force Velfærd. DSR indgår gerne i et samarbejde om at løse 

udfordringerne omkring det demografiske træk. 

 

På vegne af Dansk Sygeplejeråd Syddanmark, 

Line Gessø Hansen 
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