
DSR Syddanmarks høringssvar til  
”Plan for organisering og ledelse på Nyt OUH” 
 
Et nybygget sygehus giver mulighed for at gentænke – ikke kun de fysiske rammer, men også 
organiseringen af medarbejderne i relationen til patienterne. Vi har derfor i Dansk Sygeplejeråd, 
Kreds Syddanmark læst planen med stor interesse, især da det har store konsekvenser for 
sygeplejerskerne fremtidige arbejdsvilkår. 
 
Sengeslanger 
I planen for organisering af Nyt OUH er der tænkt interessante tanker om hvordan afdelinger kan 
arbejde sammen og dele arbejdskraften i de såkaldte sengeslanger. I Kreds Syddanmark ser vi på 
dette med stor interesse, i forhold til at sikre sygeplejerskernes faglige udvikling og arbejdsvilkår. 
Der lægges i planen vægt på specialister og hvor vigtige de er for driften af Nyt OUH. Det 
synspunkt deler vi og er bekymrede for risikoen for at sengeslanger udvander specialist-
funktionerne. Dertil kommer erfaringerne fra den akutte periode med mange rokader pga. Corona. 
Vi vil gerne sikre os at sygeplejerskerne kender deres tjenestested, vilkår og funktioner. At 
sygeplejerskerne har en vis forudsigelighed i de opgaver der skal løses. Det er vores erfaring at det 
giver den højeste sygeplejefaglige kvalitet til gavn for borgere og patienter. 
 
Ledelse 
Sengeslangerne stiller derfor store krav til ledelse der ikke udelukkende fokuserer på at maksimere 
nytten ud fra en bundlinje-betragtning, men også sikrer ordentlige arbejdsvilkår og faglig 
udvikling af sygeplejerskerne. Det er derfor meget vigtigt at drift og faglig ledelse går hånd-i-
hånd. Vi ønsker at holde fast i sygeplejerskernes faglighed, at de kan forblive specialister og ikke 
kastes rundt mellem meget forskellige specialer. Kort sagt, mener vi at sengeslangerne ikke må 
udvande kvaliteten og fagligheden hos sygeplejerskerne. 
 
Organisering og vilkår 
En ny organisering stiller også store krav til samarbejdet med de faglige organisationer, fordi 
aftalerne om arbejdets tilrettelæggelse skal gentænkes, det vil vi gerne indgå i drøftelser omkring. 
Eksempler på emner vi kunne drøfte er: 
 

• MED-organiseringen, hvordan tænkes medarbejderindflydelse og inddragelse 
• Klarhed over hvilke ledelser den enkelte refererer til,  
• Hvordan ser et ansættelsesbrev ud når man ansættes i en sengeslange 
• Hvordan tænkes fleksibilitet ind. 
• Sikring af grundnormeringen og at denne stemmer overens med fremmødeprofilerne – 

sådan at man undgår at flytte for meget rundt og sikrer forudsigelighed for den enkelte 
 
På vegne af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark 
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