
Mundtlig beretning til generalforsamlingen i Dansk Sygeplejeråd, Kreds 
Syddanmark, 30. oktober 2018 
 
Indledning: 
Velkommen til generalforsamling i Kreds Syddanmark. Vi skal tale fag, organisation 
og arbejdet i vores kreds og du har muligheden for at komme med din holdning til, 
hvordan, du synes, året er gået. 
 
Vi er i gang med at bryde en tradition – for at skabe en ny. Hidtil har vi holdt 
generalforsamling hvert år. Det har vi på kongressen lavet om, så det i fremtiden 
bliver hvert andet år. En detalje er, at det muligvis først træder i kraft fra det 
kommende år. 
 
Vi er meget interesserede i at høre jeres mening om, hvad vi skal lave og være 
sammen om i kredsen i de år, hvor vi ikke holder generalforsamling? 
 
I min mundtlige beretning vil jeg forsøge at holde mig til fire emner, som har haft en 
særlig betydning i år og som, jeg tror, bliver væsentlige emner også i den kommende 
periode. 
 
Det handler helt overordnet om 
 

- Anerkendelse 
- Behov for sygeplejersker 
- Arbejdsvilkår og arbejdstid 
- Sammen om DSR 

 
Det første emne - Anerkendelse 
 
Anerkendelse har mange former. Det er den daglige respons fra patienter og 
borgere, der mærker og ser vores faglighed folde sig ud. Det er takken fra de lokale 
ledere, når vi får tingene til at hænge sammen og får løst de daglige gøremål på en 
god måde. 
Det er også det daglige samspil mellem kolleger, når fællesskabet løfter i flok. 
 
Anerkendelse er en vigtig brik af arbejdsglæden. Men vi kan ikke leve af den. 
 
Vi får ved forhandlinger tit at vide, at sygeplejersker prioriterer andre ting højere 
end løn. 



Det er muligt…, men det afhænger nok af, hvordan der bliver spurgt, og hvem der 
spørger. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl: Sygeplejersker vil også anerkendes økonomisk 
for deres indsats. Mange føler fortsat ikke, at de bliver det. 
 
Det er svært at komme uden om OK-18, når jeg taler om anerkendelse. 
 
Jeg har aldrig været med til et forhandlingsforløb som det, vi har været igennem ved 
OK-18. 
Centrale modparter i forhandlingerne, som beskrev de offentligt ansatte som griske 
og nærmest utaknemmelige, har jeg aldrig set før. Det hele blev selvfølgelig krydret 
med retorikken om mere fleksibilitet. Regionerne spillede undervejs ud med, at vi da 
måtte kunne forstå, at vi skulle dække flere arbejdspladser i store geografier – gratis 
forstås. 
 
Jeg tror I alle kender resten af historien: Kampen om rammen, om 
arbejdstidsaftaler, om rekruttering og fastholdelse samt ikke mindst om noget, jeg 
ikke havde set være et stridspunkt med den intensitet – retten til spisepauser. 
 
Jeres helt gennemgående krav forud var højere løn og bedre lønudvikling. 
 
Det fik vi. Vi er ikke selvfede, men overordnet fik vi en tilfredsstillende aftale for alle 
områder. Vi lykkedes med en bedre økonomisk ramme over tre år, end 
arbejdsgiverne på forhånd ville give.  Vi slap for privatlønsværnet – I ved den 
negative reguleringsordning i forhold til det private arbejdsmarked. Vi fik en 
principiel sejr på ligelønsområdet med støtte fra de andre organisationer.  
 
Overordnet set er vi stadig et godt stykke fra målet, men vi fik det, den kunne 
trække denne gang centralt. 
 
Et område kom ikke i hus. Der er fortsat udfordringer med arbejdstidsområdet på 
statens område for de af os, der underviser. Det kommer vi til at arbejde mere med 
sammen med de øvrige underviserområder. 
 
De centrale overenskomstforhandlinger blev også præget af, at der er mangel på 
arbejdskraft på vores område. Jeg tror, det er første gang, jeg har oplevet det så 
tydeligt. Både kommuner og regioner gik med til at sætte særlige rekrutterings- og 
fastholdelsespuljer af på vores områder. De har set alvoren.  
 



Hele processen med OK-forløbet, fra kravindsamling, prioritering, forhandling - og 
ikke mindst jeres opbakning undervejs - har lagt en ny dimension til det, vi er 
sammen om i DSR. 
 
Billederne fra de dramatiske uger taler deres eget sprog. En ting er hvad der sker 
centralt ved de forskellige forhandlingsborde. Noget helt andet er hele 
mobiliseringen og det sammenhold, der opbygges lokalt. 
 
Kan I huske det?  ”Nok er nok” 
 
Det gav os lokalt en helt ny vinkel på Sammen om DSR, da vi allerede i januar 
besluttede, at vi ville involvere jer på en ny måde. Sammen med TR ville vi undervejs 
dele det, vi kunne fra forhandlingerne. 
Og hold da op, sikke en oplevelse, det var. Jeg tror, formandskabet har holdt over 50 
møder. Og det er kun dem, hvor vi var med. Fyldte lokaler og stort engagement 
overalt. 
 
Det gav ro og energi at mærke, at den prioritering vi skulle lave, den var der 
opbakning til.  
 
Jeg tror heller ikke, at vores TR’er nogensinde har oplevet fællesskabet så tæt, som 
da vi fyldte hallerne her i Fredericia. 
 
Der var mange foran Forligsen i København for at støtte op om vores forhandlere. Vi 
stod der også og var med til kampsangene og råbene om at ”Nok er nok”. 
 
Det samme var mange af jer også rundt i kredsen – og alt var vigtigt. Tak til jer alle. 
Sammenholdet og presset rykkede rammen. 
 
Vi var tæt på en konflikt flere gange. Og selvfølgelig gav det usikkerhed hos mange 
medlemmer. 
 
Nå ja…, så var der lige det med medlem eller ej. 
Det går godt med at invitere sygeplejersker og studerende med i vores fællesskab, 
og vi har aldrig været flere. Men når det er sagt, er det et problem, at der også står 
mange udenfor. Det blev synligt under konfliktforberedelsen. 
 



Her har vi en fælles opgave: Vores indflydelse og TR´s lokale indflydelse udhules, når 
organisationen nogle steder vælges fra. Vi må sammen sprede budskabet om 
fællesskabets betydning for os alle. 
 
Var det så det med lønnen? Nej, vel? 
Der mangler drøftelse om den berømmede danske model, ligelønsdagsordenen og 
magtasymmetrien i forhandlingerne. Det kommer der mere om. 
 
Den lokale løndannelse skal mere i fokus.  Ved enhver nyansættelse, ethvert 
funktionsskift, ethvert løft i kvalifikationer eller enhver overtagelse af nye opgaver 
vil det være helt naturligt at rejse krav om mere i løn. 
 
Der har aldrig været større efterspørgsel efter vores arbejdskraft, og derfor ser jeg 
det som en helt naturlig ting, at vi sætter prisen op. 
 
Arbejdsgiverne har flere steder i mange år forsøgt at undgå at sætte lønnen op 
lokalt.  
Nogle arbejdspladser udmønter så lidt lokalt, at det ikke engang dækker de midler, 
vi selv har forlodsfinansieret. 
 
Derfor har vi i kredsen besluttet, at et særligt fokus i den kommende tid bliver de 
sygeplejersker, der intet får i lokal løndannelse. 
 
Vi har brug for jeres hjælp. Jeg forventer, at I forholder jer til lønnen på 
arbejdspladsen og er med til at stille krav. Og jeg forventer, at når I skifter stilling, 
område, funktion, titel og så videre, så går vi ikke efter en lavere løn. Vel?  
 
Det er let at sige og svært at gennemføre, men der er ingen vej udenom. Ledelsen 
kommer ikke selv med pengene ud over for de områder, hvor de har særlige behov. 
 
Det handler alt sammen om det, jeg begyndte med: Anerkendelse  
 
Nu næste punkt: Behov for sygeplejersker 
 
Vi har i det seneste år talt rigtig meget om mangel på sygeplejersker. Der er færre 
ansøgninger til stillingerne, og der er mange stillinger at vælge imellem. 
Alt burde egentlig være fryd og gammen. Vi har fuld beskæftigelse og stor 
efterspørgsel, så hvorfor jubler vi ikke? 
 



Det vil jeg gerne bruge lidt tid på. 
 
Jeg har med vilje brugt overskriften ”Behov for sygeplejersker”. Vi har nemlig talt 
om behovet længe – faktisk i flere år. Flere år tilbage var vi hele vejen rundt ved alle 
arbejdsgivere og alle skoler, og jeg har nærmest følt, vi har talt for døve øren.  
 
Jeg synes faktisk, at arbejdsgiverne – alle skåret over en kam – har trukket den for 
længe med at få sagt højt, at de mangler flere af os. Nu skal vi de kommende år døje 
med denne situation. Det gør desværre også, at der ikke er nogen lette løsninger. 
 
Overordnet forventer vi i DSR, at der kommer til at mangle over 6.000 
sygeplejersker i 2025. I runde tal svarer det til omkring 1.000 alene i Syddanmark. 
 
Sygehusene skal fortsat bruge flere og skal skaffe erstatning for dem, der siger op. 
Kommunerne skal opruste betydeligt, og almen praksis har fået nogle kæmpestore 
opgaver, som vi skal være med til at løse.  
 
Indlæggelsestiden vil falde yderligere og vil ramme under tre døgn – fordi man har 
fjernet senge på sygehusene.  
 
Vi må ikke glemme det positive:  

• Vi har fuld beskæftigelse 

• God søgning til faget 

• Der er blevet opjusteret på uddannelsesområdet med mange flere 
studerende. 

 
Og manglen giver os også et godt og stærkt afsæt i at stille krav. 
 
Det er krav til rammer, krav til vilkår, krav til karrieremuligheder, krav til løn… og 
nogle steder ser vi allerede resultaterne. Vi kan ikke gøre det alene. I skal som 
medlemmer hjælpe. Det er et godt område at være sammen om DSR på. 
 
Det er en af vores kerneopgaver i kredsen, og tilsvarende er det på arbejdspladsen 
for tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter. TR spiller en kæmperolle i 
lokalt - sammen med ledelsen - at finde løsninger på de udfordringer, vi står i. 
 
Lad mig give et par konkrete bud: 
Vi skal gøre mere ud af rekruttering og fastholdelse, og det kan vi gøre på flere 
måder.  



 
En af dem kunne være at invitere de hundredvis af sygeplejersker i Syddanmark, 
som har forladt faget, tilbage. Sig højt til dem, at vi mangler dem, og lav særlige 
introforløb. 
 
Giv også sygeplejersker med behov for skånejob – det kan være et fleksjob – bedre 
rammer. Inviter dem ind, også selv om man ikke magter otte timer ad gangen. Lav 
nogle særlige indgange til dem – de vil gerne, hvis de får lov. 
 
Sørg for at de generelle vilkår er sådan, at sygeplejersker ikke forlader faget. 
 
Og giv os en bedre løn. Det handler stadig om anerkendelse. 
 
Og nu det tredje emne: Arbejdsvilkår og arbejdstid –Rolig: vi er over halvvejs… 
  
Det emne arbejder vi fortsat meget med. 
 
Vi leder efter balancen mellem arbejdsliv og fritid. Vi er oppe imod ledelsens krav til 
fleksibilitet i nogle rammer med et arbejdsmiljø, der alt for mange steder er alt for 
belastet. 
 
Det er ganske svært, især når der oven i også er mangel på vores arbejdskraft. 
 
Det giver endnu en balance at forholde sig til.  
Hvor meget er I til købs for penge, hvis det går ud over jeres vilkår? Det er en af 
balancerne, vi kritisk kigger på. 
 
Vi er kommet et stykke videre. 
 
Vi er flere steder i dialog med ledelsen om, at når ledelsen vil have sygeplejersker til 
at arbejde mere, end de er ansat til – ja, så er der nogle spilleregler. 
 
Jeg kan godt lide grundtanken i FEA - frivilligt ekstra arbejde. Muligheden for at 
melde sig frivilligt til at arbejde ekstra til en aftalt takst frem for at blive tvunget. 
Men til hvilken pris? 
 
Konkret arbejder vi med, at FEA-taksten skal være så høj, at man melder sig af lyst. 
 



Den skal være så høj, at ledelsen kun bruger FEA i særlige situationer og først efter 
at have overvejet andre muligheder. 
 
Jeg har endnu et billede fra OK -18: Erfaringerne fra beredskabsforhandlingerne.  
 
Der var mange – men et billede står særlig tydeligt: Den daglige normering er stort 
set lig med det behov, et beredskab kræver under en konflikt.  
 
Det er nærmest skræmmende. Jeg kan godt forstå, at ledelsen mange steder har 
travlt med at forklare, at det jo skyldes uddannelse, nyansatte, sygdom, barsel og alt 
muligt andet. Men ved I hvad? Sådan er det jo bare hver eneste dag.  
 
Nødberedskabet er blevet permanent. 
 
Det blev udstillet, at rigtig mange steder er normeringerne banket i bund, og man er 
afhængig af, at mange deltidsansatte kan lukke hullerne, når de opstår. 
 
Det er ledelsens pligt at sikre et ordentligt miljø. Og her kan jeg sagtens se, at de 
lokale ledere har svære kår, når politikerne har skåret ind til benet. 
 
”Nok er nok”. Vi vil have sunde arbejdspladser, hvor vi ikke bliver syge af at arbejde.  
 
Aktuelt ser vi politikerne stå på nakken af hinanden med valgoplæg til det 
kommende folketingsvalg.  
 

• Regionernes rolle er bragt i spil 

• Nogle vil uddanne 1.000 sygeplejersker flere 

• Andre vil lave 21 nye selvstyrende enheder 

• Regionerne vil have os til at bygge broer  
 
Der er udspil om nærsygehuse og nærhedsfinansiering, sammenhængsreformer - 
og, og, og. 
 
Vi er som sygeplejersker lykkedes med at bringe os frem på dagsordenen i 
kommuner, regionen og almen praksis. Politikere ser sygeplejersker som en del af 
løsningen, også lokalt. 
 
Udfordringen med alle planerne er grundlæggende, at de ikke løser den daglige 
udfordring. Strukturerne gør det ikke alene. 



 
Jeg synes egentlig, at de tre politiske niveauer med stat, regioner og kommuner 
giver mening. 
 
Frem for at tegne nye streger, der blot giver nye bureaukratiske barrierer, bør der 
fokuseres mere på at forbedre det nuværende system ved at: 
 

• Styrke samarbejdet på tværs 

• Fokusere på den manglende tid til at udføre arbejdet  

• Og på arbejdsvilkårene helt generelt.  
 
Sygeplejerskemanglen forsvinder ikke de kommende år og andre grupper kan ikke 
bare tage over. Og vi skal selvfølgelig også byde os til de nye opgaver, der giver 
mening. Bygge bro mellem områder kunne være en af dem. På mange områder gør 
vi det allerede. I kan sikkert bidrage med eksempler. Vi er klar. 
 
Vi er nødt til at kunne tale om også de svære emner. 
 
Vi skal have gjort noget ved, at alt for mange ser vores job som et deltidsjob. Deltid 
er en fantastisk mulighed, men jeg bliver bekymret, når jeg hører fortællinger: 
 

• Fra nyuddannede, der vælger deltid for at kunne magte jobbet.  

• Fra erfarne, der vælger egne overlevelsesstrategier.  

• Og fra ledere, der kigger på vagtplanerne. 
 
Det skal vi have gjort op med. Derfor har vi spillet ud med en række initiativer, så 
det bliver synligt, hvad man vælger til og fra. 
 
Vi behov for mere aktivisme. At I siger fra over for dårlige vilkår og stiller krav – og 
kollektivet skal støtte jer. 
 
Nogle steder undrer man sig over, hvorfor det er svært at rekruttere og fastholde 
sygeplejersker. Det undrer mig.  
 
Der er fortællingen fra den nyuddannede, som, jeg desværre tror, dækker mange 
nye sygeplejerskers oplevelse. Uagtet at jeg gerne vil anerkende, at ledelsen flere 
steder gør et ihærdigt forsøg. 
 
Her er, hvad hun skriver: 



 

Min oplevelse:  

”Det er vigtigt for mig at pointere, at dette på ingen måde er rettet mod 

enkeltstående personer, men er generelle oplevelser, observationer og erfaringer. 

 

Min oplevelse helt fra start på min første arbejdsdag var, at det var tilfældigt, hvem 

der tog imod mig, og vedkommende var ikke informeret og derfor heller ikke klar på 

opgaven. Det efterlod mig med en følelse af ærgrelse. 

 

Jeg oplever meget hurtigt, efter få dage, at der er ekstremt travlt, mine kolleger er 

pressede, og der er ikke tid til at se hinanden i øjnene, koordinere og planlægge 

dagen, tale sammen og hjælpe hinanden.  

Jeg oplever, at de fleste ”skærmer sig selv” og koncentrerer sig om sit eget, 

formentlig for at ”overleve” dagen og få mindst muligt overarbejde. 

 

Som ny havde jeg derfor oplevelsen af at stå meget alene og ønskede blot hurtigst 

muligt at lære IT-systemerne at kende, få nødvendig viden i forhold til arbejdsgange 

og dygtiggøre mig, så jeg kunne indgå på lige fod med mine kolleger og bidrage 

mest muligt.” 
 

I slutningen står: 
 

”Jeg tog herefter en beslutning om at stoppe for at passe på mig selv, da jeg ikke 

ønske, at være en del af dette.  

 

 Jeg går herfra med en følelse af, at jeg absolut ikke vil anbefale arbejdspladsen til 

andre nye sygeplejekolleger, fordi jeg oplever, at de problemer/udfordringer, der 

eksisterer, ikke bliver italesat og løst.” 

 
Der er også fortællingen fra den erfarne sygeplejerske, der gerne vil finde en god vej 
i den sidste arbejdsfase. 
 
Jeg har taget pointen i et skriv: 
 



”Jeg har på ingen måde stillet krav om at arbejde bestemte dage eller på nedsat 
daglig timetal, da jeg ved, at det vil passe dårligt ind i afdelingens arbejde. 
Når jeg gør opmærksom på problemet nu, er det ikke for min egen skyld, men mere 
for mine yngre kolleger, der har højere efterløns- og pensionsalder. Nogle af dem vil 
nok få brug for, at ledelsen lytter, og jeg tænker, at ledelsen bør have pligt til at 
imødekomme deres ønske om nedsat arbejdstid.   
 
Jeg har orienteret mig om Region Syddanmarks personalepolitik og det lyder fint på 
papiret, men min ledelse lever ikke op til disse intensioner.” 
 
Begge fortællinger viser med al tydelighed, at der kan gøres meget endnu. 
 
Vi har et stort fokus på introduktionsperioden og jeg tror, det er gået op for 
ledelsen, hvilken betydning den har. 
 
Nu sætter vi i kredsen særligt fokus på den sidste arbejdsfase. Det gør vi i et 
samarbejde med PKA. 
 
Der mangler viden om for eksempel delpension og initiativer på den enkelte 
arbejdsplads. Der er seniorordninger rundt omkring. Det er godt, men der skal mere 
i gang, hvis vi skal have det hele til at virke for dem, der kommer efter os. 
 
Nu har vi netop holdt første møde i Odense Kommune, og snart følger OUH. Det er 
positivt, og jeg tror, at når vi får de første og største arbejdspladser med, så vil flere 
blive interesserede. Vi skal hjælpe hinanden – hjælpe ledelsen.  
 
Og, jeg kan ikke lade være: 
 
Det er aldeles uforståeligt, at flere kommuner arbejder med besparelser på vores 
områder med de udfordringer, vi kan se, der ligger foran. Nogle steder vil man 
reducere økonomien, og de færreste steder sætter man midler af svarende til, at vi 
bliver flere ældre. Det bliver dyrt. 
 
Regionen har overordnet styr på økonomien og det er godt. Den stramme styring 
mærker vi så på de enkelte arbejdspladser. 
 
Og nu det sidste punkt - Sammen om DSR 
 
Vi har sat fire pejlemærker for vores organisation: 



- Større indflydelse til sygeplejerskerne 
- Involverende og handlekraftige fællesskaber 
- Sammenhæng på kryds og tværs 
- Et aktivt og levende medlemsdemokrati 

 
Vi vil invitere til at tage del i arbejdet.  
 
Giv jeres bud: Hvad synes I, vi skal samles om, de år vi ikke holder 
generalforsamling? Vi vil gerne finde en ny vej, der kan involvere endnu flere, end vi 
er her i aften. Flere har allerede budt ind på Facebook i de seneste uger. 
 
Vejen er åben, og I er inviteret til at byde ind.  
 
Afslutning                                                                                                                                     
                                          
Jeg vil gerne sige til jer alle. I er med i et fællesskab, hvor vi støtter og holder en 
hånd under hinanden, når det er nødvendigt. Og et fællesskab, hvor vi også skaber 
udvikling. 
 
Jeg har trukket fire overordnede emner frem. Vi er i kredsen med i meget mere. Vi 
har ambitioner og ved godt, at alt ikke lykkedes.  
 
Vi arbejder for dig – for vores fag – for sygeplejen - for sundhedsvæsenet – og ikke 
mindst for professionens anerkendelse. 
 
Giv dit bud på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. 
 
Tak. 
 
 
John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark 
Oktober 2018 


