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Mundtlig beretning til generalforsamlingen i Dansk 
Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark, 26. oktober 2017 
 
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 dit besyv til, hvordan du synes året er gået. Vi 
taler om at være ”Sammen om DSR”. Er vi det, har vi 
et godt udgangspunkt for den kommende periode. 
 
Året er beskrevet i den skriftlige beretning, som I har 
fået ud sammen med Kredsløbet. Vi har forsøgt at 
trække stort og småt frem, som har haft betydning i 
det seneste år, og vi har ladet flere medlemmer og 
andre i sundhedsvæsenet få en stemme i 
beretningen. Vi håber, det giver mere nærvær og 
bredde.  
 
Du er meget velkommen til at trække nye emner 
frem, som du synes, vi har behov for at debattere. 
 
I min mundtlige beretning vil jeg forsøge at holde mig 
til få emner, som har haft en særlig betydning i år.  
Jeg tror, de vil forblive væsentlige emner: 
 

- Arbejdsvilkår og arbejdstid 
- OK18 - forhandlingen af overenskomsterne 

på vores største arbejdspladser 
- Sammen om DSR, hvor vi ved at asfaltere 

en ny vej, som vi gerne vil invitere til at 
køre på 

 
Arbejdsvilkår og arbejdstid 
Arbejdstidsområdet - både tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden og arbejdsvilkår - har også i år fyldt godt 
i kredsens arbejde. 
 
Det er på en række punkter et ganske vanskeligt 
område: 
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Det afspejler presset mellem den enkeltes ønske om 
at kunne finde balancen mellem arbejdsliv og fritid og 
ledelsen krav til arbejdskraft og fleksibilitet.  
 
Det afspejler de politiske krav om effektivisering og 
om at klare mere arbejde for færre ressourcer. 
 
Det afspejler et arbejdsmiljø, der alt for mange 
steder er alt for belastet. 
 
På generalforsamlingen i fjor sagde jeg, at: 
 
Jeg tror meget på lokale løsninger, hvor den enkelte 
sygeplejerske har indflydelse og kan påvirke sit eget 
arbejdsliv og skabe sammenhæng til familielivet. 
 
Jeg tror meget på en model, hvor kolleger også 
anerkender behovet for at tilgodese og lytte til 
hinandens behov. 
 
Jeg tror meget på en model, hvor ledelsen bruger 
intentionen i arbejdstidsaftalen og ad den vej kan 
bruge arbejdskraften på en god måde. 
 
Det rammer også i meget store træk, hvad vore TR og 
kredsen har arbejdet med i årets løb. Vi har søgt 
løsninger. Vejen går ind i mellem desværre fortsat 
igennem store oprydninger af ”fejl og mangler”. Det 
er træls for alle parter - ikke mindst for jer.  
 
Vi har i kredsen udarbejdet pejlemærker for 
arbejdstidsområdet, hvor vi beskriver, hvad vi gerne 
vil og hvordan. Som en logisk følge tilbyder vi fortsat 
at undervise ledere, arbejdstidsplanlæggere og alle 
vore TR om arbejdstidsaftaler og mulighederne for 
lokale aftaler. 
 
Hvad er så det grundlæggende problem? 
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Det er ubalancen mellem de opgaver, der skal løses – 
den hastighed det foregår under – de krav der er til 
opgavens udførelse - og så de ressourcer, vores 
arbejdskraft, der skal løse opgaverne. 
 
Jeg kan fornemme, at regionen og kommunerne 
ansætter flere sygeplejersker. Ikke i et voldsomt 
tempo, men tallene for vores beskæftigelse er 
stigende. Det er selvfølgelig dejligt og i vores optik 
den rigtige udvikling med den forandring, 
sundhedsvæsenet står midt i. 
 
Vores klare fornemmelse er desværre også, at vi nu 
begynder at se mangel på sygeplejersker rundt 
omkring. Vi har kaldt til handling i flere år: 
 

• Der skal uddannes flere sygeplejersker 

• Vi skal have reduceret frafald under 
uddannelsen  

• Der skal gøres mere for at fastholde folk i 
arbejde 

 
- under arbejdsvilkår, man ikke bliver syg af. 
 
Nu tror jeg, vi ser konsekvenserne af den manglende 
handling fra arbejdsgiverne:  
 
Vi ser en større mobilitet af vores arbejdskraft. Det 
kan være ganske sundt og give nye muligheder for at 
påvirke sin karriere.   
 
Problemet er - og så er vi tilbage ved arbejdstid og 
arbejdsvilkår - hvis man rejser videre fra noget på 
grund af de vilkår, man arbejder under. Eller helt 
forlader faget. 
 
Den fortælling hører jeg stadig oftere både fra 
sygeplejersker og ledere med lidt forskellig 
udlægning. Effekten er den samme: De erfarne rejser 
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– og det gør de nyuddannede også - og der opstår 
flere huller i længere tid. 
 
Problemet er, at vi mister viden og erfaring. Det øger 
belastningen på dem, der er tilbage, og på de ofte 
nyuddannede, der bliver ansat i stedet. Det påvirker 
også patientforløbene. Nogle steder mere end andre. 
 
Hvordan skal vi agere i det? 
 
Vi skal hjælpe med at finde en løsning på 
udfordringen med arbejdstidsaftalen. Helt basalt tror 
jeg på, at den, der leverer ekstra arbejde – for 
eksempel ved en inddraget fridag – også skal have 
retten til at bestemme, om værdien af ens arbejde 
skal udbetales, gemmes som afspadsering eller 
bruges på noget helt andet. Når blot man holder sig 
inden for arbejdsmiljølovens bestemmelser. Det tror 
jeg, de nok flere end 500 underskrifter, jeg har fået 
fra SVS, er et godt signal om.  
 
Arbejdsgiverne skal have mere fokus på arbejdsvilkår, 
fastholdelse, introduktion, løbende læring og løbende 
anerkendelse - også i form af løn. 
Ellers fortsætter og forstærkes de tendenser, vi ser. 
 
Vi skal selv være bevidste om at stille krav til rammer 
og vilkår - og stå sammen om dem helt lokalt. 
 
Vi er i formandskabet i denne periode – som vi lovede 
i fjor – begyndt at ringe til alle nyuddannede. Det har 
vi gjort tre gange i perioden. Det er en supergod 
oplevelse, det fortsætter vi med, og vi vil 
videreudvikle det. 
 
Vi hører gode fortællinger om livet som nyuddannet 
sygeplejerske og om, hvor vigtigt det er at have 
ledere og kolleger, der støtter og hjælper. Og om 
nyuddannedes glæde ved at kunne bidrage. 
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Vi hører desværre også andre fortællinger fra nye 
sygeplejersker. Ikke i samme omfang, men nok til, at 
det er en tendens. 
 
Her er nogle tankevækkende eksempler: 

- Min leder siger at det er godt begynde på 
32 timer, fordi det er hårdt at starte som 
ny….og så kan man jo altid arbejde ekstra… 

- Min leder siger, at der sikkert dukker en 
fast stilling op - uden slutdato - og at alle 
starter som vikarer. (Jeg spørger: Hvem er 
man egentlig vikar for, når der er flere 
vikarer?) 

- Vi har et introprogram, som vi følger… når 
vi har tid 

- Jeg har en mentor, men jeg ser hende 
aldrig. 

 
Listen kunne være længere. Jeg tror, det dækker over 
dårlige vilkår, som presser lederne. Jeg ved, at der er 
mange gode forløb, men det her duer altså ikke, og 
de få steder skal have hjælp til at forbedre sig. 
 
Dækker det måske også over, at når vi er pressede, 
kan vi bedst lide nyuddannede, der stiller 
spørgsmålet ”hvordan gør jeg”… frem for spørgsmålet 
”hvorfor gør vi sådan”. Er tiden til faglig refleksion 
nogle steder blevet presset ud? 
 
Det siger nogle nyuddannede, og så rejser de andre 
steder hen… og fortæller om oplevelsen på Facebook. 
Det kan undre, at man nogle steder spekulerer over, 
hvorfor det er svært at rekruttere og fastholde, når 
tilgangen til nyuddannede er sådan. 
Her hjælper frugtordninger og adgang til 
motionscenter ikke. 
 
Så vi skal hjælpe hinanden – og vi skal hjælpe 
ledelsen. Det må ikke blive værre, der skal rettes op. 
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Hvad har kredsen så – ud over de omtalte 
pejlemærker – foretaget sig inden for 
arbejdstidsområdet?  
 
Den korte version er, at vi er i gang, og at det er 
svært. Vi er i dialog med ledelsen flere steder, 
involveret i projekter og har gang i oprydningen for at 
komme videre med de fremtidige modeller for at 
tilrettelægge arbejdstiden.  
Vores afsæt er, at arbejdsmiljøet ikke må 
tilsidesættes. Det skal gå foran krav om fleksibilitet.  
Jeg kan love jer, at vi forsætter arbejdet på dette 
område. 
 
 
OK18 – overenskomst på det regionale, kommunale 
og statslige område. 
 
Jeg kan lige så godt starte med vores krav til 
arbejdsgiverne: 
 
Lønnen skal op. 
 
Vi har fået mange input fra jer op til OK 18, og det 
helt gennemgående er kravet om højere løn og bedre 
lønudvikling. 
Både lokalt og centralt arbejder vi i DSR ad tre 
væsentlige veje. Det handler om: 
 

• En lønreform, der sikrer lige løn 

• Lokal løndannelse, der faktisk danner løn 
lokalt 

• OK18 med forhandling af den løbende 
udvikling af lønnen. 
 

Hvad betyder det i praksis for de tre områder? 
 

- Vi skal have en mere lige løn og af med 
uligheden på lønområdet. Den fortælling 
kender I. Vi skal have en central lønreform 
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for at rette op på noget af det, vi gik i 
konflikt om i 2008. Også lokalt må 
politikerne påtage sig ansvaret for, at de 
store kvindefag inden for det offentlige får 
en dårligere løn end typiske mandefag. Det 
er uretfærdigt.  
 

- Dansk Metal, der burde være vores 
venner, har været på banen med, at en 
lønreform vil undergrave den danske 
model. Det var åbenbart intet problem, da 
det gik mændenes vej sidst i 60’erne.  
 

- Den lokale løndannelse er vigtig - også i 
fremtiden. Jeg hører ofte fortællingen om, 
at den har mistet sin betydning, og at der 
ikke er penge lokalt at forhandle om. 
Jeg forstår godt oplevelsen og kan også se 
på pengestrømmene, at ledelsen ikke lader 
vores lønsum stige. 
 
De giver os ganske enkelt for lidt. Ikke alle 
steder. Vi har gode aftaler rundt omkring, 
men flere steder stikker ud. Gå selv ind på 
kredsens hjemmeside og se, hvilke aftaler 
du bedst kan lide. Vi lægger alle 
forhåndsaftaler frem, så du kan bruge den 
viden, når du for eksempel skifter job. 
 
Vi har i kredsen stillet krav til OK18 om, at 
vi vil have mere ligeværd i forhandlingen. 
For eksempel at ledelsen ikke kan pålægge 
os nye opgaver/funktioner, før lønnen er 
aftalt. 
 
Vi skal sammen blive bedre til at stille krav, 
før vi påtager os opgaver eller skifter job. 
Stil krav og involver din TR. 
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Ledelser arbejder hårdt på, at den aktuelle 
udfordring med at fastholde og rekruttere 
ikke skal løses med bedre løn. Det kunne jo 
sprede sig.  
 
Min tilgang er en anden. Det skal udløse 
bedre vilkår og løn. Det er her, vi skal 
presse på. Tilbage til Dansk Metal: Mon 
smede ville rejse efter nye job og 
funktioner, hvis der ikke var kontant 
afregning? 
 
Vi skal gøre det åbent, og løndannelsen 
skal være gennemskuelig og lige. 
 
Nå ja… så var der lige de to nyuddannede 
sygeplejersker, som jeg talte med under 
vores ”ringetur”. De har begge en fortid 
som SOSU i samme område. De er begge 
erfarne. Den ene fik mere i løn for sin 
erfaring, og den anden gjorde ikke. Det er 
ikke måden at gøre det på. Vi vil foreslå 
regionen, at ingen går ned i løn, når man 
videreuddanner sig. 
 

- Den tredje vej er OK18. Det er her, vi har 
formuleret kravene om en ordentlig 
lønudvikling. Vores bud er, at de penge, 
der forhandles, ved det centrale bord, 
primært bruges til at hæve lønnen for alle. 
Dernæst bruges på at forbedre pensionen. 
Der er mange detaljer derudover – også 
lokalt. Her har vi stillet krav om lønforløb, 
kobling til uddannelse og ulempetillæg.  
 
Vi har i kredsen prioriteret: 
Vi vil ikke selv betale for uddannelse via en 
kompetencefond. Det bliver blot en ny 
form for forlodsfinansiering, hvor vi fodrer 
hunden med egen hale. 
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Vi vil heller ikke betale for en bedre 
normering via løn. Vi har fået mange krav 
ind fra jer om bedre arbejdsvilkår. Det er 
helt forståeligt, men koblingen til 
lønforhandlingerne duer ikke. 
Arbejdsgiverne kunne jo sige ja tak… og så 
tage en del af vores lønramme til at betale 
med. Det skal løses i et andet rum. 

 
Det er vigtigt, at I tager fortællingen om de tre veje 
med hjem til kollegerne: 
  
Der skal arbejdes politisk og skabes alliancer med 
andre faggrupper for at nå lige løn. 
Der skal stilles krav lokalt hele tiden, og vi skal 
udnytte, at vi er en efterspurgt arbejdskraft med høje 
kompetencer.  
OK18 skal sikre udviklingen af reallønnen. 
 
Alle tre veje til højere løn kræver, at vi står sammen. 
Støtter hinanden og opmuntrer til at holde fast.  
Målet er gode aftaler – ikke konflikt og konflikter. Det 
håber jeg, arbejdsgiverne er enige i. 

 
Og så til det tredje af mine hovedemner:  
 
”Sammen om DSR” 
I har hørt om det før og har sikkert også bemærket, at 
det seneste år har handlet meget om netop dette 
emne, der kulminerede på den ekstraordinære 
kongres i juni. 
 
Jeg vil gerne trække noget af det frem, som jeg synes 
er en helt ny retning i vores fælles DSR. Nogle vil sige 
ja, det var på høje tid … og jeg er tilbøjelig til at give 
dem ret. Vi har fået og givet os selv en stor opgave. 
 
Hvad handler det om? 
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Vi skal tættere på arbejdspladsen – på dig som 
medlem – billedligt talt og rent fysisk. 
Det er selvfølgelig en grov forenkling, men siger noget 
om den forandring, vi gerne vil sætte i gang. 
 
Vi skal tættere på hinanden – vi skal involvere, lytte 
og være nærværende: Sammen om DSR – og det 
gælder også udadtil. Altså ikke kun i DSR´s indre liv. Vi 
skal bruge vores fællesskab til at skabe vilkår og 
rammer for livet som sygeplejerske.  
 
Vi har sat fire pejlemærker for vores organisation. 
Det er 

- Større indflydelse til sygeplejerskerne 
- Involverende og handlekraftige 

fællesskaber 
- Sammenhæng på kryds og tværs 
- Et aktivt og levende medlemsdemokrati 

 
Vi har på kongressen ændret vores formålsparagraf. 
Det sker ikke så tit, og derfor er det værd at 
bemærke:  
 
Vi skal fortsat samle Danmarks sygeplejersker og 
studerende. Det nye i formålet er, at vi vil varetage 
vores interesser i tæt samspil med medlemmer og 
tillidsvalgte gennem involverende, handlekraftige og 
forpligtende fællesskaber både lokalt og centralt. Jeg 
ved, det lyder flot.  
 
Det nye er også, at tillidsrepræsentantens opgave er 
at være synlig og medvirke til at styrke fællesskabet 
på arbejdspladserne ved at involvere og samarbejde 
med medlemmerne. Og det er trukket frem, at 
tillidsrepræsentanterne har en væsentlig rolle i 
forhold til at skabe og sikre sammenhæng mellem 
medlemmernes interesser og  DSR´s politikker. Det 
skal foregå ved et gensidigt forpligtende samarbejde 
drevet af kredsbestyrelsen.  
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Vi har i vores kreds taget hul på at omsætte tankerne 
til handling og er begyndt at tegne en vej, som vil 
blive givet videre til den kommende kredsbestyrelse. 
Vi vil skabe rum til involvering og invitere medlemmer 
til at være del i arbejdet.  
 
Og hvad handler det så konkret om? 
Der er meget og mange ideer i spil fra politisk 
indflydelse på den lokalpolitiske dagsorden til 
udvikling af faget. Vi hører i aften meget gerne jeres 
bud på, hvor og hvordan I gerne vil involveres, og om 
I har ideer til nye måder at blive involveret på. 
 
Vi har flere gode erfaringer, for eksempel på det 
overordnede plan med udarbejdelse af DSR´s strategi 
på psykiatriområdet. Og aktuelt lokalt med 
arbejdsmiljøindsatsen, hvor I byder ind. 
 
Helt konkret har vi i KB besluttet at arbejde med 
måden vi mødes på. Halvdelen af KB-møderne skal 
fremover bruges på nye måder er vores vision. Vi er 
åbne for at bruge tiden på en ny måde og gerne mere 
involverende. 
 
Vejen er åben, og I er inviteret til at byde ind.  
 
 
Afslutning      
Vores faglighed bliver brugt og efterspurgt stadig 
flere steder. Vi er et fag i vækst. Vore ambitioner 
rækker vidt, fra grunduddannelsen til alle vore 
specialuddannelser og diverse 
overbygningsuddannelser. Vi er sammen om Dansk 
Sygeplejeråd, og vi er i kredsbestyrelsen optaget af 
det, vi betegner de forpligtende fællesskaber. 
 
Du 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. 
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Jeg har trukket tre overordnede emner frem. Jeg har 
ikke talt om regeringens melding om at friholde 
sundhedsvæsenet for to procents-besparelsen næste 
år – det er fordi jeg er optaget af, hvad der kommer i 
stedet. Jeg har ikke trukket KORA´s rapport om fem 
megatrends på det offentlige område frem og ej 
heller sommerens statusrapport fra ministeriet, KL og 
Danske Regioner med 20 konkrete anbefalinger til det 
nære og sammenhængen sundhedsvæsen – og, og, 
og. 
 
Vi har ambitioner, men ved godt, at alt ikke når i mål 
på et år. Vi arbejder for dig – for vores fag – for 
sygeplejen – og for sundhedsvæsenet. 
 
Giv dit bud på hvordan vi kan gøre det endnu bedre. 
 
Tak. 
 
John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark 
Oktober 2017 


