
 
 

Kære medlem 

Din overenskomst skal fornyes. Overenskomsten sætter rammen for løn, arbejdstid, arbejds-

miljø, kompetenceudvikling, pension og meget andet. Vi skal forhandle med Praktiserende 

Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) om, hvilke vilkår der skal gælde fra 1. december 2021.  

Hvad er vigtigst for dig, at vi tager med til forhandlingsbordet? Fortæl os om det. Fra i dag 

vil vi indsamle dine og DSR’s øvrige medlemmers ønsker til forhandlinger om fornyelse af 

overenskomsten.  

Vi har i samarbejde med Fagligt Selskab for Konsultations og Infirmerisygeplejersker (FS-

KIS) valgt at sætte fokus på tre temaer ved OK21:  

1. Din løn  

2. Din Kompetenceudvikling  

3. Det gode arbejdsmiljø  

Men hvordan skal de prioriteres? Når vi kender dine ønsker, vil vi drøfte og prioritere vores 

krav med bestyrelsen for FS-KIS, inden vi sender dem til PLA. Hvis du ikke allerede er med-

lem af FS-KIS kan du kontakte selskabet her: Konsultations- og Infirmerisygeplejersker | 

FSKIS på DSR.DK 

Forhandlinger efter coronakrisen er naturligvis uforudsigelige. Ingen ved, hvordan økono-

mien udvikler sig. Nøgletal peger på, at aktiviteten i dansk økonomi er ved at vende tilbage. 

Men alt kan ske, og vi er klare! 

Flere opgaver skal i fremtiden løses i almen praksis, og med fokus på mindre ulighed i sund-

hed vil sygeplejerskerne have en vigtig funktion. Almen praksis skal være mere opsøgende, 

og samarbejdet mellem almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen skal styrkes. Ad-

gangen til almen praksis skal være nemmere og mere fleksibel. Som noget nyt indføres der 

en frivillig ordning, hvor almen praksis kan tilbyde sig som praktiksted for sygeplejerskestu-

derende.   

 

Med udgangspunkt i, at overenskomsten skal sætte den gode ramme om udviklingen, vil vi 

gå i forhandlinger med PLA. Fortæl os derfor, hvad du synes. Det er nemt og tager kun få 

minutter. [Link til spørgeskema]. DSR afholder medlemsmøder om overenskomstfornyelsen. 

Mød op, så vi sammen kan forberede forhandlingerne om din overenskomst. Se hvornår, via 

linket hér [link til DSR.dk] 

Med venlig hilsen  

 

Grete Christensen  

 

  

https://dsr.dk/fs/fs9
https://dsr.dk/fs/fs9


 
 

Mere i løn 

Lønnen er altid et af de helt store emner ved en overenskomstforhandling. Sygeple-

jersker i almen praksis udfører opgaverne med afsæt i et højt kompetenceniveau, og 

det skal honoreres.   

 

Coronakrisen er ved at være ovre, og økonomien er i fremgang. Derfor skal realløn-

nen udvikles. 

 

Ved OK21 vil vi først og fremmest sikre lønforbedringer til alle.  

 

Derudover vil vi se på mulighederne for at prioritere tillæg til sygeplejersker med re-

levant og anerkendt kompetencegivende videreuddannelse, som f.eks. specialuddan-

nelse, diplom, master og kandidatuddannelse. Særligt specialuddannelsen i borger-

nær sygepleje og APN-kandidatuddannelsen er målrettet det primære sundhedsom-

råde. 

 

Endelig vil vi prioritere tillæg til sygeplejersker, der selvstændigt varetager konsulta-

tioner og andre opgaver.  PLO og Regionerne har i deres nye overenskomst aftalt, at 

almen praksis kan være praktiksted for sygeplejerskestuderende. Vi mener derfor, at 

sygeplejersker med uddannelse som klinisk vejleder skal have tillæg for - og den for-

nødne tid til - opgaven med vejledning af studerende.  

 

Det er vores prioriteringer, men hvor vigtig er lønstigningerne for dig? Skal løn pri-

oriteres over andre forbedringer, som fx pension, balancen i arbejdslivet, kompeten-

ceudvikling mv.? 

 

Skal alle have en lige stor lønstigning, eller er der udvalgte grupper, som skal priori-

teres særligt denne gang? 

 

  

Dansk Sygeplejeråd foreslår følgende: 

• Størst mulige lønforbedringer til alle 

• Overenskomstfastsatte tillæg til sygeplejersker med videreuddannelse, 

og 

• Overenskomstfastsatte tillæg for selvstændige konsultationer og klinisk 

vejledning af studerende 

 

Hvordan mener du, vi skal prioritere ved OK21, når det handler om løn? For-

tæl os om det i spørgeskemaet.  

 

 

 

 



 
 

Faglig og professionel udvikling 

Kompetenceudvikling er nødvendig gennem hele dit arbejdsliv. Flere opgaver skal 

løses i lægepraksis, flere opgaver skal løses af sygeplejerskerne, og opgaverne bliver 

mere komplekse. Samtidig øges kravene til kvaliteten af ydelserne i almen praksis. 

 

Med den nye overenskomst mellem lægerne og regionerne er der fokus på at mind-

ske uligheden i sundhed og gøre adgangen til almen praksis lettere og mere fleksibel. 

Det betyder flere opgaver i forhold til bla. udsatte borgere og sårbare børn. Og det 

betyder nye måder at arbejde på med bla. øget brug af video- og telefonkonsultation. 

 

Med nye opgaver og højere krav til kvaliteten øges behovet for uddannelse. Der vil 

være behov for, at alle sygeplejersker i almen praksis løbende får målrettede kurser, 

og der vil være behov for, at en del får længerevarende uddannelse, f.eks. specialud-

dannelse i borgernær sygepleje og APN-kandidatuddannelse. Det er arbejdsgivernes 

ansvar, at du får mulighed for at udvikle din faglighed.  

 

Danske Regioner har i perioden 2019-2021 afsat i alt 60 mio. kr. til efteruddannelses-

indsatser for praksispersonale. Det fremgår af aftalen med PLO om fordelingen af 

midlerne, at de fleste midler går til kurset i PLO-E hvad er dette? regi. Men det frem-

går også, at det forventes, at 10 sygeplejersker i almen praksis årligt vil gennemføre 

specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Der er i aftalen afsat penge til, at den 

praktiserende læge ydes tilskud for tabt arbejdsfortjeneste, når sygeplejersken er på 

uddannelse. 

 

Vi vil arbejde for at forpligte arbejdsgiverne på, at du og dine kollegaer tilbydes den 

relevante kompetenceudvikling. Som et skridt på vejen blev der ved OK18 indført en 

ret til kompetenceudviklingsplan. Uddannelsesplanen er et redskab til at få indfly-

delse på egen kompetenceudvikling, og husk der er mulighed for at aftale flere ud-

dannelsesdage, end de fire (eller to), der er ret til iht. overenskomsten. 

 

Har retten til kompetenceudviklingsplan medført, at du har fået mere indflydelse på 

din kompetenceudvikling og videreuddannelse? Får du den kompetenceudvikling, 

du har brug for?  

 

Gode rammer for din efter- og videreuddannelse er afgørende, hvis du fortsat 

skal løfte opgaverne med høj kvalitet til gavn for patienterne. Vi vil derfor foreslå, 

at der sættes fart på kompetenceudviklingen gennem en form for opsparings-

konto for den enkelte sygeplejerske, der kan konverteres til uddannelsesdage el-

ler til betaling af kompetenceudvikling.  

 

Hvad er vigtigt for din kompetenceudvikling, og hvad mener du, vi skal priori-

tere ved overenskomstfornyelsen?  

 



 
 

 

Et arbejdsliv der passer til dig 

Arbejdspresset er højt på mange arbejdspladser, og der stilles høje krav til din faglig-

hed. Du løser hver dag vigtige og nødvendige opgaver på et højt kvalificeret niveau. 

Men det kan du kun gøre, når rammer og vilkår for dit arbejde er gode og sunde.  

 

Gode og sunde rammer for arbejdet er også forudsætningen for, at du kan holde til at 

arbejde på fuld tid og hele arbejdslivet – frem til du går på pension. 

 

Derfor er det vigtigt med fortsat fokus på at sikre et sundt arbejdsmiljø. 

 

Hvordan er dit arbejdsliv? Har du brug for mere indflydelse på arbejdstilrettelæggel-

sen? Og har du den nødvendige tid til at løse opgaverne? Har du de nødvendige 

kompetencer? Har du fået den nødvendige instruktion, og følges der op? Har du ad-

gang til faglig sparring og supervision? 

 

Ved overenskomstfornyelsen i 2018 satte DSR og PLA fokus på arbejdsmiljøet, og 

overenskomsten blev suppleret med et nyt bilag 12 om den årlige drøftelse af ar-

bejdsmiljøet. Vi vil gerne høre, hvilken betydning bilaget har haft for arbejdsmiljø-

drøftelsen, og hvad der skal til for at få sat de svære drøftelser på dagsordenen? 

 

Vi vil også gerne høre, om du har brug for flere individuelle muligheder i overens-

komsten, fx i særlige perioder i dit liv? Skal fællesskabet bære eventuelle omkostnin-

ger for disse muligheder, eller kan den enkelte selv bære denne udgift fx ved opspa-

ring eller valg inden for en pulje/konto? 

 

 

Dansk Sygeplejeråd foreslå følgende: 

Fortsat fokus på et godt arbejdsmiljø, hvor der er balance mellem opgaver, krav og 

ressourcer.  

 

Hvad mener du, vi skal prioritere ved OK21, når det handler om attraktive arbejds-

pladser? Fortæl os om det i spørgeskemaet. 

 

 


