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Forord
Arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR), der er sygeplejersker, er afgørende nøglepersoner i DSR’s indsats for et godt arbejdsmiljø – for sygeplejerskerne og for en lang række kolleger fra andre faggrupper.
Forandringer på arbejdsmiljøområdet og store udfordringer for sundhedsvæsnet tydeliggør, at AMiR’ernes virkefelt også
er forandret og udfordret.
Der er behov for at styrke AMiR’ernes rolle og mulighed for at påvirke og udvikle arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.
Derfor har kongressen i 2010 vedtaget en udviklingsretning for sygeplejersker, der er AMiR’er.
Udgangspunktet for udviklingsretningen er at styrke AMiR’s rolle og handlemuligheder på arbejdspladsen. En forudsætning for handlemulighederne og samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen er, at arbejdsmiljøarbejdet har en central placering
på arbejdspladsen, hvor samarbejdet med ledelsen er afgørende.
Det er DSR’s ønske, at udviklingsretningen kan pege på de særlige ressourcer, der findes i det gode samspil mellem
AMiR, ledelse, TR, DSR, medlemmer og øvrige kolleger.
AMiR har en helt særlig rolle som tillidsvalgt, idet AMiR som regel repræsenterer flere faggruppers arbejdsmiljøfaglige
interesser. At skulle vejlede og rådgive kolleger på tværs af faglighed gør AMiR til en værdifuld nøgleperson, både i samarbejdet mellem DSR og arbejdspladser og i samarbejdet mellem DSR og en række faglige miljøer og organisationer.
Med udviklingsretningen sætter DSR fokus på de styrker og muligheder, som sygeplejersker har i rollen som AMiR samt
de nødvendige ressourcer, vilkår og kompetencer, der skal sikre, at DSR’s arbejdsmiljørepræsentanter fremadrettet får de
rette muligheder for at udføre hvervet.

Venlig hilsen

Anni Pilgaard, 1. næstformand
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AMiR’s virkefelt forandret

Forandringerne i samfundet påvirker arbejdets karakter
og indhold, og forandringerne sætter også deres præg på
arbejdsmiljøet. I social- og sundhedssektoren skal sygeplejersker og andre medarbejdere i dag løse flere og flere
specialiserede og komplekse opgaver, og samtidig stilles
der øgede krav til fleksibilitet, omstillingsevne, personligt
engagement, selvledelse, sociale kompetencer, formidling
og evne til at håndtere teknologisk udvikling for blot at
nævne nogle områder.
Et godt arbejdsmiljø er en afgørende forudsætning for,
at medarbejderne trives og for kvaliteten af det udførte
arbejde - til gavn for patienter, arbejdsplads, samfund og
den enkelte sygeplejerske. Derfor er det en højt prioriteret
opgave i Dansk Sygeplejeråd at varetage det arbejdsmiljøpolitiske område og understøtte en samfundspolitisk
dagsorden, der medvirker til, at sygeplejerskernes arbejdspladser er sikre og sunde.
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AMiR er en betydningsfuld aktør i indsatsen for et godt
arbejdsmiljø og i DSR’s indsats for at agere som samlet
organisation.
DSR har derfor en stor interesse i:
• Et godt og nært samarbejde med AMiR på sygeplejerskernes arbejdspladser
• At mange sygeplejersker har lyst til at påtage sig hvervet
som AMiR
• At vilkårene for udøvelse af hvervet er gode.
Viden om vilkårene på sygeplejerskernes arbejdspladser
er af afgørende betydning for udformning af organisationens holdninger, de synspunkter DSR arbejder ud fra,
og for de emner og problemstillinger, som DSR sætter på
dagsordenen. AMiR er, som den mest arbejdspladsnære
arbejdsmiljøaktør, et væsentligt bindeled mellem medlemmerne, deres arbejdsmiljøfor-hold og organisationens
politikker og handlinger på området.

Udviklingstendenser i arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøarbejdet er altså vigtigt for ansatte, patienter,
borgere og samfund. Arbejdsmiljøarbejdet er sammensat,
og omfatter aspekter omkring det psykiske og det fysiske
arbejdsmiljø, sammenhæng mellem privat- og arbejdsliv,
kompetenceudvikling, fleksibilitet og forandring m.m.
Mere konkret spænder arbejdsmiljøarbejdet over en bred
palet lige fra involvering i store byggesager, over viden om
farlige stoffer til arbejdstidsaftaler og større forandringsprocesser.
Overordnet afhænger udviklingstendenser i arbejdsmiljøet både af, hvilke arbejdspladser der er tale om,
hvordan arbejdspladsen er organiseret ledelses- og
faggruppemæssigt, hvordan arbejdstiden planlægges,
hvilke teknologier der er til rådighed, og hvilke sociale og
kulturelle miljøer der eksisterer. Men også den overordnede samfundsudvikling spiller ind, fx i form af demografisk udvikling, en presset offentlig økonomi med heraf
følgende arbejdspres og pres på ressourcer i øvrigt samt
udvikling i sygdomsmønstret med stadig flere kroniske
patienter.
Arbejdsmiljøarbejdet varierer afhængig af arbejdsplads
og arbejdsområde, men overordnet forventes følgende
tendenser at præge de kommende års arbejdsmiljøindsats på sundhedsområdet:
• Et konstant pres på økonomien, hvor kvantitet til-sidesætter kvalitet
• Et stigende politisk krav om produktivitet og fleksibel
arbejdskraft
• Indførelse af nye styringsteknologier, både IT-baserede
og metodebaserede medicinske teknologier
• Hurtig udvikling i sygeplejen, hvor opgaver og funktioner ændres løbende, bl.a. med nye relationer til andre
faggrupper og nye opgavefordelinger mellem faggrupper og sektorer
• Usikkerhed om fremtiden for sygeplejens udvikling og
egen placering i en ny struktur eller på en ny arbejdsplads
• Et stærkt politiseret arbejdsfelt, der konstant gøres til
genstand for politisk debat
• Fysiske rammer, der fx medfører uhensigtsmæssige
arbejdsstillinger.

Indenfor disse overordnede tendenser skal det daglige
arbejdsmiljøarbejde varetages – arbejdsmiljøet skal vedligeholdes og udvikles, såvel fysisk som psykisk.
Derudover anskues arbejdsmiljøet i dag indenfor et
bredere arbejdslivstema som fx sundhed i arbejdslivet
samt på de sociale og beskæftigelsespolitiske områder.
Dette vil formentlig medføre, at arbejdsmiljøindsatsen i
stigende grad sker som påvirkning af ledelse og medindflydelsessystemets prioriteringer og valg.
Organisatorisk har tendensen været, at arbejdsmiljøarbejdet har haft en forholdvis perifer placering i institutioners
og virksomheders strategiske arbejde. At få bragt arbejdsmiljøarbejdet ud af denne position kræver en indsats,
der rækker ud over de institutionelle og organisatoriske
rammer arbejdsmiljøarbejdet placeres i.
Spørgsmålet om hvordan arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet tildeles en større opmærksomhed og anerkendelse, i samfundet og på arbejdspladserne, kræver en
ambitiøs indsats fra alle niveauer i DSR.
AMiR sidder inde med særlig viden på arbejdsmiljøområdet. Derfor er AMiR nøgleperson i.f.t. at tilbyde råd og
vejledning til ledelse og kolleger samt indgå i at finde
løsninger på udfordringer i arbejdsmiljøet. Det skal altid
være synligt for de ansatte, hvem de kan henvende sig til,
når arbejdsmiljøforhold skal drøftes og behandles.
AMiR er et afgørende bindeled mellem de aktuelle
arbejdsmiljøudfordringer på arbejdspladsen og DSR’s
politikker og strategier på området.
Følgende facetter af AMiR-rollen knytter sig til AMiR’s
praksis. Alt efter konkrete arbejdsmiljøforhold, erfaring,
kompetence og interesser, vil den enkelte AMiR vægte
facetterne forskelligt.
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Facetter i rollen som AMiR
Sundt og sikkert arbejdsmiljø
I arbejdsmiljøgruppen arbejder AMiR med afsæt i arbejdsmiljøloven og med specifikt kendskab til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. AMiR medvirker til, at lovgivning,
aftaler og generel arbejdsmiljøviden omsættes og anvendes aktivt både i den forebyggende og i den afhjælpende
arbejdsmiljøindsats på arbejdspladsen. Her fungerer
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AMiR ved at rådgive, inspirere, problemløse, kontrollere
og forhandle i forhold, der har betydning for kollegernes
arbejdsmiljø.

Attraktive arbejdspladser
I arbejdet med at skabe attraktive arbejdspladser
sætter AMiR det psykiske arbejdsmiljø, trivsel og
sundhedsfremme på dagsorden – både i personalegruppen og i samarbejds-og medindflydelsessystemet.

AMiR til, at arbejdspladsen skaber rammer for
balance mellem arbejds- og privatliv.
AMiR medvirker til at identificere sammenhænge
mellem arbejdsmiljø og sygefravær og understøtter
indsatser for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

Gennem arbejdet med bl.a. APV, trivselsundersøgelser, personalepolitikker og retningslinjer bidrager
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Strategi, systematik og udvikling
AMiR spiller en central rolle i forhold til det strategiske
arbejdsmiljøarbejde. AMiR synliggør og dagsordensætter arbejdsmiljøet i arbejdspladsens samarbejds- og
medindflydelsessystem. I det daglige samarbejde med
kolleger, ledere og andre tillidsvalgte, understøtter AMiR,
at arbejdsmiljø bliver indtænkt i alle relevante beslut-
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ninger samt påvirker til et fremadrettet systematisk
arbejdsmiljøarbejde.
AMiR medvirker til at formulere, formidle og implementere arbejdspladsens arbejdsmiljøstrategi, og danner
netværk som understøtter arbejdsmiljøindsatsen.

Faglighed og arbejdsmiljø
AMiR dagsordensætter arbejdsmiljøets betydning for
kvaliteten i opgaveløsningen. Det gør AMiR blandt andet
ved at skabe debat og initiere handlinger vedrørende:
Balancen mellem ansvar og autonomi i arbejdet, normering, kontinuitet og helhed i arbejdet og behovet for en
løbende faglig kompetenceudvikling.

AMiR er opmærksom på den samfundsmæssige udviklings betydning for det lokale arbejdsmiljø og samarbejder aktivt med kolleger, ledere og andre tillidsvalgte om
at inddrage samfundsperspektivet i den lokale debat og
indsats.
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Styrk AMiR
DSR ser det som en væsentlig opgave at understøtte
AMiR i at arbejde målrettet med facetterne i arbejdsmiljøarbejdet. DSR skal derfor være i stand til at imødekomme AMiR’s behov politisk og administrativt. Hermed kan
der skabes sammenhængskraft mellem DSR’s arbejdsmiljøpolitikker og strategier og det lokale arbejdsmiljøarbejde.
For at AMiR kan agere kompetent i samspillet mellem
arbejdsplads og organisation, vil en styrkelse af følgende
områder bidrage til en kvalificering af arbejdsmiljøarbejdet og understøtte AMiRs arbejde:
•
•
•
•

Den kompetente AMiR
De rigtige vilkår
Det vigtige samarbejde
De aktive medarbejdere

Den kompetente AMiR
For at kunne løfte opgaverne og varetage kollegernes
interesser på arbejdsmiljøområdet bedst muligt, skal
AMiR tilbydes løbende kompetenceudvikling.
Kompetenceudviklingen skal sikre, at AMiR har den relevante viden og de rigtige værktøjer til at udøve hvervet.
Det gælder i forhold til de arbejdsmiljøudfordringer, der
opleves på den konkrete arbejdsplads og i forhold til at
kunne omsætte konkrete problemstillinger til et mere
generelt niveau på arbejdspladsen og i DSR.
Det betyder, at AMiR skal arbejde inden for en vifte af
faglige, fagpolitiske, kommunikative, sociale og læringsmæssige kompetencer.
Kompetenceudviklingen sker i den daglige opgavevaretagelse, gennem tilbud fra DSR centralt, fra kredsene
samt på arbejdspladsniveau gennem arbejdsgiverens
lovmæssige uddannelsesforpligtelser.
De rigtige vilkår
DSR anser AMiR’s arbejde som direkte værdiskabende
for arbejdspladsen og har fokus på, at AMiR gives de
vilkår, som er nødvendige for varetagelsen af hvervet.
AMiR’s vilkår handler om rammerne for arbejdet, herunder:
• Tid
• Valgområde
• Faciliteter
• Opbakning
• Værktøjer
• Kompetenceudvikling.
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For at AMiR kan løfte sine opgaver optimalt, er det vigtigt, at arbejdspladsen giver AMiR de nødvendige vilkår
og indgår i konstruktivt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen. Herved synliggøres det, at det værdiskabende arbejde værdsættes og er nødvendigt for arbejdspladsen.
Arbejdsmiljøloven præciserer, at AMiR skal have ”den
fornødne tid” til arbejdsmiljøarbejdet. En nærmere præcisering af begrebet ”den fornødne tid” kan for eksempel fremgå af en lokal aftale indgået mellem AMiR og
arbejdspladsen.
DSR vil arbejde for, at AMiR har tidssvarende og attraktive vilkår for udførelsen af hvervet, der passer til den
enkelte AMiR’s behov, valgområde og arbejdsplads.
Det vigtige samarbejde
AMiR udfordrer og udvikler løbende sin egen rolle og
de rammer arbejdsmiljøarbejdet foregår under. DSR
understøtter denne proces gennem at tilbyde AMiR et
tæt samarbejde med den lokale kreds, hvor der også
gives mulighed for netværksdannelse, og for vægtning af
samarbejdet mellem AMiR og TR.
DSR’s arbejde skal understøtte muligheden for, at AMiR
kan samarbejde med andre faglige organisationers
AMiR, ledere og tillidsrepræsentanter om arbejdsmiljøspørgsmål.
De aktive medarbejdere
At arbejde med udvikling af arbejdsmiljøet og processer, der vægter denne udvikling, afhænger ikke alene
af veluddannede og kompetente AMiR’er. De øvrige
medarbejderes tilgang til og forståelse for arbejdsmiljøet
er også en væsentlig faktor. Det er DSR’s forventning,
at også den enkelte påtager sig medansvar for eget og
andres arbejdsmiljø.

Derfor er arbejdet med at styrke sygeplejerskers generelle engagement i arbejdsmiljøet en opgave – ikke kun
for AMiR – men også for øvrige politiske aktører i DSR.
At skabe arbejdsmiljøkulturer og ændre rodfæstede
normer og forståelse af arbejdsmiljøet er en opgave, der
skal prioriteres i DSR.

AMiR er en afgørende nøgleperson
AMiR er en afgørende nøgleperson, som medvirker til,
at DSR som samlet organisation kan skabe resultater
på arbejdsmiljøområdet - til gavn for medlemmerne,
kvaliteten i sygeplejen og arbejdspladsen.
AMiR er med til at skabe sammenhængskraft, når DSR’s
politikker, strategier og holdninger på arbejdsmiljøområdet tages op på arbejdspladsen, og når konkrete
arbejdsmiljøforhold og kollegernes synspunkter skal
formidles både på arbejdspladsen og til DSR på forskellige niveauer. Denne sammenhængskraft medvirker
til, at DSR kan indgå i debatter og søge indflydelse på
de generelle samfundsmæssige, sundhedspolitiske og
arbejdsmiljømæssige forhold, der har betydning for
arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.

AMiR skal desuden sikres de fornødne vilkår for varetagelse af hvervet. Dette skal ske i samarbejde med
arbejdsgiver, således DSR’s tilbud om kompetenceudvikling aktivt supplerer den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og arbejdspladsernes øvrige kompetenceudvikling
på området.
Når AMiR kan, vil og tør, understøttes DSR’s holdninger,
arbejde og samarbejde på arbejdsmiljøområdet.
Sikring og udvikling af fagligheden giver gode arbejdspladser og ordentlige arbejdsmiljøforhold – til gavn for
arbejdspladserne og for det offentlige sundhedsvæsen.
At have indflydelse og være med til at sætte dagsorden
for arbejdsmiljøarbejdet, forebyggelse og udvikling gør
det attraktivt at være AMiR.

For at AMiR kan agere kompetent i samspillet mellem
DSR, andre organisationer og arbejdspladserne, skal
relevant kompetenceudvikling, sparring og netværk
tilbydes.
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