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Indstilling: 

Dansk Sygeplejeråd skal i et samarbejde mellem DSR-C og kredsene udvikle en national 

database, som medlemmerne kan tilgå og hente viden om konkrete arbejdspladser i for-

hold til givne og målbare parametre. 

 

 

Motivation:   

Vi ville af den vej kunne ”måle” dét, som medlemmer finder vigtigt i forhold til at skulle 

søge nyt job. Arbejdspladser i alle sektorer ville kunne brande sig af den vej – på para-

metre, som vi udvælger. Parametrene indhentes i samarbejde mellem TR, AMiR og kred-

sene. 

 

Parametrene kunne være: 

• Reelle lønforhandlinger 

• Introduktion til nyansatte sygeplejersker 

• Arbejdsgiverbetalt efter- og videreuddannelse 

• Ratio mellem ansatte og patienter 

• Gennemsnitligt fremmøde af personale i vagterne 

• Antal senge og gennemsnitlig belægningsprocent 

• Gennemsnitlig varighed af en ansættelse 

• Antal ansatte pr. leder 

• Ressourceforbrug på videre-/efteruddannelse af personalet 

• De lokale aftaler gældende for området, f.eks. hviletid/normperiode 

• Antal kursus/temadage pr. år i afdelingen 

• Angivelse af lokallønnens andel af den samlede lønsum, i procent 

• Adgang til trivselsrapporter og APV’er 

• Sygefravær/ ulykker 

• Overholdelse af arbejdstidsregler 

 

Sygeplejersker på landsplan giver udtryk for, at arbejdsmiljøet på diverse arbejdspladser 

er så belastet, at flere overvejer at søge helt væk fra faget. Vi har brug for at bremse denne 

udvikling.  

 



  

 

Sygeplejersker føler sig ikke hørt på trods af massiv mediedækning i den senere tid. Dette 

understreges i den seneste SATH undersøgelse, hvor der opleves en forværring af ar-

bejdspres på flere arbejdspladser i forhold til resultatet fra 2012. Vi har brug for at tænke 

nyt og turde gå nye veje. 

 

Vi har i fagforeningsregi på nuværende tidspunkt ingen redskaber, hvor medlemmer kan 

indhente viden om den arbejdsplads, hvor de påtænker at søge ansættelse. Det gælder 

også i forhold til at advare medlemmer mod at søge ansættelse på de arbejdspladser, hvor 

Dansk Sygeplejeråd vurderer, at her vil medlemmet udsættes for arbejdsforhold, der kan 

medføre arbejdsrelaterede sygdomme. Det er tid til, at vi som organisation går nye veje og 

arbejder for at styrke medlemmernes mulighed for reelt at kunne vælge en arbejdsplads 

med godt arbejdsmiljø.  

 

 

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 

Et register, der har til hensigt at fraråde medlemmer at tage ansættelse på bestemte ar-

bejdspladser, kan være i strid med den arbejdsretlige fredspligt, fordi det kan have karak-

ter af en blokade.  

 

En lønmodtagerorganisation kan inden for snævre rammer stille krav om, eller opfordre 

til, at medlemmerne henvender sig til organisationen inden de søger ansættelse på be-

stemte arbejdspladser. Når medlemmet henvender sig, skal organisationens rådgivning 

være neutral og loyal og må ikke på nogen måde gribe ind i medlemmernes ret til selv at 

bestemme, hvorvidt de vil følge rådgivningen.  

 

Rådgivning om de forhold, der foreslås i kongresforslaget, skal således være neutral og 

loyal, hvis Dansk Sygeplejeråd skal undgå at ifalde bodsansvar for brud på fredspligten. 

 

  


