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Sådan bruger du DSR …

Dansk Sygeplejeråd er historien om et unikt, syge-
plejefagligt fællesskab, som samler sygeplejersker i 
alle afskygninger inklusiv studerende og ledere i én 
organisation, som taler sygeplejerskernes sag. For 
dit kontingent får du en lang række fordele såsom 
medlemsrabatter, sociale arrangementer, karriereråd-
givning, fagbladet Sygeplejersken, faglig rådgivning og 
mulighed for juridisk bistand i faglige spørgsmål samt 
ikke mindst den unikke sygeplejerskenål.

Dansk Sygeplejeråd arbejder hver dag for, at du får de 
bedste betingelser inden for arbejdsmiljø, løn og ud-

dannelse, samt for at udvikle sygeplejefaget og styrke 
sygeplejerskeuddannelsen og efter- og videreuddan-
nelsesmuligheder.

I pjecen her kan du få et overblik over, hvilken hjælp 
og støtte du kan finde i Dansk Sygeplejeråd i lige 
præcis den situation, du står i. Hvis der er noget, du 
mangler svar på, skal du ikke tøve med at henvende 
dig direkte til enten din lokale kreds eller hovedkonto-
ret i København. 

Find kontaktinfo på www.dsr.dk.  
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… hvis du vil arbejde i udlandet
Autorisation, opholdstilladelse, forsikring og arbejds-
tilladelse. Ring til DSR, så hjælper vi dig med at få 
overblik over, hvad du skal have styr på.  

Læs mere på dsr.dk/jobiudlandet 

… hvis du søger nyt job
På DSR’s hjemmeside kan du finde gode råd til jobsøg-
ningen, matche dit CV og finde ledige stillinger. Er du 
medlem af a-kassen, har du også mulighed for at få 
sparring på din ansøgning og hjælp til at komme i job. 

Læs mere på dsr.dk/job og dsa.dk/jobsoegning
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… hvis du overvejer efterløn
Reglerne for efterløn er forskellige alt efter, hvor gam-
mel du er. Om du vil være med i efterlønsordningen, 
skal du beslutte dig for, før du fylder 30 år. 

På dsr.dk/efterloen og dsa.dk/efterloen 
kan du se, hvad der gælder for dig.

… hvis du bliver syg 
Både du og din arbejdsgiver skal overholde en række 
krav og retningslinjer ved sygdom. Din tillidsrepræsen-
tant kan give dig et overblik over, hvad du skal og må i 
din situation. Er din sygdom relateret til dit arbejdsmil-
jø, kan din arbejdsmiljørepræsentant tage problemer-
ne op med ledelsen. Du har desuden mulighed for at 
få råd og vejledning hos a-kassen. 

Læs mere på dsr.dk/syg og på dsa.dk/sygdom
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… hvis du er nyuddannet
Din lokale kreds kan hjælpe dig med at få styr på dine 
muligheder og rettigheder – både når du er i gang med 
at søge arbejde, og før du skriver under på din første 
ansættelseskontrakt. Når du starter i arbejde, får du en 
tillidsrepræsentant fra DSR, som kender arbejdsplad-
sen og kan hjælpe dig med at falde godt til i dit nye job 
og i rollen som sygeplejerske. 

Læs mere på dsr.dk/nyuddannet

… hvis du vil videre i karrieren
Hvis du vil videre i karrieren, er Karriereuniverset på 
DSR’s hjemmeside et godt sted at starte. 
Her har vi samlet et overblik over dine muligheder 
for at efter- og videreuddanne dig samt ideer til 
jobsøgning. Du kan også få professionel sparring i 
karrieresamtaler om karriereafklaring, jobsøgning og 
uddannelse

Læs mere på dsr.dk/karriere.
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… hvis du får en arbejdsskade
Er du blevet syg eller kommet til skade på arbejde, skal 
du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller din 
tillidsrepræsentant hurtigst muligt. Vi er her for dig 
med støtte og rådgivning – og kommer der en sag ud 
af det, står vores konsulenter klar med rådgivning hele 
vejen gennem dit forløb. 

Læs mere på dsr.dk/arbejdsskade

… hvis du bliver fyret
Bliver du fyret, er DSR din nærmeste hjælp. Vi er med 
til at sikre, at alting foregår efter reglerne og på en 
ordentlig måde. Kontakt din tillidsrepræsentant, så 
hjælper vi dig som bisidder og forhandler, når du skal 
mødes med din arbejdsgiver. 

Læs mere på dsr.dk/afskediget
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… hvis du har fået nyt job
Når du får tilbudt et nyt job eller en ny funktion, er 
det en god ide at kontakte tillidsrepræsentanten det 
pågældende sted. Tillidsrepræsentanten kan fortælle 
dig, om der er lokale løntillæg for din nye stilling, og 
om de er forhandlet på plads med DSR. På den måde 
er du sikker på, at du får den løn, du har krav på. 

Læs mere på dsr.dk/nytjob

… hvis du får en patientklage
Kontakt DSR med det samme, hvis du bliver involve-
ret i en klagesag. Vores konsulenter og jurister står 
klar til at yde dig sygeplejefaglig og juridisk rådgiv-
ning og vejledning. 

Læs mere på dsr.dk/patientklage
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… hvis du vil holde dig fagligt skarp
DSR’s faglige selskaber er fællesskaber for sygeplejersker, 
med interesse for et fagligt speciale. De 36 forskellige sel-
skaber er åbne for alle sygeplejersker, der vil være med 
til at udvikle faget og kvalificere den sundhedspolitiske 
debat inden for deres faglige område. Hold også øje med 
de faglige aktiviteter i din lokale kreds. 

Læs mere på dsr.dk/fagligeselskaber og din lokale 
kreds’ hjemmeside. 

… hvis du vil have indflydelse på dit fag
DSR arbejder for at påvirke faget gennem samfund og po-
litik. DSR inddrager altid medlemmernes specialviden på 
specifikke felter, når der fx skal udvikles nye politiske ud-
spil eller høringssvar. Du kan også være med til at påvirke 
dit fag gennem Fag og Forskning – vores faglige univers på 
nettet og ved at deltage på DSR’s faglige arrangementer.

Læs mere på dsr.dk/sygeplejersken 
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 … hvis du skal på barsel
Hvor meget barsel har du ret til at holde? Hvordan kan 
I som forældre dele barselsorloven imellem jer? Og 
hvornår skal du give din arbejdsgiver besked? Kontakt 
dit lokale kredskontor og a-kassen, så hjælper vi dig 
med at få styr på dine muligheder og rettigheder. 

Læs mere på dsr.dk/barsel og dsa.dk/barsel

… hvis har spørgsmål til dine løn- og  
ansættelsesvilkår
Du kan finde din overenskomst og aftale på dsr.dk/
loen. Har du spørgsmål, er din tillidsrepræsentant og 
dit lokale kredskontor klar til at hjælpe. 

Læs mere på dsr.dk/loen
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… hvis du er leder
Lederforeningens konsulenter ved alt om dine løn- 
og ansættelsesforhold som leder. Du kan altid ringe, 
hvis du har brug for sparring, en fortrolig snak om en 
konkret sag, eller hvis du er kørt fast i en proces på 
din arbejdsplads. 

Se mere på dsr.dk/lederforeningen

… hvis arbejdsmiljøet ikke er i orden
Selvom arbejdsmiljøproblemer ofte rammer indivi-
duelt, skal de løses i fællesskab. Tag problemerne op 
med din arbejdsmiljørepræsentant eller den leder, der 
sidder i arbejdsmiljøgruppen. Er der problemer med det 
psykiske arbejdsmiljø, kan du også tage fat i din tillids-
repræsentant og din nærmeste leder. Har du brug for 
yderligere hjælp, står din lokale kreds klar til at hjælpe. 

Læs mere på dsr.dk/arbejdsmiljø



Marloes Demmer Christensen
Sygeplejerske på Onkologisk  
Gastroenterologisk afdeling på Rigshospitalet
Tillidsrepræsentant for ca. 30 kolleger. 
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Med et pænt ord kan vi 
kalde det udviklingsområder

Hvad vil det sige at være tillidsrepræsentant? Og hvad 
kan din TR hjælpe dig med? Mød en TR her:

Tingene skal fungere i praksis 
Som tillidsrepræsentant skal jeg have føling med, 
hvad der foregår på afdelingen. Der sker meget i det 
daglige på et sygehus. På vores afdeling er vi i dag 
et integreret afsnit, hvor alle nu skal arbejde på lige 
vilkår, og pludselig kan der være nogle ting, man skal 
være opmærksom på – måske skal der laves nye afta-

ler, der sikrer vores vilkår. Det er også vigtigt at huske 
at tale tingene igennem, inden de sker, så det hele 
foregår på bedst mulig vis. Hvor ledelsen nogle gange 
kan være meget optaget af driften, er jeg som tillids-
repræsentant optaget af at få tingene til at fungere i 
praksis – med respekt for os medarbejdere.

Påtaler og MUS-samtaler, der er gået skævt
Mine kollegaer kommer typisk til mig med konkrete 
spørgsmål vedrørende arbejdstid, barsel og ferie. Eller >>
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stressende med overarbejde til følge. Og det sene-
ste halve år har vi afprøvet en ordning, hvor nogle 
kolleger møder tidligere ind i ambulatorierne og gør 
klar, inden resten af dagholdet kommer. Det er ikke 
forandringer, som er kommet alene på baggrund af 
mit arbejde, men de er opstået, fordi vi har taget ar-
bejdsmiljødiskussionerne og har haft en god og åben 
kommunikation om problemerne. 

Jeg slår ikke i bordet
Er der flere, der kommer til mig og rejser den samme 
problematik, kan jeg tage det op og være med til at 
skabe opmærksomhed omkring de problematiske 
områder – eller det, man med et pænt ord måske kan 
kalde udviklingsområder. Det er ikke sådan, at jeg går 
hen og slår i bordet over for ledelsen. Det er mere et 
samarbejde mellem mine kollegaer, ledelsen og mig, 
hvor jeg fungerer som en form for bindeled. Jeg kan 
give ledelsen et mere ærligt indblik i, hvad der foregår 
på afdelingen, og det, mener jeg, er rigtig vigtigt. 

det kan være samarbejdet med ledelsen, der er svært. 
Måske er der én, som har fået en påtale for sit sygefra-
vær, eller det kan være en MUS, der er gået dårligt. 

Når det er svært at gå til ledelsen
Jeg opfordrer som regel mine kolleger til at gå direkte 
til ledelsen, hvis det drejer sig om noget konkret. Men 
der er også nogle problemer, der kan være svære at 
tale med ledelsen om, så er det lidt nemmere at gå til 
tillidsrepræsentanten.

Travle dagvagter gav stress og overarbejde
Det, der påvirker arbejdsmiljøet, er jo ofte, at vi som 
sygeplejersker ikke føler, at vi har tiden til at udføre 
sygepleje af en tilstrækkelig høj kvalitet. Så er det 
vigtigt at få talt om faglig forsvarlighed. Vi har også 
talt rigtig meget om travlhed – hvad der stresser os, 
og hvad der muligvis kan stresse os mindre. Vi har 
ændret nogle vagter, f.eks. har vi indført en 11-19-vagt 
i vores sengeafsnit, så dagvagterne ikke altid bliver så 
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Vi står klar,  
når du har brug for os

I løbet af dit arbejdsliv kan du ende i en situation, hvor 
du får brug for hjælp. Vi står klar til at hjælpe på flere 
forskellige måder og i de forskellige situationer, du 
kan ende i. Vi er tilstede på din arbejdsplads gennem 
tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter. I vores fem kredse fordelt 

ud over hele landet sidder folk, som kender de lokale 
forhold og på hovedkontoret i København sidder spe-
cialister, som kan overtage din sag eller yde støtte til 
den lokale kreds, hvis behovet opstår.

Læs mere på dsr.dk/medlem
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Din tillidsrepræsentant
Din tillidsrepræsentant er din nærmeste sparrings-
partner og rådgiver i forhold til arbejdsvilkår, persona-
lepolitik og faglig udvikling på arbejdspladsen. 
Din tillidsrepræsentant kender regler og aftaler og 
hjælper dig til at løse problemer og finde svar på 
spørgsmål, hvad angår overenskomst, arbejdstid, ferie, 
barsel og sygdom mm. Hvis du får behov for det, ind-
går din tillidsrepræsentant som forhandler og bisidder 
i dit samarbejde med ledelsen. Efter aftale fra din 
lokale kreds kan din tillidsrepræsentant også forhand-
le lokal løn for dig og dine kolleger. 
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Din arbejdsmiljørepræsentant
Arbejdsmiljørepræsentanten er dit og kollegernes 
talerør, hvis der opstår problemer med arbejdsmiljøet 
på arbejdspladsen. 
Hun/han kender til arbejdsmiljøloven samt lokale af-
taler og politikker. Det er vigtigt, at du tager kontakt til 
din arbejdsmiljørepræsentant, hvis der er problemer 
med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Problemer i 
arbejdsmiljøet rammer ofte individuelt, men proble-
met skal løses i fællesskab, og der skal være fokus på 
forebyggelse. 
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Din lokale kreds
Hos din lokale kreds sidder faglige konsulenter klar 
til at give dig personlig rådgivning og sparring til din 
lønudvikling, dit arbejdsmiljø, ved jobskifte, sygdom 
og fyring og omkring din arbejdssituation i det hele 
taget. Desuden kan konsulenterne forhandle din løn, 
deltage som din bisidder til samtaler på arbejdsplad-
sen og forhandle aftaler, hvis du bliver syg eller truet af 
fyring. Konsulenterne samarbejder tæt med de lokale 
tillidsrepræsentanter. 
Du og dine kolleger kan desuden kontakte konsulen-
terne og kredspolitikerne med henblik på at deltage i 
faglige drøftelser på arbejdspladsen. 

Find din kreds på www.dsr. dk/kredse



19

Lederforeningen
Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd organiserer de 
ledende sygeplejersker på alle niveauer i Danmark og 
har til formål at varetage ledernes særlige interesser. 
Er du leder og medlem af DSR bliver du automatisk 
medlem af Lederforeningen.

Lederforeningen kan bl.a. hjælpe dig med forhand-
ling, rådgivning og vejledning om løn- og ansættelse 
og du kan få ledelsesmæssig og faglig sparring.

Kontakt Lederforeningen:
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K
lederforeningen@dsr.dk
Tlf. 46953900
dsr.dk/lederforeningen
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SLS
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning vareta-
ger de sygeplejestuderendes interesser.

SLS arbejder aktivt for at sikre, forbedre og udvikle de 
studerendes vilkår under uddannelsen til sygeplejer-
ske i et tæt samarbejde med og som en del af Dansk 
Sygeplejeråd. SLS arbejder både lokalt på skolerne, 
nationalt og internationalt. 

Kontakt SLS:
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K
sls@dsr.dk
Tlf. 46954234
dsr.dk/sls
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Dansk Sygeplejeråds hovedkontor
Dansk Sygeplejeråds hovedkontors sagsbehandlere og 
jurister leverer faglig opbakning og bistand til kred-
sene og overtager enkelte sager. Desuden varetager 
de sager om f.eks. arbejdsskader og patientklager. Der 
er et tæt samarbejde mellem hovedkontorets sagsbe-
handlere og jurister og kredsenes faglige konsulenter.
 
I Dansk Sygeplejeråd arbejder vi tæt sammen om at 
løse din sag bedst muligt. Du kan derfor opleve, at din 
sag behandles flere steder, eller at din tillidsrepræsen-
tant får hjælp fra kredsen. Målet er, at du får du den 
mest kompetente behandling og den bedste løsning. 
 
I Dansk Sygeplejeråd har vi tavshedspligt. Vi kontakter 
aldrig din arbejdsgiver eller giver denne informationer, 
medmindre vi har aftalt det med dig. 
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Resultater

Med 1.300 aktive tillidsrepræsentanter og 1.400 aktive 
arbejdsmiljørepræsentanter fordelt på arbejdspladser 
over hele landet, er Dansk Sygeplejeråd sandsynligvis 
til stede på din arbejdsplads.

Vi forhandler overenskomsterne for over 61.000 
sygeplejersker i Danmark. Vi forhandler enten direkte 
med arbejdsgiverne eller via vores forhandlingsfælles-
skaber.

I 2014 hjalp vi vores medlemmer med 8.800 sager om 
blandt andet løn, ansættelse, sygdom og opsigelse. 

Vi forhandlede 10,6 mio. kroner hjem til medlemmer, 
som var blevet uretmæssigt fyret, havde fået forkert 
løn, eller som ikke havde fået udbetalt deres tillæg. 

I 2014 behandlede vi løbende ca. 650 arbejdsskadesa-
ger. Der blev udbetalt erstatning i 135 af disse sager. 
Der blev samlet set udbetalt 17,4 mio. kroner. 

I 2014 holdt vi 571 kurser, informationsmøder, fagpoli-
tiske arrangementer og faglige aktiviteter i hele landet. 

14.000 medlemmer er med til at udvikle faget i et af 
DSR’s 36 faglige selskaber.
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