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Hvorfor?

Baggrunden for en ny 
vision og værdigrundlag?

I maj 2018 besluttede en enig kongres, at der skulle udvikles en ny 
vision og værdigrundlag for fremtidens Dansk Sygeplejeråd.

Beslutningen blev truffet på baggrund af resultatet fra organisati-
onsudviklingsprojektet ”Sammen om DSR”, hvor der blev besluttet 
fire politiske pejlemærker, samt en ændring i DSR’s formålspara-
graf. 

Målet med den nye vision og værdigrundlag er at sikre sammen-
hæng mellem formål og politiske pejlemærker. Derudover skal 
vision og værdigrundlag være et attråværdigt sigtepunkt for Dansk 
Sygeplejeråd og samle DSR om en fælles klar ambition, der kan 
begejstre og engagere medlemmer. Du kan læse de politiske pejle-
mærker og DSR’s formålsparagraf på side 4 og 5 i dette bilag. 

Den nuværende vision og værdigrundlag blev besluttet i 2002 
(revideret i 2012), hvor samfundet og sygeplejerskernes hverdag så 
markant anderledes ud. 

2 - Vision og værdigrundlag

2002 
Borgeren har brug for sundhedssystemet 

for at få målt basale helbredsværdier 

2020
Den nye sundhedsforbruger gør brug af 
selvmonitorering og predictive analysis i 

hjemmet.
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Hvordan hænger det 
sammen?

Kongressen besluttede i 2018, at den nye vision og værdigrundlag 
skal sikre sammenhæng til formål og de politiske pejlemærker. 

Med vision og værdigrundlag skal HB efterfølgende opdatere og 
redigere DSR’s holdningspapirer. 

Modellen til højre viser sammenhængen mellem vision, værdig-
rundlag, DSR’s love og de retningsgivende tiltag, DSR arbejder ud 
fra i hverdagen.

DSR’s love

Vision

Grundlaget
(det, vi står på)

Retningen
(det, der guider 
os i hverdagen)

Sigtepunktet
(vores ambitiøse 
pejlemærke)

Holdningspapirer, Kommunikationsstrategi, 
Professionsstrategi, Politiske pejlemærker...

Værdigrundlag

Hvorfor?
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DSR’s politiske 
pejlemærker

Et af målene med den nye vision og værdigrundlag er at sikre 
sammen hæng mellem formål og politiske pejlemærker. Se de 
politiske pejlemærker til højre og formålsparagraffen på næste side.

Hvorfor?
Større indflydelse til sygeplejerskerne
Vores evne til at optræde og handle slagkraftigt som kollektiv og individ er stærk og  tager ud-
gangspunkt i fælles værdier, retning og mål.

Gennem opbakning, engagement og kompetence hos sygeplejersker og tillidsvalgte øger vi vores 
indflydelse i forhold til at udvikle løn- og arbejdsvilkår, professionen og sundhedsvæsenet, hvad 
enten det sker på arbejdspladsen, lokalt, nationalt og internationalt eller gennem engagement i 
Dansk Sygeplejeråd.

Involverende og handlekraftige fællesskaber
Dansk Sygeplejeråd er et værdiskabende kollegialt fællesskab med aktive og handlekompetente 
sygeplejersker.

Gennem involverende og mangfoldige politiske og faglige fællesskaber og netværk, styrker vi 
hinanden, giver plads til forskelligheder og udvikler nye ideer.

Vi identificerer problemstillinger og muligheder samt inddrager perspektiver fra omverdenen for 
sammen at skabe løsninger og resultater i forhold til arbejdspladsen, lokalt og på samfundsniveau.

Sammenhæng på kryds og tværs
Der er et stærkt og synligt samspil i organisationen, der skaber sammenhæng og synergi mellem 
alle dele af Dansk Sygeplejeråd.

Der er åbenhed og gennemsigtighed om beslutningsvejene i hele organisationen.

Et aktivt og levende medlemsdemokrati
Den politiske ledelse sætter den overordnede retning og skaber rammer, der gør tillidsvalgte og 
medlemmer i stand til at handle.

Der er tydelighed i forhold til roller, opgaver og mandat til politisk ledelse, tillidsvalgte og netværk.

Dansk Sygeplejeråd agerer hurtigt og smidigt og der er letadgang til deltagelse og indflydelse.
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DSR’s formålsparagraf

Et af målene med den nye vision og værdigrundlag er at sikre 
sammen hæng mellem formål og politiske pejlemærker. Til højre 
vises DSR’s formålsparagraf.

Hvorfor?

§ 2. Formål 

Stk. 1. Dansk Sygeplejeråd samler Danmarks sygeplejersker og sygeple-
jestuderende til varetagelse af medlemmernes faglige, løn- og ansættel-
sesmæssige, arbejdsmiljømæssige, organisatoriske og sundhedspolitiske 
interesser. 

Stk. 2. Interessevaretagelsen sker i tæt samspil med medlemmer og 
tillidsvalgte gennem involverende, handlekraftige og forpligtende fælles-
skaber både lokalt og centralt samt i tværgående udvalg som blandt andet 
kan nedsættes af og have tydeligt mandat fra kongressen. 

Stk. 3. Dette søges bl.a. opnået ved: at føre forhandlinger med myndig-
heder og arbejdsgivere om løn-, ansættelses- og pensionsforhold for 
sygeplejersker, at arbejde for mest muligt politisk indflydelse, at arbejde 
for sygeplejens fortsatte udvikling gennem en styrkelse af uddannelsen 
og forskningen i sygeplejen, at udgive et tidsskrift for sygeplejersker, og 
samarbejde med organisationer i indog udland.
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Processen med at  
udvikle en ny vision og 
værdigrundlag

Processen med at udvikle DSR’s nye vision og værdigrundlag har 
været åben og involverende med inddragelse af interessenter på 
kryds og tværs af organisationen. 

Der har været følgende trin i processen: 
• Fælles udgangspunkt med datasafari
• En kerne og fire arbejdstemaer til at skabe værdi for og med med-

lemmerne
• Involverings- og testfase
• Test af udkast til visioner og værdier
• Involvering af formandskaber 

På de følgende sider er de enkelte trin i processen beskrevet nær-
mere. 

Hvordan?

Kongresbeslutning om ny 
vision og værdigrundlag 

for fremtidens DSR

Datasafari 
Status på fagforeningen 

og den omverdenPersonaer 
Billeder på vores 

medlemmer

Involvering
Møder med medlemmer 

i hele landet

Arbejdstemaer 
Drøftelser om, hvad der 
er vigtigst for at skabe 

værdi i fremtiden

Hack to the future
Medarbejderdag 

om ny medlemsværdi

Forslag til 
vision og værdier

Udmøntning af vision 
– i holdningspapirer

Udmøntning af værdier 
– i ny adfærd og nye vaner

Udmøntning af vision 
– i strategier og politikker
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Faser i visions- og værdiprocessen 2019-2020
Hvordan?

FASE 1 (APRIL)
Styregruppemøde - april
Drøfte oplæg til proces-ramme
HB-møde - 24.-25. april
Proces-ramme godkendes

FASE 2 (MAJ – NOV.)
Styregruppemøde - maj
Forberedelse af baggrundsmaterialer og oplæg 
til drøftelse i HB
HB-møde - 19.-20. juni
Drøftelse af DSR’s omverden, vilkår og strategi-
ske udfordringer og muligheder
HB-møde - 28-29. august
Udvikling af temaer for visions-arbejdet og 
drøftelse af værdi for medlemmet: Formandska-
ber, LF, SLS

FASE 3 (OKT.-DEC.)
Styregruppemøde - september 
Opsamling og forberedelse af temaer til beslutning
HB-møde - 2.-3. okt
Drøftelse og beslutning af temaer for visions-arbejdet
Involverings- og testfase – sep-nov
Involvering af medlemmer i kredse, LF, SLS og medarbej-
dere til en fælles medarbejderdag
Styregruppemøde - nov. 
Forberedelse af udkast til værdigrundlag til beslutning

FASE 4 (DEC.-JAN.)
HB-møde - 11-12. december
Beslutning af første udkast til værdig-
rundlag
Styregruppemøde - januar
Forberedelse af model, samt udkast til 
vision og værdigrundlag til beslutning
HB-møde - 29-30. januar
Beslutning af perspektiver til visionen, 
samt udkast til vision og værdigrundlag

FASE 5 (FEB.-MARTS)
Styregruppemøde - februar
Forberedelse af udkast til vision, værdigrundlag 
og workshop
Workshop - 5. marts
Drøftelse af udkast til vision og værdigrundlag: 
Formandskaber, LF, SLS

FASE 5½
Styregruppemøde - juni
Styregruppemøde - juniGenstart af proces og godkendelse af proces for fase 
5½ i efteråret 2020
HB-møde – 27-28. august
Temadag med formandskaber og beslutning på HB vedr. kongresforslag
Styregruppemøde - september
Forberedelse af kongresforslag, kongresbilag og proces for kongres til 
godkendelse i HB

HB-møde – 30. september - 1. oktober
Godkendelse af kongresforslag, kongresbilag og proces for kongres

KONGRES
Ordinær kongres - 9. dec. 2020
Kongresbeslutning om ny vision og værdigrundlag

FASE 6
Plan for konkretisering og omsæt-
ning af visionen i to spor med bred 
involvering:
• Politisk 
• Administrativt
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Fælles udgangspunkt 
med datasafari 

For at sikre, at visions- og værdiprocessen byggede på et fælles ud-
gangspunkt med den eksisterende viden, DSR allerede har om sine 
medlemmer og organisation, blev der udviklet en datasafari.

Datasafarien byggede på mere end 120 analyser, undersøgelser og 
strategier. Den var delt op i fem overordnede temaer: 
• Vores medlemmer og deres ønsker
• Løn og vilkår
• DSR’s omverden
• Fremtidens sygepleje og trends i samfund og arbejdsmarked
• DSR’s organisation og tilbud

Datasafarien blev brugt som udgangspunkt på både en workshop 
med HB den 20. juni 2019 og på en workshop med alle formandska-
ber den 28. august 2019.

Hvordan?
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En kerne og fire 
arbejdstemaer 

På en workshop med alle formandskaber den 28. august 2019 blev 
der fundet en kerne og fire arbejdstemaer, som HB i oktober 2019 
besluttede skulle være retningsgivende for det videre visions- og 
værdiarbejde. 

Kernen var: 
• Vi ønsker at skabe værdi for og med medlemmerne i form af 

fælles fagidentitet som sygeplejersker og støtte til medlemmerne 
(løn, vilkår, arbejdsmiljø mv.)

De fire temaer var:
• Mangfoldighed i fællesskab
• Stærk politisk stemme og stolt fagidentitet
• Synlig og tilgængelig forening
• Engagerende forening og professionel organisation. 

Hvordan?

Hvad kunne DSR 
gøre for at lykkes med at 

skabe mere værdi for 
sine medlemmer?

Fælles fagidentitet som 
sygeplejersker og støtte til 

medlemmerne 
(løn, vilkår, 

arbejdsmiljø mv.)

Vi ønsker at 
skabe værdi for og med 
medlemmerne i form af

Mangfoldighed 
i fællesskab

Stærk politisk 
stemme og stolt 

fagidentitet

Synlig og 
tilgængelig 

forening

Engagerende 
forening og 
professionel 
organisation
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Involverings- 
og testfase

I efteråret 2019 involverede kredse, Lederforeningen og SLS med-
lemmer i arbejdet med den nye vision og værdigrundlag. Dette blev 
gjort gennem alt fra mindre medlemsmøder til at inkludere emnet i 
større temadage. I alt deltog flere end 1650 medlemmer i aktiviteter, 
hvor ny vision og værdigrundlag var en del af programmet. 

Resultaterne af involveringen blev brugt til at kvalificere arbejdste-
maerne og give konkrete input til retningen for fremtidens Dansk 
Sygeplejeråd. Resultaterne fra fasen blev leveret til HB i december 
2019.

Hvordan?
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Involverings- 
og testfase

I involverings- og testfasen blev der også afholdt en fælles medar-
bejderdag for alle medarbejdere i DSR. Det skete 1. november 2019. 

På medarbejderdagen udviklede 235 medarbejdere konkrete idéer 
til den nye vision og det nye værdigrundlag med udgangspunkt i de 
fire arbejdstemaer, HB godkendte i oktober 2019. 

Resultatet fra dagen var 24 ideer til, hvordan DSR kan skabe mere 
værdi for medlemmerne i fremtiden. Ideerne blev leveret til HB i 
december 2019.

Hvordan?



12 - Vision og værdigrundlag

Test af udkast til 
visioner og værdier

I den sidste del af visions- og værdiprocessen var fokus på at få 
drøftet og prioriteret i flere udkast til visioner og værdier. 

Dette blev gjort på tre HB-møder, hvor hovedbestyrelsen blandt 
andet blev enige om, at DSR’s nye vision skal være rettet mod det 
store, samfundsrettede formål. 

Derudover blev endnu to udkast til visioner og værdier drøftet på 
en workshop med alle formandskaber d. 5. marts 2020 og en tema-
dag med alle formandskaber 27. august 2020.

På HB-mødet i september-oktober 2020 blev det besluttet, at det 
endelige valg mellem visionens to scenarier og værdigrundlagets 
seks værdier skal foretages på kongressen den 9. december 2020.

Hvordan? Ny vision Nyt 
Værdigrundlag

Udkast med fire 
visionsformuleringer

Udkast med to 
visionsformuleringer

 Udkast med to 
visionsformuleringer

Udkast med 
20 værdier

Udkast med 
10 værdier

Udkast med 
syv værdier

Udkast med 
seks værdier

December 2019

Januar 2020

Marts 2020

August 2020

September 2020

En vision Værdigrundlag 
med fire værdier

December 2020

Udkast med 
to scenarier for én 
visionsformulering 

Udkast med 
seks værdier
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Involvering af  
formandskaber

Formandskaberne i kredse, Lederforeningen og SLS er blevet invol-
veret via to workshops og en temadag, hvor vision og værdigrund-
lag var på programmet. 

Den 28. august 2019 mødtes alle formandskaber til en workshop, 
hvor fokus var på, hvilken værdi, DSR gerne vil skabe for og med 
medlemmerne. Dette udmøntede i en kerne og fire arbejdstemaer. 

Den 5. marts 2020 mødtes alle formandskaber igen til en workshop, 
hvor de denne gang drøftede, videreudviklede og gav feedback til et 
udkast til både visioner og værdier. 

Den 27. august 2020 mødtes alle formandskaberne til en temadag, 
hvor de formulerede en række anbefalinger til HB, som dagen efter 
skulle træffe beslutning om retningen for kongresforslaget. 

Resultatet af begge workshops og temadagen er blevet indtænkt i 
kongresforslaget for ny vision og nyt værdigrundlag for fremtidens 
DSR. 

Hvordan?
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Ny vision 

DSR’s nye vision skal være et attråværdigt sigtepunkt for Dansk 
Sygeplejeråd og samle DSR om en fælles klar ambition, der kan 
begejstre og engagere medlemmer.

På baggrund af HB’s drøftelser af første visionsudkast i januar 2020, 
blev designprincipperne til højre udformet. Designprincipperne 
blev brugt som guideline for formuleringen af det endelige kon-
gresforslag.

Det endelige kongresforslag tager udgangspunkt i en række fortolk-
ninger af, hvad det vil sige at være sygeplejerske. Sygeplejerske for 
livet. Hele livet. 

Kongresforslag 

Giver
genkendelighed
(for sygeplejersker)

Giver retning
for DSR

Har ambition
for samfund
og sygepleje

Afspejler
hverdag og

arbejde

Viser fælleskab

Udtrykker
stolthed

Vækker følelser

Den gode 
DSR-vision... 

Designprincipper for visionen

... skal både kunne bruges i sygeplejerskes hverdag
og på gangene på Christiansborg
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Ny vision for fremtidens 
DSR

Kongresforslaget for ny vision for fremtidens DSR indeholder to 
scenarier. Begge scenarier kan læses til højre. 

Kongresforslag Scenarie 1: Sygeplejerske for livet

Vi redder liv, forebygger sygdom og fremmer sundhed
Vores faglighed udvikler og bidrager til bedre sundhed for alle. Vi 
anvender vores viden for at forbedre kvalitet og prioriteringer overalt i 
sundhedsvæsenet.

Vi styrker vores faglighed og profession hele livet
Vores faglighed skal udvikles og styrkes gennem hele livet. Sammen sætter 
vi de højeste ambitioner for den enkelte sygeplejerske og sundhedsvæsenet.

Vi står stærkere sammen for livet som sygeplejerske
Vores fælles faglige udgangspunkt samler os. Vi samles om individuelle 
og kollektive udfordringer, der rammer os i livet som sygeplejerske, og 
vi støtter hinanden. Sammen er vi stærkere, når det gælder profession, 
arbejdsliv og løn.

Scenarie 2: Sygeplejerske. For livet

Vi redder liv, forebygger sygdom og fremmer sundhed
Vores faglighed udvikler og bidrager til bedre sundhed for alle. Vi 
anvender vores viden for at forbedre kvalitet og prioriteringer overalt i 
sundhedsvæsenet.

Vi styrker vores faglighed og profession hele livet
Vores faglighed skal udvikles og styrkes gennem hele livet. Sammen sætter 
vi de højeste ambitioner for den enkelte sygeplejerske og sundhedsvæsenet.

Vi står stærkere sammen for livet som sygeplejerske
Vores fælles faglige udgangspunkt samler os. Vi samles om individuelle 
og kollektive udfordringer, der rammer os i livet som sygeplejerske, og 
vi støtter hinanden. Sammen er vi stærkere, når det gælder profession, 
arbejdsliv og løn. 
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Nyt værdigrundlag

Det nye værdigrundlag for DSR beskriver det grundlag, vi agerer ud 
fra – hvordan vi gerne vil opleves. Med andre ord er det en rettesnor, 
der guider os i hverdagen.

Værdierne beskriver altså, hvad der skal kendetegne adfærden hos 
politikere, tillidsvalgte og medarbejdere i DSR, når de mødes med 
hinanden, med medlemmer eller med andre eksterne interessenter. 

Det endelige kongresforslag til værdigrundlaget tager udgangs-
punkt i de designprincipper for værdigrundlaget, som er beskrevet 
til højre. Designprincipperne er formuleret ud fra de drøftelser om 
værdigrundlaget, der har fundet sted i hovedbestyrelsen og med 
formandskaberne. 

Kongresforslag 

Er rettesnor 
for politikere, 

tillidsvalgte og 
medarbejdere 

i DSR

Kan omsættes 
til hverdagen

Er attraktiv for 
medlemmerne

Er klare 
pejlemærker 

for adfærd

Er lette 
at huske

Støtter op 
om visionen

Er vores 
løfte til 

medlemmerne

De gode 
DSR-værdier

Designprincipper for værdigrundlaget



17 - Vision og værdigrundlag

Kongresforslag 

Nyt værdigrundlag for 
fremtidens DSR

Kongresforslaget for nyt værdigrundlag for fremtidens DSR inde-
holder seks værdier, som hovedbestyrelsen foreslår skæres ned 
til fire værdier på kongressen 9. december 2020. De seks værdier 
kan læses til højre. 

Samlende
Vi forener alle sygeplejersker og ser styrker i mangfoldighed. Vi arbejder 
målrettet og aktivt for, at alle landets sygeplejersker, ledere og sygeple-
jestuderende er med i fællesskabet.

Handlekraftige
Vi går forrest i udviklingen af sundhedsvæsenet og øger respekten for det 
at være sygeplejerske. Vi gør det i et stærkt fællesskab, hvor vi har modet 
til at finde innovative løsninger for samfund og sundhedsvæsen.

Dagsordensættende
Vores fokus er at forbedre vilkårene for alle sygeplejersker i Danmark. 
Også for dem, der ikke er medlemmer endnu. Vi går forrest og er tydelige, 
markante og fokuserede på vores sager lokalt og centralt.

Nærværende
Vi udvikler relationen til alle vores medlemmer og er opsøgende og nys-
gerrige. Vi opsøger medlemmernes viden og stemme, kender deres behov 
og er tilgængelige der, hvor de er. Sådan kæmper vi bedst deres sag.

Engagerede
Vi gør en forskel for fællesskabet i alt hvad vi gør, og brænder for det. Vi er 
engagerede i hvert eneste medlem, og i hver eneste sag, vi arbejder med 
og for. I fællesskab er vi stærkere.

Troværdige
Vi er troværdige og åbne, fordi vi altid står på et stærkt fagligt grundlag. Vi tager 
afsæt i faglig viden, som vi ikke går på kompromis med, når vi søger indflydelse 
for at forbedre hverdagen for sygeplejersker, patienter og sundhedsvæsen.
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Et persona- og med-
lemsperspektiv på  
kongresforslaget

DSR’s nye vision og værdigrundlag skal skabe værdi for vores med-
lemmer og styrke DSR’s arbejde for og med medlemmerne. 

Derfor er det også vigtigt, at vi holder kongresforslaget op imod 
vores medlemmer, hvilket de næste sider illustrerer. 

På de næste to sider har vi illustreret det at være sygeplejerske for 
livet ud fra fem af de personaer, som blev udformet som en del af 
den datasafari, der dannede det fælles udgangspunkt for visions- 
og værdiprocessen. 

På siden efter er indsat tre virkelige medlemshistorier, som tidligere 
er delt som en del af DSR’s ”Jeg er sygeplejerske, fordi…”-kampagne.

Sygeplejerske for livet
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Et persona-perspektiv på kongresforslaget
Sygeplejerske for livet

SOFIE 
Den fagligt ambitiøse nyuddannede

”Jeg er glad for mit job og stolt af at være sygeple-
jerske. Men samtidig tænker jeg allerede på, hvor-
dan jeg kan udvikle mig fagligt og blive en endnu 
bedre sygeplejerske. Jeg kunne måske også godt 
tænke mig en kandidat. Jeg tænker på fremtiden, 
fordi jeg ved, at hvis jeg skal være sygeplejerske 
hele livet, så skal enten jeg eller arbejdsvilkårene 
udvikle sig, så jeg kan få et mere bæredygtigt 
arbejdsliv.” 

AMINA 
Det kritiske familiemenneske

”I mit job på hospice er liv og død en naturlig del 
af hverdagen, og vi taler ofte om, hvad et vær-
digt liv er, og hvordan vi som sygeplejersker kan 
hjælpe med at sikre et godt liv for vores patienter 
så længe som muligt. Jeg synes faktisk, det er 
smukt at være med helt til slutningen af livet og 
at få lov til at være med til at sikre en god afsked 
mellem patient og pårørende. Det er det ønske om 
at arbejde for livet, også i døden, der får mig til at 
møde ind på arbejde hver dag.”

KAREN
Den erfarne og fagpolitisk interesserede

”I mine øjne er fagforeninger helt centrale for, at vi 
bibeholder og udvikler et arbejdsmarked, hvor vi 
kan have et godt arbejdsliv helt til pensionsalderen. 
Derfor er jeg stolt af at være medlem af Dansk Sy-
geplejeråd, hvor jeg virkelig kan mærke, at vi som 
fællesskab har ambitioner på vegne af samfundet 
og fremtidens sundhedsvæsen. Som sygeplejer-
sker arbejder vi for et godt liv for vores borgere og 
patienter – og så er det godt at vide, at der også er 
nogen, der arbejder for et godt liv for os.” 
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Et persona-perspektiv på kongresforslaget
Sygeplejerske for livet

TRINE 
Den ensomme leder

”Min profession som sygeplejerske er en stor del af 
min identitet, både fagligt og personligt. Jeg har et 
job som leder, men alt hvad jeg laver, bygger på min 
sygeplejefaglige viden. Derfor er det også vigtigt for 
mig, at Dansk Sygeplejeråd kan rumme mig hele ar-
bejdslivet igennem og formår at skabe et fællesskab, 
hvor der er plads til alle aspekter af sygeplejelivet 
– fra studerende og basissygeplejerske til leder og 
pensionist. Vi er muligvis i forskellige faser af vores 
arbejdsliv, men vi er alle sygeplejersker i hjertet.”

ANDERS 
Den sociale studerende

”Jeg drømmer om et arbejdsliv, hvor jeg kan gøre 
en forskel for andre mennesker, og hvor jeg kan 
bidrage til, at danskerne får et godt, sundt og langt 
liv. Derfor tænker jeg også meget på det ansvar for 
andres liv, jeg kommer til at skulle bære. Det er en 
vigtig opgave, som kræver, at vi har et sundhedsvæ-
sen, som også værner om mit liv. Ellers kan jeg godt 
være bekymret for, om jeg kommer til at arbejde som 
sygeplejerske hele mit arbejdsliv”.

SONJA
Den udmeldte

”Jeg bruger min sygeplejefaglige viden i alt, hvad 
jeg gør på mit job. Det er også den, jeg bygger mine 
holdninger på, når jeg forsøge at skabe forandrin-
ger på arbejdspladsen. Jeg ser hver dag, at mine 
kolleger og jeg knokler for at give patienterne den 
bedste behandling, og derfor skal vi også have 
et godt arbejdsmiljø og et godt arbejdsliv. Jeg tror 
bare, jeg kan gøre størst forskel ved at gå direkte til 
min leder og argumentere for min sag”. 
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Uddrag fra medlemshistorier

Kamilla Bøje fra hjemmesygeplejen 
i Herning Kommune 

“Jeg er sygeplejerske, fordi jeg 
kan, vil og tør. Som hjemmesyge-
plejerske arbejder jeg selvstæn-
digt og tilbringer de fleste timer 
på egen hånd i borgernes hjem. 
Alligevel ser jeg sygeplejen som 
en holdsport, hvor min egen vid-
en, færdigheder og kompetencer 
ikke altid slår til, og hvor jeg 
har brug for samspil med mine 
kollegaer.” 

Kristian Ahlbeck Fisker fra  
Neurokirurgisk OP-afsnit på OUH 

”Jeg er sygeplejerske, fordi jeg blev 
totalt fanget af følelsen af at være 
en del af noget større! At være en 
del af et kæmpestort levende organ, 
der består af tusindvis af sygeplejer-
sker og andre mennesker med alle 
uddannelser og professioner. I et 
system bestående af hundredvis af 
afdelinger, specialer, laboratorier og 
alt derimellem. Hvor alle har deres 
funktion, og ingen er uundværlige.” 

Betina Brøgger Toft fra center 
for midlertidigt ophold i Kolding 
Kommune 

”Jeg er sygeplejerske, fordi, jeg kan 
lide tanken om, at vi er dem, som 
er der i alle faser af et menneskes 
liv. Vi har øje for helheden omkring 
borgeren eller patienten. De vitale 
parametre er vigtige at måle, men 
det er også vigtigt, at borgeren eller 
patienten bliver inddraget, så vi 
ser de fysiske, psykiske og sociale 
behov, når vi yder helhedspleje.” 

Sygeplejerske for livet 
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