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Tættere samarbejde 
mellem FTF og LO

Hvordan kan en fælles 
hovedorganisation 

styrke fagbevægelsen? 

Dansk Sygeplejeråd vil fremme fornyelse af  
fagbevægelsen
Fagbevægelsen er under pres og skal stå stærkere i fremti-
den. Det gælder den danske model, og det gælder lønmodta-
gernes arbejdsvilkår.

Dansk Sygeplejeråd besluttede derfor på kongressen i 2012 
at se på, hvordan vi ved at bygge videre på fagbevægelsen 
som social og politisk bevægelse kan nytænke fællesskaber, 
solidaritet og velfærd. Det var også et af de elementer, som 
Dansk Sygeplejeråd bragte med til FTF´s kongres i 2012 
og som mundede ud i, at FTF og LO i 2013 påbegyndte en 
udredning i forhold til mulige samarbejdstemaer, som nu 
er blevet til et forslag om en afdækning af mulighederne for 
at slå de to hovedorganisationer sammen til en ny styrket 
fælles organisation.

I Dansk Sygeplejeråd ser vi et behov for at fremme en 
fornyelse af fagbevægelsen. Som din faglige organisation 
under FTF, vil vi derfor gerne drøfte FTF’s muligheder ved 
at gå sammen med LO, og vi går til drøftelserne med et 
mål om at opnå størst mulig indflydelse på en eventuel 
sammenlægning. Vores ambition er at sikre politisk fokus 
på det, der er vigtigt for sygeplejersker.

Fagbevægelsen tilbage i førertrøjen
Fagbevægelsen og den danske arbejdsmarkedsmodel er 
presset fra flere fronter. 

Den internationale økonomiske krise har sat sine spor og har 
blandt andet medført besparelser på de offentlige velfærds-
ydelser. Flere og flere virksomheder må flytte arbejdspladser 
til udlandet for at være konkurrencedygtige. 

Samtidigt er der et pres fra lønmodtagere fra andre EU-lan-
de, som kommer til Danmark og arbejder for lavere løn og 
dårligere arbejdsvilkår, hvilket er med til at underminere den 
danske model og den fælles velfærd.

Det er nogle af de udefrakommende påvirkninger, som pres-
ser de faglige organisationers politiske indflydelse.

Faldende organisering i dele af fagbevægelsen
Sideløbende mærker en række faglige organisationer fal-
dende organisering blandt lønmodtagerne. Og det rammer 
den samlede fagbevægelse, og dermed også sygeplejer-
skerne, selvom Dansk Sygeplejeråd ikke oplever et fald i 
medlemstallet.

Det er en udfordring for fagbevægelsen, som i sidste ende 
kan få negative konsekvenser for lønmodtagernes arbejdsliv. 

Svaret på disse udfordringer kan være et tættere samarbejde 
i fagbevægelsen. Én samlet hovedorganisation vil repræsen-
tere 1,5 millioner medlemmer fra hele arbejdsmarkedet og 
stå stærkere, når dørene skal sparkes ind til forhandlinger på 
Christiansborg.
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Hvad gør Dansk Sygeplejeråd, og hvad gør hovedorganisationen?
Her kan du få overblik over, hvad Dansk Sygeplejeråd varetager som faglig organisation, og hvad en  
hovedorganisation tager sig af. 

Hvilke opgaver varetager FTF som hovedorganisation?    Hvilke opgaver varetager Dansk Sygeplejeråd?

Organisationen varetager:
• Politisk interessevaretagelse for 

lønmodtagerne på tværs af de 
faglige organisationer

• Trepartsforhandlinger med rege-
ringen og arbejdsgiverorganisatio-
nerne

• Fælles talerør for alle medlemsor-
ganisationerne nationalt og 
internationalt

Medlemmer:
organisationer med professions-  
og erhvervsrettet uddannede 
medlemmer.  

FTF 

Organisationen varetager:
• Politisk interessevaretagelse for 

sygeplejerskerne
• Udvikling af sygeplejefaget og 

sygeplejerskeuddannelsen
• Forhandling af sygeplejerskers 

overenskomster
• Lokalpolitisk forankring på 

sygeplejerskernes arbejdspladser 
gennem tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter

• Medlemsrådgivning og håndtering 
af arbejdsskader og patientklager

Medlemmer:
Sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråd

Ofte stillede spørgsmål til en sammenlægning mellem FTF og LO

Q: Vil det have betydning for forhandlingen af min  
overenskomst?

A: Nej, det vil fortsat være Dansk Sygeplejeråd, der varetager 
forhandlingerne af sygeplejerskers overenskomster.

Q:  Vil det betyde fysiske sammenlægninger af  
lokalafdelinger?

A: Hovedorganisationerne har ikke indflydelse på, hvordan 
de lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd er organiseret. 
Hovedorganisationerne bestemmer dog selv, hvordan de i 
fremtiden vil organisere deres lokalafdelinger.

Q:  Får det betydning for tillidsrepræsentanternes rolle?
A: Nej, din TR er fortsat repræsentant på din arbejdsplads.

Q:  Vil det betyde, at sygeplejersker bliver dårligere  
repræsenteret i MED-udvalg?

A: Nej. Den nuværende fordeling af pladser i MED-udvalg 
forandres umiddelbart ikke. De faglige organisationer i LO 
og FTF er enige om i den kommende tid at fastholde forde-
lingen af pladser. De sygeplejersker, der sidder i MED, kan 
således fortsætte – medmindre man lokalt bliver enige om 
noget andet, men den mulighed har man altid.  

Q:  Vil det betyde, at det ikke længere er Dansk 
 Sygeplejeråd, som varetager medlemssager?

A: Nej det er fortsat Dansk Sygeplejeråd, der hjælper dig med 
juridiske spørgsmål, arbejdsskadesager, patientklager, 
tvister med din arbejdsgiver, karriererådgivning og andre 
spørgsmål, der vedrører dit arbejdsliv.
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 Vækst og beskæftigelse – at flere kommer i 
arbejde

 Internationalt – at sikre lønmodtagernes inte-
resser i EU

 Socialpolitik -  at skabe et mere rummeligt ar-
bejdsmarked

 Ligestilling – at sikre, at mænd og kvinder 
behandles lige med hensyn til løn- og ansæt-
telsesvilkår

 Social dumping – at bekæmpe social dumping 

 Arbejdsmiljø –  man må ikke blive syg af at gå 
på arbejde

 Ansættelsesvilkår – at sikre de bedste og stær-
keste opgaver i forhold til arbejds-og ansættel-
sesvilkår

 Uddannelse – at sikre høj kvalitet i uddannel-
serne og muligheder for opkvalificering gen-
nem videre- og efteruddannelse

Hvilke områder vil hovedorganisationen fokusere på
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Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K

Telefon 33 15 15 55

dsr@dsr.dk   www.dsr.dk


