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Velkommen til denne del af kongressen, hvor temaet er Handlekraftige 

fællesskaber. 

 

Jeg har glædet mig rigtig meget til netop i dag, for her skal vi afprøve noget nyt, 

hvor - kongresdelegerede og gæster – i fællesskab skal have en debat om, hvad 

vi i DSR skal gøre for at styrke og udvikle handlekraftige fællesskaber. 

 

Fagbevægelsen er under pres, det har vi set talrige eksempler på de sidste 

måneder, og her har Handlekraftige Fællesskaber organisationerne imellem, 

været altafgørende for, at DSR er kommet styrket ud af OK forhandlingerne.  

 

På samme måde har vi fremadrettet også brug for Handlekraftige Fællesskaber 

internt i Dansk Sygeplejeråd, både når det gælder indflydelse på arbejdsvilkår, 

professionen og sundhedsvæsenet generelt i Danmark - og det skal være på 

alle niveauer, på arbejdspladsen, lokalt, nationalt og internationalt  

 

Danske Sygeplejeråd er en stærk faglig organisation. Det er der flere beviser på. 

Alligevel er der brug for at vi bliver stærkere – så vi kan varetage 

sygeplejerskernes og de sygeplejestuderendes interesser endnu bedre.  

 



Vi ved fra undersøgelsen ”Fællesskab gør forskel”, lavet for FTF og LO fra 

Aalborg Universitet, at der er et udbredt ønske om at danne fællesskaber på 

arbejdspladserne, samtidig med, at der er brug for fagligt sammenhold. 

 

Men betingelserne skal forbedres. Først og fremmest handler det om 

prioritering og tid, og også om at vi som organisation skal være nærværende og 

mere synlige på arbejdspladserne.  

 

En sygeplejerske, der medvirker i undersøgelsen, udtaler: 

Sygeplejerskerne ønsker, at der bliver en bedre “forbindelse mellem top og bund 

i organisationen”, og at “interesserne skal varetages bedre  

Så det handler også om, at vi som organisation skal møde medlemmerne, hvor 

de er.  

 

Vi har taget de første skridt med Organisationsudviklingsprojektet Sammen om 

DSR, hvor mange af vores medlemmer var med til at udvikle de politiske 

pejlemærkernes for fremtidens DSR. 

• Større indflydelse til sygeplejerskerne   

• Involverende og handlekraftige fællesskaber  

• Sammenhæng på kryds og tværs  

• Et aktivt og levende medlemsdemokrati 

 

Og på den ekstraordinære kongres i juni 2017 vedtog kongressen at 

medlemsinvolveringen og skabelsen af fællesskaber blandt medlemmerne også 

skal fremgå af Dansk Sygeplejeråds formelle love.  

 

Ja, vi er i gang flere steder i organisationen, men arbejdet er ikke færdiggjort, 

for der skal være gode rammer og sættes endnu flere handlinger bag ordene, 

for det er gennem involverende faglige fællesskaber og netværk: 

• at vi styrker hinanden, giver plads til vores forskelligheder og udvikler 

nye ideer.  



• at vi sammen kan forandre og skabe løsninger og resultater – i forhold til 

de udfordringer, vi oplever på arbejdspladsen og i sundhedsvæsenet.   

 

Vi skal bruge de ressourcer der findes hos alle os i Dansk Sygeplejeråd og 

arbejde sammen på kryds og tværs.  

 

Vi skal alle stille os til rådighed for de medlemmer, der vil være med til at 

udvikle rammerne for kollegaernes arbejdsliv, faget og sundhedsvæsenet. Her 

gør tillidsrepræsentanterne en kæmpe indsats.  

 

 

Er der noget vi sygeplejersker er gode til – er det det med at opbygge 

relationer. Det er faktisk en del af kernen i sygeplejen. Og det er en 

kompetence vi også kan bruge i vores nye fællesskaber i Dansk Sygeplejeråd 

 

Stærke relationer mellem medlemmer og os tillidsvalgte er nemlig en 

forudsætning for at styrke og udbygge indflydelsen og for at sikre en tæt 

sammenhæng mellem de problemer medlemmerne oplever og Dansk 

Sygeplejeråds politik og handlinger. På den ¨måde bliver det også mere synligt 

for medlemmerne hvad tillidsvalgte og medlemmer kan udvikle i fællesskab.  

 

Men skal vi forholde os til sygeplejersken, jeg omtalte før – der gav udtryk for, 

at der skal være en bedre forbindelse mellem top og bund i organisationen, så 

er måske flere, der skal være tilstede stede i fællesskaberne på 

arbejdspladserne.  

 

For stærke arbejdspladser opnår resultater, fordi de står på et fundament af 

relationer, motivation, sammenhold, fælles ansvar og en høj organiseringsgrad 

 

Vi skal gøre fællesskabet større, og stærkere gennem øget involvering, for at 

skabe resultater, der gør en forskel i medlemmernes arbejdsliv og i samfundet 



 

Det kan også siges meget mere enkelt. Vi skal møde medlemmerne, hvor de er 

og sammen løse de udfordringer, de oplever.  

 

Det handler om lederskab – det siger Marshall Ganz’s, der er professor på 

Harvard, græsrodsaktivist og aktiv i 60'ernes borgerrettighedsbevægelse i USA. 

Kampagnestrateg i Obamas valgkamp i 2008 og mange årigt fagforeningsmand, 

noget om 

• Lederskab er at acceptere ansvaret for at skabe de betingelser, der gør 

andre i stand til at nå et fælles mål underuvisse omstændigheder                  

 

Kongressen er den politiske ledelse i DSR – vi skal sætter den overordnede 

retning, og vi skal forpligte os på at skabe rammer, der gør tillidsvalgte og 

medlemmer bedre i stand til at handle.  

 

Stærke og handlekraftige fællesskaber kræver retning, rammer, råderum og 

gode relationer 

 

Jeg glæder mig til debatten 


