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Velkommen

til sygeplejerskernes faglige fællesskab

Dansk Sygeplejeråd er historien om et unikt, sygeplejefagligt fællesskab, som samler alle sygeplejersker
- inklusiv studerende og ledere i én organisation – og
som taler sygeplejerskernes sag. Dansk Sygeplejeråd
arbejder hver dag for, at du får de bedste betingelser inden for arbejdsmiljø, løn og uddannelse. Vi
bidrager til at udvikle sygeplejefaget og styrke både
sygeplejerskeuddannelsen og efter- og videreuddannelsesmuligheder. Vi skal gøre det sammen og i fællesskab. Det er nødvendigt for at skabe resultater, der
gør en forskel i sygeplejerskernes liv og i samfundet.
Som medlem har du mulighed for at involvere dig
i fællesskabet og sammen med dine kollegaer gøre
en forskel. Vi tilbyder dig faglig rådgivning, juridisk
bistand, en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen,
faglige og sociale arrangementer, karriererådgivning,

fagbladet Sygeplejersken og medlemsrabatter. Du har
også ret til at bære det traditionsrige emblem.
I pjecen her kan du få et overblik over, hvordan du
kan bidrage til fællesskabet samt hvilken hjælp og
støtte du kan finde i Dansk Sygeplejeråd. Hvis der er
noget, du mangler svar på eller du har en god ide,
skal du ikke tøve med at tage kontakt til din tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant eller din lokale
kreds/hovedkontoret i København.
Find kontaktinfo på www.dsr.dk/kontakt

Venlig Hilsen
Grete Christensen, Formand
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Arbejde i udlandet

Søger du nyt job

Autorisation, forsikring, bolig og fagforening i udlandet. Det er mange ting at holde styr på, når du vil ud.
Find hjælp og bliv inspireret.

På DSR’s hjemmeside kan du finde gode råd til
jobsøgningen og finde ledige stillinger. Er du aktiv
medlem af både DSR og DSA har du også mulighed
for at booke en karrieresamtale, for at få sparring på
din ansøgning og CV.

Læs mere på dsr.dk/jobiudlandet

Læs mere på dsr.dk/karriere og dsa.dk/jobsoegning
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Hvis du bliver syg

Overvejer du efterløn

Både du og din arbejdsgiver skal overholde en række
krav og retningslinjer ved sygdom. Din tillidsrepræsentant kan give dig et overblik over, hvad du skal og må i
din situation. Er din sygdom relateret til dit arbejdsmiljø, kan din arbejdsmiljørepræsentant tage problemerne op med ledelsen. Du har desuden mulighed for at
få råd og vejledning hos a-kassen.

Reglerne for efterløn er forskellige alt efter, hvor gammel du er. Inden du fylder 30, skal du beslutte dig for,
om du vil være med i en efterlønsordning.
Læs mere på dsr.dk/efterloen og dsa.dk/efterloen

Læs mere på dsr.dk/syg og på dsa.dk/sygdom
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Er du nyuddannet

Planlæg din karriere

Der er et hav af ting at tage stilling til, når du har afsluttet sygeplejestudiet og for alvor skal ud på arbejdsmarkedet. Hvor skal du arbejde, hvad med løn, hvad
kan du bruge din fagforening til osv.? Få overblik over
dine muligheder og rettigheder.

Hvis du mangler inspiration til at planlægge din karriere, kan du med fordel kigge på DSR’s hjemmeside
’Job og Karriere’. Her finder du emner som jobsøgning,
kompetenceudvikling og uddannelse. Er du aktiv medlem af både DSR og DSA, har du også mulighed for at
booke en karrieresamtale.

Læs mere på dsr.dk/nyuddannet

Læs mere på dsr.dk/karriere.
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Hvis du får en arbejdsskade

Hvis du bliver fyret

Er du blevet syg eller kommet til skade på dit 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.

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/arbejdsskade

Læs mere på dsr.dk/afskediget
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Nyt job

Hvis du får en patientklage

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.

Kontakt DSR med det samme, hvis du bliver involveret i en klagesag. Vores konsulenter og jurister står
klar til at yde dig sygeplejefaglig og juridisk rådgivning og vejledning.
Læs mere på dsr.dk/patientklage

Læs mere på dsr.dk/nytjob
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Faglige selskaber og netværk

Vil du have indflydelse på dit fag

DSR’s 35 faglige selskaber er fællesskaber for sygeplejersker med interesse for at udvikle et fagligt
speciale. DSR bakker op om, at medlemmer danner
landsdækkende netværk med mulighed for f.eks.
videndeling og sparring.

DSR arbejder for at påvirke faget gennem samfund og politik. DSR inddrager altid medlemmernes specialviden på
specifikke felter, når der fx skal udvikles nye politiske udspil 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/fs og dsr.dk/kurser

Læs mere på dsr.dk/fagogforskning
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Skal du på barsel

Løn- og ansættelsesvilkår

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.

Du kan finde din overenskomst og aftale på dsr.dk/
løn. Har du spørgsmål, er din tillidsrepræsentant og dit
lokale kredskontor klar til at hjælpe.
Læs mere på dsr.dk/løn

Læs mere på dsr.dk/barsel og dsa.dk/barsel
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Er du leder

Arbejdsmiljø

Lederforeningens konsulenter ved alt om dine lønog 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.

Selvom arbejdsmiljøproblemer ofte rammer individuelt, 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 tillidsrepræsentant og din nærmeste leder. Har du brug for
yderligere hjælp, står din lokale kreds klar til at hjælpe.

Se mere på dsr.dk/lederforeningen

Læs mere på dsr.dk/arbejdsmiljø
11

Sammen er vi
Dansk Sygeplejeråd
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
der medarbejdere, som kender de lokale forhold. På
hovedkontoret i København sidder også specialister,
som kan overtage din sag eller yde støtte til den lokale kreds, hvis behovet opstår.

Deltag i fællesskabet
Hvis du deltager og involverer dig i sygeplejerskens
fællesskab og netværk, kan vi sammen identificere
problemstillinger og muligheder, der skaber løsninger
og resultater på din arbejdsplads, i dit nærområde og
på samfundsniveau. Dansk Sygeplejeråd opfordrer dig
og dine kollegaer til at indgå i faglige fællesskaber og
gøre brug af din tillidsrepræsentant. Vil du være med
til at udvikle og styrke DSR så kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds
Læs mere på dsr.dk/medlem
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Din tillidsrepræsentant
Din tillidsrepræsentant er din nærmeste sparringspartner og rådgiver i forhold til arbejdsvilkår, personalepolitik 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, indgår din tillidsrepræsentant som forhandler og bisidder
i dit samarbejde med ledelsen. Efter aftale fra din
lokale kreds kan din tillidsrepræsentant også forhandle lokal løn for dig og dine kolleger.
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Din fællestillidsrepræsentant
Din fællestillidsrepræsentant (FTR) er valgt blandt
arbejdspladsens tillidsrepræsentanter. FTR varetager
alle medlemmers fælles interesser på arbejdspladsen,
forhandler typisk med den øverste ledelse og sidder
med i forskellige samarbejdsudvalg.
FTR er leder af alle TR på arbejdspladsen og arbejder
for at kvalificere rådgivning og vejledning til medarbejderne fra enten TR eller FTR selv.
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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 aftaler 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 problemet 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 arbejdspladsen 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 konsulenterne og kredspolitikerne med henblik på at indgå i
dialog om arbejdsvilkår på arbejdspladsen.
Find kontaktoplysninger til din kreds på
www.dsr.dk/kontakt
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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 med personaleansvar og medlem af DSR
bliver du automatisk medlem af Lederforeningen.
Lederforeningen kan bl.a. hjælpe dig med forhandling, rådgivning og vejledning om løn- og ansættelse
og du kan få ledelsesmæssig og faglig sparring.
læs mere på dsr.dk/lederforeningen

17

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS)
varetager de sygeplejestuderendes interesser.
SLS arbejder aktivt for at sikre, forbedre og udvikle de
studerendes vilkår under uddannelsen til sygeplejerske i et tæt samarbejde med og som en del af Dansk
Sygeplejeråd. SLS arbejder både lokalt på skolerne,
nationalt og internationalt.
læs mere på dsr.dk/sls
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Seniorsammenslutningen
Du behøver ikke at forlade faget, bare fordi du er gået
på efterløn eller pension. DSR’s Seniorsammenslutning giver dig mulighed for at møde andre sygeplejersker, som har forladt arbejdsmarkedet. Seniorsammenslutningen inviterer sammenslutningens
medlemmer og øvrige medlemmer af DSR, som er
over 55 år, til faglige arrangementer i hele landet. Når
du går på efterløn eller pension og har søgt DSR om et
seniormedlemskab og nedsat kontingent, overgår du
automatisk til Seniorsammenslutningen.
læs mere på dsr.dk/senior
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Dansk Sygeplejeråds hovedkontor
Dansk Sygeplejeråds hovedkontors konsulenter og
jurister leverer faglig opbakning og bistand til kredsene og overtager enkelte sager. Desuden varetager de
sager om f.eks. arbejdsskader og patientklager. Der er
et tæt samarbejde mellem hovedkontorets konsulenter 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 tillidsrepræsentant får hjælp fra kredsen. Målet er, at du får 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.
læs mere på dsr.dk/kontakt
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DSR i tal
I 2021…

… har vi behandlet 608 verserende arbejdsskadesager.

Med ca. 1.500 aktive tillidsrepræsentanter og ca. 1.500
aktive arbejdsmiljørepræsentanter fordelt på arbejdspladser over hele landet, er Dansk Sygeplejeråd
sandsynligvis til stede på din arbejdsplads.

… var vi 10.297 medlemmer, som var med til at udvikle faget i et af DSR’s 35 faglige selskaber.

I Dansk Sygeplejeråd har vi pr. 1. januar 2021 i alt
77.000 medlemmer.

… har vi hjulpet vores medlemmer med 22.655 sager
om blandt andet løn, ansættelse, sygdom og opsigelse.

… har vi løbende i alt behandlet 178 patientklagesager, tilsynssager og politisager.
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Medlemstilbud
Forbrugsforeningen

Lån&Spar

Med Forbrugsforeningens betalingskort er du klædt godt på,
når du skal handle. Du får rabat på bl.a. briller, mobiltelefoner,
tøj og meget andet. Du får bonus i flere tusinde butikker landet over og kan typisk få op til 10% i bonus på dine indkøb.

DSR er medejer af Lån & Spar og derfor kan du som
medlem få ekstra gode vilkår i banken.
Læs mere på www.lsb.dk/dsr

Læs mere på www.forbrugsforeningen.dk

Bauta Forsikring

Sygeplejerskernes fritidsboliger

Bauta Forsikring er for sygeplejersker og andre faggrupper
inden for sundhedssektoren. Bauta Forsikring udbyder en
lang række gode og billige forsikringer til DSR’s medlemmer,
f.eks. indboforsikring, husforsikring, bilforsikring, ulykkesforsikring, studieforsikring og meget andet.

Du kan leje feriehuse i Gl. Skagen, Feriecenter Løkken,
Strandfogedgården i Klegod, Skærby Strand og Dueodde
på Bornholm. Der er i alt 41 indbydende og funktionelle
fritidsboliger, som alle er blevet sat i stand. Lej en bolig til
din næste ferie eller blot en weekend væk fra hverdagen.

Læs mere på www.forbrugsforeningen.dk

Læs mere på dsr.dk/fritidsbolig

Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K
Telefon 33 15 15 55
dsr@dsr.dk www.dsr.dk
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