


sagsbehandlerne er meget lidt be
vidste om at bruge sundhedsple
jerskerne, selv om de er i den sam
me forvaltning." 
Kirsten Holgersen fra Køben
havns amtskreds supplerede: 
"Det er en forudsætning for vores 
arbejde med familierne, at vores 
faglige ledelser arbejder sammen 
med ledelser for fx pædagoger, 
psykologer og socialrådgivere, så
ledes at der kan lægges fælles 
strategier. Og det oplever jeg van
skeligt kan gennemføres, som 
hverdagen ser ud for ledelserne af 
de integrerede ordninger. Fordi 
hovedfokus her er lagt på rehabili
tering og pleje af syge efter hospi
talsophold, af kronisk syge og se
nile ældre. Min oplevelse er, at 
arbejdsfeltet for sygeplejeledel
serne er blevet så brede, at den 
ledelse, der ti I bydes sundheds
plejersker, er udelukkende admi
nistrativ ledelse. Og det gælder 
for sundhedsplejersker som for 
alle andre, at skal vi udvikle vores 
fag, så bliver vi nødt til at have 
egen faglig ledelse." 
Hanne Skilbreid fra Hovedsta
dens amtskreds føjede spørgsmå
let om kapaciteten på Danmarks 
Sygeplejerskehøjskoles sund
hedsplejerskelinie og lønnen un
der uddannelsen ind i debatten, 
efter at hun havde konstateret, at 
der i 1995 var det største antal 
sygeplejersker på dispensation i 
sundhedsplejen: 
"Jeg mener ikke, at man med den 
ene hånd kan vedtage en lov om 
forebyggelse, der trådte i kraft ved 
årsskiftet, uden at man med den 
anden hånd sørger for, at der er 
uddannet nok sundhedsplejer
sker til at udføre arbejdet. Jeg tror, 
mange vil afholde sig fra at søge 
sundhedsplejerskelinien frem
over, såfremt de studerendes løn 
ikke dækkes med 100 procent, 
svarende til de vilkår, de studeren
de på den ledende og den under
visende linie på Danmarks Syge
plejerskehøjskole bliver tilbudt. I 
de sidste cirka 25 år har sund
hedsplejestuderende måttet nø
jes med 75 procents kompensa
tion, og jeg vil opfordre Dansk Sy
geplejeråd til at arbejde for at få 
den forsk.el fjernet." 
På kongressen tilkendegav begge 
næstformænd -Jette Malin og Jet
te Søe - at Dansk Sygeplejeråd 

ville tage spørgsmålet om afløn
ning under uddannelsen op med 
arbejdsgiverne igen. De mente 
begge, at arbejdsgiverne måske 
godt kunne påvirkes i positiv ret
ning med baggrund i den nuvæ
rende sundhedsplejerskemangel, 
da det er indlysende, hvilken for
del arbejdsgiverne ville få-nemlig 
flere sundhedsplejersker. 
Hvad angår faglig ledelse for 
sundhedsplejerskerne sagde 1. 
næstformand Jette Molin, at hun 
var af den opfattelse, at organisa
tionen skal arbejde for, at der bli
ver sundhedsplejefaglig ledelse, 
men tilføjede, at hun intet pro
blem havde med, at lederen ikke 
er sundhedsplejerskeuddannet, 
så længe sundhedsplejen bare er 
koblet op på en integreret ord
ning. 
Jette Søe, der var 2. næstformand 

Hovedbestyrelsen skol for fremtiden 

sørge for, ot der minimum hvert halve 

år udarbejdes en opgørelse over for

delingen of den decentrale løn. Op

gørelsen skol indeholde såvel for

delingen blondt ledende sygeplejersker 

og sygeplejersker i bosisstillinger, som 

en opgørelse over den gennemsnitlige 

beløbsstørrelse fordelt på somme. 

Det vedtog Donsk Sygeplejeråds kongres 

i en henstilling, foreslået af Frederiks

borg amtskreds. 

"Vi bliver simpelt hen nødt til ot vide 

noget om, hvod der sker med de penge, 

som bliver tildelt via den decentrale 

løn" sagdeHenrik Mønsted fro Frederiks

borg amtskreds, da hon fremlagde 

forslaget. Frederiksborg amtskreds 

mener, ot der er sket en skævdeling of 

de decentrale lønmidler til fordel for 

sygeplejersker i primærsektoren og 

ledende sygeplejersker fremfor sygeple

jersker i basisstillinger. Det er den 

skævdeling, mon ønsker belyst med de 

halvårlige opgørelser. 

Hovedbestyrelsen havde anbefalet 
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indtil kongressen valgte hende til 
ny formand, sagde: 
"Det er en misforståelse, at man 
er rykket over i børne-, unge- og 
kulturforvaltningerne. Min erfa
ring er, at de steder, hvor man er 
organiseret under den slags for
valtninger, er sundhedsplejer
skerne tit blevet en lille gruppe af 
en stor sagsbehandlergruppe. Og 
det synes jeg er at svække sund
hedsplejen." 
Den afgående formand, Kirsten 
Stal/knecht, sagde, at det ville væ
re "uklogt at køre sundhedspleje
faglig ledelse som et stort, over
ordnet projekt." Hun advarede: 
"Kampen kommer til at stå om 
overhovedet at fastholde ledelsen 
på primærområdet." □

Nøgleord: Dansk Sygepfejeråd, 
kongres, sundhedsplejersker. 

kongressen ot stemme for forslaget med 

den begrundelse, ot jævnlige opgørelser 

vor i overensstemmelse med hidtidig 

praksis. 

"Det vil jeg kalde en sandhed med 

modifikationer. Det er rigtigt, ot der 

nogle få gonge er udkommet materiale, 

hvor der hor været en relevant be

skrive/se af problematikken. Senest i 

1994," sagde Henrik Mønsted: "Den

gang viste tallene, at hvis mon var 

almindelig sygeplejerske på et hospital, 

så vor chancen for at få penge 15 

procent, og når mon fik, så var det cirka 

4000 kroner. Hvis man tilsvarende tager 

oversygeplejerskerne, så vor chancen 37 

procent og beløbet var 10.000 kroner." 

Af hovedbestyrelsens bemærkninger til 

kongresfors/aget fremgår, at mon er i 

gang med at etablere et nyt system til 

opgørelse af decentral løn: "Det er 

hensigten, at der skal kunne dannes 

udtræk, der belyser den ønskede 

problemstilling. I den forbindelse er 

halvårlig afrapportering mulig." 

29 


