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DEBAT: Professor og overlæge Jacob Rosenberg
og sygeplejerske Line Ervolder foreslår
to ændringer i sygeplejerskernes løndannelse. "Vi
skal som lokalpolitikere tage ansvar for løn til
borgernære jobfunktioner lokalt," skriver de.
Regeringen har nu stoppet kon!ikten, og vi må se fremad. Vi
foreslår to ændringer i sygeplejerskernes løndannelse, som

samtidig har potentiale til at løse manglen på klinisk personale. Vi vil indføre et klinikertillæg og et
tillæg for at arbejde på fuld tid.

Det handler om, at vi anerkender dem, der er helt tæt på borgere og patienter, og vores
medarbejdere skal føle sig værdsat i deres job. Vi sidder møde på møde og endevender
rekrutterings- og fastholdelses-strategier, og samtidig ser vi, at !ere enten forlader deres job eller går

Hjem (/) Nyheder (/nyheder.html) Meninger (/meninger.html) Mennesker Kultur Kommentarer (/debat.html)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Navn

Email

Tilmeld

Nyt fra Propatienter

Ny behandling ser ud til at have potentiale mod

aggressiv lungekræft

Michael har taget smertemedicin siden 1999:

”Jeg tror, de har glemt mig lidt”

Sundhedspolitisk Tids…
2320 synes godt om

Synes godt om side Del

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer.html
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/om-os/52-velkommen-til-sundhedspolitisk-tidsskrift.html
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/om-os/59-kontakt.html
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/om-os/57-annoncer.html
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/om-os/58-privatlivspolitik.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvMh9Z6E7de4AnHKLzzfOJGEI4ffEwkBXJrUj3tMpMHMTtWkasGWcHL5JARzNB0hVnLTGTWEBBSj0qBx5pUWHs1Nvf5rwUJoKybehKOkZmuu4idBl98hFBtd_2NiaBX3wYKlAOVyQWMTg2kdt6v3-Ep-U6fPVgpqOJGGLs2ev5JcsVhP0HLi9zteMvITYmype649RbauSGC4cCB1nUy-7fFe3UcHwnyTy3W7w0I0qh1CX5cO5T0k070IztY6Vwh05_lISLcnKkMd8IVmG64RkL08eKKwi43dFE3iTMNwJ9NFFwXu5I0okE4Lz3JgX8&sai=AMfl-YRV8upv2J3EceLdnkBnCcRLRgUPNfpLO1QjwatOrhr7MZnpmW9d6pjETAbcqIRAmDYewxUCSq40eNjIO1Jw4vNln1g63Vf7xqgW1S3jqdmdHqgUhBx-OOIsRONgyasO&sig=Cg0ArKJSzEpdUVT80U-H&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=https://f.io/oREQhaM-&nm=4
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder.html
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger.html
https://medicinsketidsskrifter.dk/sundhedspolitisk/navne.html
https://sundhedskultur.dk/
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/debat.html
https://propatienter.dk/sygdomme/kraeft/lungekraeft/3766-ny-behandling-ser-ud-til-at-have-potentiale-mod-aggressiv-lungekraeft.html
https://propatienter.dk/helbred/smerter/3751-michael-har-taget-smertemedicin-siden-1999-jeg-tror-de-har-glemt-mig-lidt.html
https://www.facebook.com/sundhedspolitisktidsskrift/
https://www.facebook.com/sundhedspolitisktidsskrift/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=1989455264603972&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsundhedspolitisktidsskrift%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/sundhedspolitisktidsskrift/


27.08.2021 21.32Lad os lokalt ændre sygeplejerskers løn på to afgørende punkter

Side 2 af 3https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/51…wAR22sb-uhSwTxONe1omV_EKpJlV2Qe85kENVaXUHVm8VxLodKq5VOEe7zvA

ned i tid. Derfor har vi konservative i Region Hovedstaden og Københavns kommune et par konkrete
forslag: 

De medarbejdere, der arbejder helt tæt på patienterne, de gamle, og hos børnene, skal have mere i
løn fra lokale lønpuljer. Vi vil gerne vise, at vi værdsætter dem, der har et arbejdsliv tæt på borgere og
patienter, og vi ønsker, at de fortsat har lyst til at arbejde i vores kommune og region. Det på trods af,
at de arbejder om natten, i weekender og nogle gange har ansvaret for mange !ere menneskers
trivsel, velvære og sundhed, end de burde have. For hvem ønsker ikke for deres børn, at de bliver
taget op på skødet af en pædagog, når de er kede af det, at læreren også giver sig ekstra tid til at
forklare det, der er svært af lære, at hjemmehjælperen også sætter sig og tager en snak med den
gamle, og at sygeplejersken holder dit døende familiemedlem i hånden i den sidste stund? Det
ønsker vi alle. Derfor vil vi give et funktionstillæg til dem, der arbejder helt tæt på patienterne og
borgerne. 

Derudover vil vi også give et mærkbart tillæg for at gå på fuld tid. Ca. halvdelen af sygeplejerskerne er
på deltid, og samtidig har vi ubesatte stillinger. En oplagt løsning vil være at få !ere til at arbejde på
fuld tid. I Region Hovedstaden har vi netop indført en ret til at arbejde fuld tid, hvis man ønsker det,
men der er stadig lang vej igen. For at motivere medarbejdere til at øge deres arbejdstid vil vi derfor
foreslå et funktionstillæg for at arbejde på fuld tid i de patientnære plejefunktioner, hvor vi netop
mangler personale.

Pengene kan vi tage fra de mange løn og vikarpuljer, som vi råder over. Når man mangler personale,
er man nødt til at bruge store summer på vikarpuljer, og det er ikke rationelt. Derfor ønsker vi at
!ytte forbruget fra disse puljer til vores fastansatte dygtige folk, og det kan vi sagtens indenfor de
gældende aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, dvs. uanset strejke og regeringsindgreb. 

Vi skal som lokalpolitikere tage ansvar for løn til borgernære jobfunktioner lokalt, da det er os, der
har ansvaret for skoler, daginstitutioner, plejehjem og sygehuse. Vi starter, hvor vi kan, og så må det
vokse derfra. Vi konservative i Region Hovedstaden og Københavns kommune er klar til at tage fat og
kigge på lønnen. Det handler om anerkendelse af de faggrupper, der er helt tæt på borgere og
patienter.
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