
Tale på FS sundhedsplejerskernes landskonference 2021 
 
Tid og sted: Landskonference for sundhedsplejersker 

      Munkebjerg Hotel Vejle, 23. og 24. august 2021 
 
Tema: Foranderlige familier 
Prisoverrækkelsen sker under festmiddagen om aften den 23.august, ca. kl. 18.30. 
Taletid: max. 10 minutter + 5 min til prisoverrækkelsen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tale til Årets Sundhedsplejerske 2021 
[INDLEDNING] 
Kære sundhedsplejersker, 
Mange tak for invitationen til at deltage på jeres landskursus.  
Jeg har glædet mig meget til igen at uddele prisen til Årets Sundhedsplejerske 2021.  
 
Men inden jeg uddeler prisen, vil jeg gerne løfte blikket lidt og se på hvad der er sket det 
sidste års tid, som berører jer. 
 
[COVID-19] 
2020 og 2021 har været to meget anderledes år for os alle pga Corona pandemien.   
Pandemien har også medført at mange af jer har varetaget nye Corona-relaterede opga-
ver i kommunerne, fx 

• deltaget i smitteopsporing og test  
• administreret podecentre  
• været sparringspartner for skoler, borgerservice og institutioner i forhold til vej-

ledning om smitteopsporing og hygiejneforhold. 
 
Egentligt – bør vi fejre jer alle sammen i aften – for den store indsats I har bidraget med 
under Corona-pandemien ���� 
 
Men pandemien har også medført bekymringer hos jer –  
Jeres arbejdsvilkår er blevet udfordret og der har været forbyggende indsatser, som I ikke 
kunne varetage.  
Mange af jeres almindelige hjemmebesøg er blevet omlagt til telefon- eller online møder. 
Skolerne har i flere perioder været lukket ned og derfor har I heller ikke set skoleele-
verne, selvom undersøgelser viser, at flere elever mistrives. 
 
Derfor har både jeres faglige selskab - de ledende sundhedsplejersker (FALS) og DSR væ-
ret i dialog med sundhedsminister Magnus Heunicke om jeres situation under pande-
mien.  
Og I skal vide, at I er en værdsat faggruppe hos sundhedsministeren - Han pointerede, at 
I spiller en vigtig nøglerolle i samfundet, også under en svær tid som pandemien. 
Generelt må jeg sige, at der er stor bevågenhed om vigtigheden af sundhedsplejens ind-
satser fra både sundhedsordfører og politikere på Christiansborg. 
Men udover pandemien – er der sket en hel del på jeres område i år. 
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[REVISION AF VEJLEDNINGER] 
Sundhedsstyrelsen har før sommeren sat gang i revision af Vejledning om de forebyg-
gende sundhedsydelser for børn og unge.  
FS sundhedsplejersker, FALS og DSR har et tæt samarbejde om revisionen, der skal være 
klar i 2022. 
 
Den reviderede Svangreomsorg, venter vi stadig på. Der er nu gået snart 2 år siden det 
nye forslag lå klar.  
 
 
[TO BORGERFORSLAG] 
I Danmark har vi mulighed for at kunne stille borgerforslag til Folketinget. 
Og der er kommet to Borgerforslag i år, der kan få betydning for jeres arbejde: 
Det første forslag er - 
 Hurtigere og rigtig hjælp til forældre ved spædbarnsdød1 
Forslaget omfatter bl.a. at alle kommuner skal tilbyde besøg af sundhedsplejersken til 
forældre, der mister et barn.   
 
Det andet forslag er - 
 Bedre fødsler - forslag om indførelse af rettigheder til fødende2  
Forslaget indeholder bl.a. retten til at vælge mellem at overnatte på fødestedet efter 
fødslen eller at tage hjem med ret til opfølgende hjemmebesøg. 
 
Borgerforslaget er stillet af kvinder, der har oplevet utilfredsstillende og utrygge fødsels-
forløb. De mange historier, vi har hørt om i medierne, taler deres tydelige sprog. 
Der er behov for at forbedre forholdene for de fødende.  
 
Borgerforslaget har sat gang i politiske forhandlinger om fødselsområdet.  
Derfor inviterede Sundhedsministeren flere organisationer til en rundbordssamtale i 
marts måned for at drøfte udfordringer – og mulige løsninger på fødeområdet. 
Jeg pointerede overfor sundhedsministeren, at sundhedsplejen er en helt central forud-
sætning for kvalitet, tryghed og sammenhæng i forløbene for gravide og barslende.  
Og at I, med jeres stærke kompetencer, kan varetage langt flere opgaver i fremtiden, for 
at sikre gode forløb for familier og børn. 
 
Efterfølgende sendte vi – FS, FALS og jeg - et brev til sundhedsministeren, hvor vi igen po-
interede, at sundhedsplejersker spiller en væsentlig rolle for at sikre en god løsning - bl.a. 
at det er vigtigt med et graviditetsbesøg til alle og et styrket tværprofessionelt samar-
bejde.  
Men også - at det er helt nødvendigt at løse manglen på sundhedsplejersker.  
Der skal ske noget nu.  
Vi har gennem flere år arbejdet politisk for at øge dimensioneringen til sundhedsplejer-
skeuddannelsen. Og det lykkedes at øge den fra 100 til 120 pladser pr. år. 
Men det er ikke nok,  
• Vi argumenterer for at få uddannet 150 sundhedsplejersker pr. år de næste 4 år, for 

 
1 1 Hurtig og rigtig hjælp til familier ved spædbarnsdød! (borgerforslag.dk) 
2 Bedre fødsler - forslag om indførelse af rettigheder til fødende (borgerforslag.dk)  
 

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06674
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06850
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at imødekomme afgangen af sundhedsplejersker, der går på pension.  
• Og vi arbejder for at kommunerne tildeles midler til den kliniske del af uddannelsen.  
 
Det er helt nødvendigt at sikre flere ressourcer til, at sundhedsplejen også fremover ud-
vikles og arbejder på et evidensbaseret grundlag.  
 
 
[OK 21]  
Men 2021 har også været præget af lange og svære overenskomstforhandlinger. 
Det er forhandlinger, der har haft to sigtepunkter:  
 Et forhandlingsspor med arbejdsgiverne– hvor vi forsøgte at få den bedst mulige 

lønstigning i de kommende tre år 
 Et politisk spor, hvor Folketinget skal tage et opgør med Tjenestemandsreformen 

fra 1969. Vi skal have lukket sygeplejerskernes historiske lønefterslæb. Sygeple-
jersker skal have en løn, som afspejler uddannelsesniveau, opgaver og ansvar. 

 
Som I ved, stemte medlemmerne nej i to omgange til de forhandlede forslag. Vreden 
havde vokset sig for stor. Et stort flertal af sygeplejerskerne synes simpelthen ikke, at de 
kunne acceptere den løn, som arbejdsgiverne ville tilbyde. Trods et løfte om en Lønstruk-
turkomité, var udsigterne til en retfærdig løn for usikre og luftige.  
 
Derfor strejker vi nu på tiende uge. Det er historisk længe. Målet er en løsning på syge-
plejerskernes uretfærdige løn. Vi retter nu presset på regeringen og Folketinget for at 
finde en løsning.  
 
Jeg er stolt af jeres opbakning til strejken og de events, der er foregået rundt om i landet.  
Jeg ved, at det er hårdt for jer, der ikke har kunne holde ferie med familie og børn. Men 
vi bliver nødt til at stå fast og kæmpe for bedre løn og arbejdsvilkår nu. 
De seneste undersøgelser viser, at flere sygeplejersker forlader faget, da arbejdsvilkårene 
er for presset og lønnen for lav. Hvis der ikke bliver gjort noget nu, så kommer vi i fremti-
den til at mangle endnu flere sygeplejersker. Og det vil gå hårdt ud over både jer og 
sundhedsvæsenet. 
Men nok om overenskomsten. Nu skal vi til det jeg egentlig står her for i aften.  
Nemlig overrækkelse af prisen til Årets sundhedsplejerske 2021. 
 
 
[TALE TIL ÅRETS SUNDHEDSPLEJERSKER] 
Som jeg tidligere nævnte, har skolebørnene også haft det svært under Corona pande-
mien. Det har betydet hjemmearbejde og socialt afsavn fra kammerater. 
 
Flere undersøgelser viser3, at udviklingen går i retning af et stigende antal børn og unge 
med lav mental sundhed. Det viser sig blandt andet ved ensomhed, hovedpine og et øget 
skolefravær for nogle børn og unge. 
Det er alt sammen noget, som I er med til at opspore i jeres samtaler med børn og unge. 
Men opsporing er ikke nok. Der skal også iværksættes nogle indsatser, som kan hjælpe 
disse børn. Det er netop hvad årets sundhedsplejersker har gjort. 
   

 
3 fx ’Vidensråd For Forebyggelse’, 2020 
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[Kort om projektet] 
Årets sundhedsplejersker – for der er nemlig flere ���� - har sammen med skolens ledelse 
udviklet og iværksat en flot sundhedsfremmende indsats med trivselssamtaler målrettet 
elever med stort fravær. 
 
Projektet startede i 2017, fordi fraværet på Amagerfælled Skole på Amager, var støt sti-
gende. Indsatsen har været tidskrævende, men vellykket. 
Indsatsen foregår ved at, 
• Skolen registrerer elever med et stort fravær.  
• Eleverne bliver inviteret til samtale med sundhedsplejersken.  
• Et nyt udviklet screeningsværktøj bruges til samtalerne.  
• Sundhedsplejersken hjælper barnet og den unge med at få justere små ting i hverda-

gen. Det har bevirket at barnet og den unge har fået en mere stabil og tryg hverdag 
og fraværet mindskes. 

 
Sundhedsplejersken er blevet endnu mere synlig på skolen og fravær er et tema alle for-
holder sig til og tager alvorligt. 
Sundhedsplejerskerne har skabt respekt blandt kolleger, og synliggjort sundhedsplejeind-
satsen via artikler, og forskellige mødefora fx   
 Møde med børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune, oktober 2019 
 Møde med psykiatrifonden, juni 2020  
 Oplæg om projektet på konference med Børns Vilkår.  
 Podcast4 om skolefravær i samarbejde med Bente Boserup fra Børns Vilkår. Podca-

sten er helt klart værd at lytte til og blive inspireret af.    
 Indsatsen har også medført en invitation fra Sundhedsstyrelsens tænketank om sko-

lesundhedsplejerskens arbejde.  
 
Indsatsen viser på fornemmeste vis, hvordan et lokalt projekt på en skole, kan finde vej 
ind til både Børns Vilkår og Sundhedsstyrelsen. Begge vigtige aktører i forhold til at sætte 
den politiske dagsorden for børn og unges trivsel. 
 
 
Årets sundhedsplejerskepris 2021  
Går til sundhedsplejerskerne bag projektet ’Kom glad i skole hver dag’, målrettet skole-
trætte børn. 
 Helle Christiansen,  
 Stine Rench Vinterberg og  
 Julie Tejg Jespersen   

 
fra Københavns kommune, område Amager. 
Stort tillykke til jer ���� 
 

 
4 Sundhedsplejerskerne: 6. Skolefraværs betydning for børns trivsel på Apple Podcasts 

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/6-skolefrav%C3%A6rs-betydning-for-b%C3%B8rns-trivsel/id1499003515?i=1000493629332&l=da
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/6-skolefrav%C3%A6rs-betydning-for-b%C3%B8rns-trivsel/id1499003515?i=1000493629332&l=da

