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Svaret på sygeplejerskernes selvmål af en 
konflikt er oplagt. Regeringen og Folketinget 
kommer til at gribe ind ved at ophøje 
mæglingsforslaget til lov. 

LEDERT
iden går på hæld for en af de mest unyt-
tige og overflødige strejker i de seneste 
årtier. »Make Sygeplejen Great Again« 
stod der på et hjemmelavet skilt, da sy-
geplejerskerne strejkede i Aalborg 31. 

juli. Henvisningen til præsident Trumps politi-
ske retorik er sikkert en munter spøg, for bille-
det af, at sygeplejersker eller sygeplejen er i en 
krise, er useriøst.

Sygeplejerskernes problem er, at argumen-
terne for, at netop de skal have en ekstra pose 
penge, ikke holder, når de møder stenhårde fak-
ta. Derfor har sygeplejerskernes tabt lønslaget.

Det ene øjeblik argumenterer sygeplejer-
skerne for, at en højere løn er nødvendig for at 
redde sundhedsvæsenet, fordi et lønhop på 10-
15 procent er den eneste vej til at forebygge man-
gel på sygeplejersker i fremtiden. Det næste øje-
blik argumenterer sygeplejerskerne for, at de er 
ramt af en historisk uretfærdighed, fordi de som 
kvindefag blev indplaceret forkert, da man i 1969 
gennemførte en tjenestemandsreform.

Hvis det første argument holder vand, er 
der ingen grund til at strejke, for så vil manglen 
på arbejdskraft af sig selv tvinge de offentlige 
arbejdsgivere til at forsøge at tiltrække flere sy-
geplejersker og lade lønningerne for sygeplejer-
sker stige mere end andre grupper i den offent-
lige sektor.

Sygeplejerskernes egne meningsmålinger 
viser imidlertid, at fire ud af ti sygeplejersker, 
som arbejder på deltid, gør det, fordi det får ar-
bejdsliv og privatliv til at hænge bedre sammen, 
mens kun 15 procent begrunder ønsket om del-
tid med arbejdsmiljøet. Knap halvdelen af alle 
sygeplejersker arbejder på deltid, viser tal fra 
Kommunerenes og Regionernes Løndatakontor.

Ingen – og slet ikke sygeplejerskerne – har 
leveret et overbevisende svar på, om højere løn 
vil få flere til vælge at arbejde fuldtid, eller om 
højere løn vil få flere til at vælge deltid, fordi de-
res indkomst vokser, uden at de skal arbejde en 
time længere. Sygeplejerskerne kunne ud fra 

Sygeplejerskerne har tabt 
kampen om fakta 

deres egen logik lige så vel strejke for lavere skat 
på arbejde som for højere løn.

Sygeplejerskerne er temmelig isolerede, 
når de mødt med fakta holder fast i at diskutere 
deres grundløn. Kendsgerningerne er, at en sy-
geplejerske i Danmark i gennemsnit tjener 
40.000-42.000 kroner om måneden, inklusive 
feriegodtgørelse, ferie og søn- og helligdagsbe-
talinger, pension, personalegoder og ulempetil-
læg. Det er sært at opleve, at sygeplejerskerne i 
årevis og med en vis succes har kæmpet for hø-
jere tillæg, og så nu vil have alle til at se bort fra 
tillæg og pludselig fokusere på grundlønnen.

Påstanden om, at sygeplejerskerne blev 
forkert indplaceret med tjenestemandsrefor-
men i 1969, er også blevet anfægtet af arbejds-
markedsforsker Flemming Ibsen, ligesom det 
er kommet frem, at sygeplejerskernes bruger en 
uvidenskabelig og tvivlsom rapport fra Institut 
for Menneskerettigheder, som de selv har finan-
sieret, til at fremme deres sag.

Svaret på sygeplejerskernes selvmål af en 
konflikt er oplagt. Regeringen og Folketinget 
kommer til at gribe ind ved at ophøje mæglings-
forslaget til lov. En del af det mæglingsforslag 
var en lønkomité om lønstrukturer i den offent-
lige sektor. Det er en god idé. Det må være slut 
med konflikter i den offentlige sektor, hvor de 
strejkende har deres egne fakta.

Hvis regeringen ønskede at være elskvær-
dig over for sygeplejerskernes skrumpende strej-
kekasse, ville de sætte punktum for konflikten 
før snarere end senere.
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RETTELSE
Berlingske bragte d. 9. august en arti-
kel om en mindetavle for Gudmundur 

Kamban. I den bliver der henvist til bogen 
»Medaljens bagside«, hvor vi omtaler, 

at forfatteren har skrevet om Kambans 
samarbejde med nazisterne ud fra Rigar-
kivets kilder. Det er en fejl. Det fremgår 
af bogens noter, at oplysningerne om 

samarbejdet stammer fra Mark Thalmay. 
Berlingske beklager.
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