
’Vandhulsmøde’ i DSR den 4. februar 2014 
Kl. 13.00 – 17.00 (Der serveres frokost kl. 12.30) 

Mødet afholdes: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, København K - mødelokale 2.163 og 2.172 

 

Vi har ladet os inspirere af RUC’s vandhulskoncept, hvor forskere møder praktikere. Kon-

ceptet vil vi gerne bringe i spil i en brainstorm på retning og indhold i Dansk Sygeplejeråds 

kommende kongresforslag på arbejdsmiljøområdet. 

  

Fokus i vores ’vandhulskoncept’ er de samfundspolitiske problemstillinger, der er indlejret i 

en række af de arbejdsmiljøproblemer, som arbejdspladserne søger at løse internt. Det er ofte 

i forhold til samfundsperspektivet, at vi har udfordringer med at sætte og flytte dagsordnen 

på arbejdsmiljøområdet.  

 

Mødets arbejdstitel er: 

 

Hverdagens arbejdsmiljøerfaring som afsæt for politikudvikling 
 

I vores dialog skal vi arbejde med at skabe en kobling mellem arbejdsplads- og samfundsni-

veau. Sætte fokus på, hvordan historier og erfaringer fra sygeplejerskernes hverdag kan bru-

ges som afsæt for politikudvikling og samfundspolitiske dagsordner. 

 

Vi skal også beskæftige os med, hvordan en afpolitisering af samfundspolitiske problemstil-

linger, har betydning for en lang række af de arbejdsmiljøproblemer, som arbejdspladserne 

søger at løse internt. Og hvilke konsekvenser det har? 

 

Hvordan kan vi medvirke til at skabe interesse for, at samfundsmæssige muligheder og mid-

ler, skaber levedygtige løsninger på arbejdspladserne? 

 

Er der aktuelle samfundsdagsordner, vi kan koble til? 

 

Hvad er forskernes bud? Hvordan omsætter vi i fællesskab forskning og refleksioner til poli-

tik? 

Hvilke hverdagseksempler kender vi i DSR til? Hvor ser vi, at der sker en dekobling mellem 

virkeligheder og den samfundsmæssige dagsorden? 

 

Deltagerkredsen: 

 Janne Glerup, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC 

 Annette Kamp, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC.  

 Vibeke Andersen, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet København.  

 Kristian Larsen, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet København 

 

Arbejdsmiljøpolitisk Forum i Dansk Sygeplejeråd. Forummet består af politikere og faglige 

konsulenter i DSR (centralt, kredse og Lederforening), der har arbejdsmiljø som arbejdsom-

råde.  

 

Elisabeth Plum (eksterne konsulent) fungerer som proceskonsulent ved mødet. 

 


