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HK Service Hovedstadens generalforsamling den 27. februar 2019 

 

Forslagsstillere: Sanne Nielsen 

 

 
Omsorgsdage til alle 
 

Indstilling: Bestyrelsen indstiller at forslag trækkes, og indgår som et forslag til OK20. 

 

 



 

 

 

 

 

Forslag til HK Service generalforsamlingen 27. februar 2019 
 

Hermed sender jeg emnet ”Omsorgsdage til alle”, som jeg vil have med som punkt til 
drøftelse på generalforsamlingen den 27. februar 2019 med henblik på, at 
generalforsamlingen vil beslutte at videresende emnet til behandling på kongressen. 

Jeg håber at kunne deltage i generalforsamlingen, men hvis jeg mod forventning ikke kan 
komme, vil jeg bede om at få læst nedenstående op, som begrundelse for at få emnet 
drøftet. 

"Jeg - Sanne Nielsen mener, at vi skal have pårørendedage eller bedre omsorgsdage til 
alle til gavn både for den enkelte og for samfundet. Hvorfor har jeg fået den tanke? Jo, jeg 
har stået med min mor på hospitalet. Min mor var handicappet efter en blodprop, så hun 
havde svært ved at tage imod og huske de beskeder og anvisninger, som hun fik, da hun i 
forbindelse med anden sygdom blev indlagt. Jeg følte det nødvendigt at være med som 
støtte og hjælper for at undgå fejlbehandling til udgift for samfundet og til gener og smerter 
for min mor. En sygeplejerske sagde undervejs: ”Alt for mange står her alene.” Det fik mig 
til at tænke på pårørendedage eller omsorgsdage til gavn for både samfundet og den 
enkelte. Jeg havde muligheden for at tage fri for at være tilstede i den svære 
situation. Den mulighed synes jeg, at alle skal have. Derfor dette forslag. 

Det var èn vinkel på emnet – en anden vinkel kunne være at vi selv en dag måske får brug 
for en støttende person under sygdom uden at skulle føle os som en belastning for vore 
nærmeste og omgivelserne.  Jeg tænker, at de tilstedeværende her sikkert har andre 
vinkler at se emnet på. Jeg håber under alle omstændigheder, at generalforsamlingen her 
vil beslutte at ”Omsorgsdage til alle” skal sendes videre til drøftelse som et punkt på 
kongressen den 8.-10. september 2019  

Med venlig hilsen 

Sanne Nielsen 

 


