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Dansk Sygeplejeråd Kreds 
Hovedstaden er DSR’s  
største lokale kreds.  
Vi organiserer godt 
23.000 sygeplejersker i 
København, Storkøbenhavn, 
 Nordsjælland og på 
Bornholm. Vi arbejder med 
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politik lokalt for at sikre 
medlemmerne anstændig 
løn og ordentlige vilkår samt 
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E r det virkelig ambitionsniveauet, det er galt 
med, når dygtige, erfarne sundhedsprofessi-
onelle i stigende grad smækker med døren i 
offentlighed og forlader deres job med henvis-

ning til, at der ikke er sammenhæng mellem ressourcer 
og opgaver og i protest mod konsekvensen af flere bespa-
relser. Fælles protester og kampagner som #Tidtilkvalitet, 
#Detkuhaveværetmig og  #voresvirkelighedjeresansvar 
florerer, og tusindvis af bekymrede, vrede og frustrerede 
sygeplejersker, læger og andre sundhedsprofessionelle 
skriver under på protestskrivelser. 

Og alligevel bragte dagbladet Berlingske en artikel tid-
ligere denne måned, hvor en svensk tænketank for andet 

år i træk placerer Danmark højt på ranglisten over stærke 
sundhedsvæsener. I den sammenhæng citeres sundheds-
professor Jes Søgård for, at læger og sygeplejersker er for 
ambitiøse, i hvert fald set i forhold til de ressourcer, der 
tilføres sundhedsvæsenet. 

I Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden ser vi et 
sundhedsvæsen, hvor normeringerne er presset i bund, 
og faglig forsvarlighed ikke længere er en selvfølge, men 
et bittert nødvendigt indsatsområde. Sygeplejersker ople-
ver alt for mange steder dels et uacceptabelt arbejdspres, 
der slider alt for mange op før tid, dels en stor frustration 
over ikke at kunne levere den faglige kvalitet, de ønsker. 
En faglig kvalitet, der kan og bør kendetegne et stærkt 
offentligt sundhedsvæsen i et velfærdssamfund.

I denne valgtid forventer jeg af statsministeren og alle 
øvrige politikere med politiske ambitioner for sund-
hedsvæsenet, at de lytter til sygeplejerskernes ønsker 
om et fagligt ambitiøst sundhedsvæsen med plads til et 
ordentligt arbejdsmiljø og en ordentlig løn. Og handler 
på dem ved de kommende forhandlinger om næste års 
økonomi!  

Vibeke Westh, Kredsformand

LEDER
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Sygeplejerskers løn er en svær størrelse at tale om med en bred pensel. 
Dels er den sat sammen af virkelig mange forskellige elementer: Løn, 
særydelser, pension, værdi af forhandlede goder som fx fuld løn under 
barsel, 6. ferieuge osv. Dels er lønnen som udgangspunkt svær at 
sammenligne med andre typer af jobs, hvor man ikke skal arbejde 24-7.

Uanset om man sammenligner ”en sygeplejerskes løn” med andre 
faggruppers løn eller sammenligner andre sygeplejerskers job med 
det, man selv har, skal forudsætningerne være så ens som muligt. 
Ellers er sammenligningen uden værdi. Her er, hvad du blandt andet 
skal vide, når du sammenligner tallene.
• Arbejdstiden: Er lønnen opgjort for en stilling på fuld tid (37 timer) 

eller deltid (alt under 37 timer)? Som regel regner man beløbet om, 
så det svarer til en fuldtidsansættelse for at kunne sammenligne 
korrekt

• Særydelser: forskellige former for centralt og lokalt aftalte tillæg. 
Er ulempeydelser (genetillæg) for at arbejde på skæve arbejdsti-
der og i weekends fx inkluderet i lønnen? Det er de som regel. Og 
det er en evig kilde til uenighed, om det er rimeligt eller ej.

• Pension I: Er pension (en procentdel af din løn) inkluderet i 
sammenligningen eller ikke inkluderet? Pension forhandles af din 
fagforening og tæller med i din livsløn, selvom den ikke kommer til 
udbetaling med månedslønnen, men først senere i livet. 

• Pension II: Hvor meget betaler du selv ud over din løn? Hvor me-
get betaler din arbejdsgiver? Mange privatansattes pension er 
lavere end offentligt ansattes, og mange privatansatte skal derfor 
i højere grad selv udrede udgiften til en pensionsindbetaling af 
deres løn.

• Værdi af de goder, DSR og de andre fagforeninger har for-
handlet på lønmodtagernes vegne, fx fuld løn under barsel og 
6. ferieuge. Mange privatansatte har langt ringere vilkår for bar-
sel end offentligt ansatte. DSR har prioriteret løn under barsel 
ved overenskomstforhandlinger, fordi det har stor betydning for 
mange sygeplejersker. 

• Skat: Er beløbet opgjort før skat (bruttoløn) eller efter at skatten 
er betalt (nettoløn = det beløb, den enkelte får udbetalt). Brutto-
beløb kan sammenlignes, også på tværs af faggrupper. Det kan 
det beløb, man får udbetalt efter skat, ikke. Det er helt individuelt 
og afhænger af personlige fradrag osv.

• Hvem er regnet med? Vær opmærksom på, om tallene inklude-
rer fx sygeplejersker på lederoverenskomst, i atypiske stillinger 
eller alle regionalt ansatte sygeplejersker. Sygeplejerskers job-
funktioner spænder meget vidt. En samlet lønstatistik vil derfor 
ofte inkludere både meget erfarne sygeplejersker i administrative 
funktioner og nyuddannede på startløn

TJEK: Hvad dækker ”gennemsnitsløn” over?

L øn er en vedvarende kerneopgave for en 
fagforening –  selvfølgelig også for DSR. 
I 2019 sætter vi et særligt fokus på løn i 
en indsats på tværs af DSR som blandt 

andet retter sig mod tillidsrepræsentanterne. Det 

særlige fokus vil også afspejle sig i OmKreds H i 
dette og de følgende blade.  Denne gang ser vi på, 
hvordan man taler om sygeplejerskers løn. Husk, at 
du på www.dsr.dk også finder masser af oplysninger 
om sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår. 

STÅ fast 
Sig nej tak, hvis du ikke bliver imødekommet. Og vær  

parat til at tage konsekvensen. Der er mange gode jobs  
at vælge imellem som sygeplejerske. Tag dit eget værd  

og dit fag lige så alvorligt, som du tager jobbets indhold. 

KEND dine  kompetencer 
Opdater dit cv. Få overblik over din erfaring  

og alle dine kompetencer. Og brug din indsigt.  
Det kan gøre en kontant forskel.  

STIL krav 
Krav til din løn. Krav om frihed. Og forbered dig.  

Find ud af hvad andre får. Beslut din nedre grænse.  
Tal med din (fælles)tillidsrepræsentant eller kredsen  
om din situation. De kan hjælpe dig med gode råd  

og vejledning og tjekke din lønaftale. 

TAL om løn 
I Danmark er vi ikke ret gode til at tale om vores  

egen løn med hinanden. Det gør det let for arbejdsgiver  
at spille kolleger ud mod hinanden. Når der er åbenhed  
om løn, tillæg og lønsammensætning, er det en hjælp til  

at løfte lønnen for alle på sigt.

SYGEPLEJERSKERS LØN - I ORD OG HANDLING
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På kredsens hjemmeside www.dsr.dk/hovedstaden → Løn og 
arbejdsvilkår finder du en masse forskellig information og red-
skaber, der kan understøtte dig i at få den løn, du går efter som 
sygeplejerske. 

Pjecerne her opdateres løbende, og du kan se dem på nettet 
eller downloade dem til print. Husk også vores populære vi-
deoer, som kort og præcist forklarer begreber som fx normtid, 
omlagt tjeneste eller inddragelse af fridage. Og allervigtigst: 
Brug din TR, FTR og kredsen!.

Brug kredsens redskaber

Louise Mønster var også på banen under OK18

 
 
 

Sådan spotter du en god arbejdsplads. Tjek 10 hurtige punkter af, inden du går til samtale. Så finder du lettere den arbejdsplads, som tager ansvar for din faglige udvikling, sikrer din trivsel på arbejdet og tager din lønudvikling alvorligt.  
 
 
Forbered din ansættelsessamtale 
med Førstehjælp til første job, 
selvom du kender arbejdspladsen  fra praktik eller studiejob. 
 
Sig ikke ja til en stilling, før du har sikret dig, at du er indforstået 
med vilkårene. Og har læst denne vejledning.  
 
Når vi skriver ’ansættelsesvilkår’ i guiden her – så mener vi løn, 
arbejdstid, faglig udvikling og 
arbejdsmiljø. 
 
 
 
Søg gerne flere stillinger. Så kan 
du sammenligne deres vilkår. 
 

 

 
Brug dit medlemskab af SLS til at få hjælp af:  Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 Kbh. K Tlf. 7021 1662, alle hverdage 9-14, onsdag 13-16  hovedstaden@dsr.dk 

 www.dsr.dk/hovedstaden  
 
 

 

Til dig der er tilbageholdende  
med at stille krav  

Du er en attraktiv arbejdskraft. Og Region Hovedstaden mangler sygeplejersker.   
Mange synes, at det er ubehageligt at tale med arbejdsgiver om løn og vilkår. Der er bare ingen vej udenom det, og den dygtige leder anerkender, at du tager dit arbejdsliv alvorligt.  

 
Gode arbejdspladser ønsker at ansætte den rigtige person til deres 
personalegruppe. Så når de tilbyder dig en stilling, er det fordi, de har valgt netop dig. 
 
Du er ikke alene. Tillidsrepræsentanten, fællestillidsrepræsentanten og din kreds er klar til at rådgive dig. 
 
 

FØRSTEHJÆLP TIL FØRSTE JOB

En håndfuld vigtige råd ved

jobskifte

Louise Mønster fik tilbudt det job, hun gerne 
ville have på Rigshospitalet. Men da hun ikke 
kunne blive enig med arbejdsgiver om lønnen, 
sagde hun nej tak til jobbet. Hun opfordrer 
andre til at gøre det samme. 

-For mig er løn vigtig, og min kompetence 
og erfaring er penge værd. Jeg havde syv 
års erfaring som sygeplejerske, da jeg i 2018 
søgte et job, jeg rigtig gerne ville have, og 
som passede i min karriereplan på vej mod 
anæstesiuddannelsen, fortæller Louise. 

Hun havde på det tidspunkt et kompeten-
cetillæg på 8.000 kr. og et tillæg for funktionen 
som tillidsrepræsentant på 7.000 kr. og stod 
umiddelbart til at vinke farvel til TR-tillægget 
i forbindelse med jobskiftet. Men hun stillede 
krav og stod fast.

-Jeg ville simpelthen ikke gå ned i løn. Det 
er et helt forkert signal. Så jeg bad om en løn-
forhandling og lagde op til et samlet tillæg på 
15.000 kr. i forbindelse med jobskiftet. Det var 
arbejdsgiver ikke indstillet på. Derfor valgte 
jeg at sige nej tak til jobtilbuddet og blive, hvor 
jeg var, fortæller Louise Mønster. I dag er hun 
barselsvikar for fælletillidsrepræsentant-sup-
pleanten på hospitalet. 

Forlang at forhandle
-Jeg bliver så harm. Jeg synes, det er ganske 
forfærdeligt, at vores lønsystem er skruet 
sammen, som det er. Systemet holder os i 
stram snor, og samtidig synes jeg, at vi som 
sygeplejersker har en fælles opgave i at 
lære at stille krav og stå ved dem. Det ER 
små beløb, vi taler om i det store billede. Jeg 
bliver bitter, når jeg ser jobopslag for læger, 
som lægger op til en årsløn mellem 700.000 
og en million kr., samtidig med at jeg selv 
ligger og roder omkring 400.000 om året og 
får blankt afslag på tillæg på i alt 15.000 kr., 
konstaterer Louise. 

Og hun har noget at have sin harme i. 
-Jeg ser alt for mange mails i min tillidsre-

præsentant-funktion, som har samme tema: 
”Jeg er startet i nyt job, og nu får jeg ikke den 
løn, jeg regnede med. Kan du ikke lige fixe 
det?!” Og nej, det kan jeg ikke fikse. Der skal 
være en skriftlig aftale om løn, FØR man siger 
ja til jobbet og FØR man siger sit gamle job 
op. Det er der desværre alt for mange, der 
ikke forholder sig til. DSR kan gøre meget, 
men medlemmer og organisation er sammen 
om opgaven. Og indtil det bliver almindeligt 

udbredt, at den enkelte stiller krav, står ved 
dem og er parat til at tage konsekvensen af 
sit valg, tror jeg ikke, vi kommer til at få den 
løn, jeg synes, vores faglighed og kompetence 
berettiger os til, slutter Louise Mønster. 

Nyt job med lønnedgang? Nej tak
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Kvindeløb med RABAT 
2., 3. og 4. juni inviterer Alt for Damer til Kvindeløb på Amager 
Strand i København. Som medlem af Dansk Sygeplejeråd kan 
du købe billetter til rabatpris frem til 31. maj, nemlig 200 kr.  
+ ekspeditionsgebyr 29 kr. Rabatten gælder også, hvis du er 
mand og køber billetten til en kvinde. Hvis du allerede har købt 
billet til fuld pris, kan du også få rabatten. Læs mere og tilmeld 
dig på www.dsr.dk/kvindeløb. Du skal bruge dit medlemsnum-
mer for at tilmelde dig med rabat. Vi ønsker alle billetkøbere 
god løbetur og/eller god fornøjelse. 

Kontortid i forårets helligdage 
Påske, pinse og de andre helligdage venter lige om hjørnet. 
Kontorets åbningstider i den forbindelse fremgår også af hjem-
mesiden www.dsr.dk/hovedstaden.

Påsken: Kredskontoret er åbent som sædvanlig man-onsdag 
før påske, dvs. 15.-17. april og lukket i påskens helligdage 
18.-22. april.
1. maj: Kontoret er lukket, men åbent for medlemsarrangement
17. maj (Bededag): Kontoret er lukket
30.-31. maj: Kontoret er lukket i forbindelse med Kr. Himmelfart
5. juni (Grundlovsdag): Kontoret er lukket
10. juni (2. pinsedag): Kontoret er lukket

Hvis du er i tvivl om aftalerne i overenskomsten angående frihed 
og tillæg i forhold til din egen vagtplan i forbindelse med helligda-
gene, kan du se mere i oversigten på www.dsr.dk/hovedstaden.

Et supplement tilSundhedskartellets Lønberegner er under 
udarbejdelse og forventes at gå i luften til efteråret. Først 
skal tillidsrepræsentanter og kredsenes faglige konsulenter 
klædes på til at vejlede medlemmerne.

DSRs kommende Lønbarometer er en interaktiv lønstati-
stik på  dsr.dk, hvor man kan se gennemsnitsløn for offentligt 
ansatte sygeplejersker på baggrund af stilling, anciennitet 
osv. Et lignende redskab bruges af andre fagforeninger, 
blandt andet DJØF, Dansk Metal og HK

Lønbarometer på vej

Grundlønnen halter. Tal om det!
I 2019 vil vi i kredsen og på tværs af DSR sætte en særlig 
lønindsats i gang. En af opgaverne er at sætte flere ord 
på sygeplejerskers løn. At være sygeplejerske i dag dæk-
ker over rigtig mange funktioner og jobmuligheder både 
i det offentlige og det private. Lønspredningen er blevet 
meget større, end den var ”i gamle dage”, og mange 
sygeplejersker har en god løn. Det afspejler sig også i 
statistikkerne, når ”en gennemsnitlig sygeplejerskes løn” 
bruges i medierne. 

Men der er endnu flere, der ikke kan genkende sig 
selv i de tal, de ser. Og det er et problem. For det peger 
lige ind i den allervigtigste udfordring: Sygeplejerskers 
grundløn er for lav. Og lønudviklingen er utilstrækkelig. 
Det skal vi hjælpe hinanden med at ændre på og tale 
højt om. Med hinanden, med politikerne og alle andre, 
der vil lytte. Og med dem, der ikke vil. Sygeplejerskers 
løn og vilkår er en kerneopgave for DSR. Og DSR er dig 
og mig. Punktum.

v/kredsformand
VIBEKE WESTH

DSR MENER...

Tal fra fx Danmarks Statistik eller på dsr.dk baserer sig på 
indrapportering fra Kommunernes og Regionernes Lønda-
takontor (KRL), som hver måned indsamler lønoplysninger 
fra Silkeborg Løn og KMD Data. Disse to IT-virksomheder 
står for langt de fleste lønudbetalinger til ansatte i regioner 
og kommuner. 

Lønstatistikker ”lyver” ikke. Det væsentlige er at forstå 
præcist hvad tallene indeholder, når de bruges i den offent-
lige debat som sammenligningsgrundlag. 

Hvor kommer tallene fra?
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NY FERIELOV PÅ VEJ – FÅ MERE AT VIDE

Der er vedtaget ny lovgivning på ferie-området. De nye regler stiller 
nyuddannede bedre end tidligere i forhold til ferie, men ændrer også på 
optjenining og afvikling af ferie fra ferieåret 2020. 

Læs vejledningen på www.dsr.dk/ferie, læs artiklen i Sygeplejersken 
3-2019 s. 56-57, kontakt din TR eller kredskontoret, tlf. 7021 1662. I Om-
Kreds H 2-2019 skriver vi nærmere om ferielovens betydning for dig. 

Kredsen påvirker 
kommunale budgetter
En af kredsens faste opgaver er at påvirke næste års 
budget i regionens 29 kommuner til gavn for syge- og 
sundhedsplejerskernes arbejdsfelt. I sidste måned 
sendte kredsen brev til alle kommuner med konkrete 
anbefalinger på tre områder: Rekruttering og fasthol-
delse, uddannelsesvilkår for studerende og forbedret 
forebyggelse med sundhedsplejen. 

Budgetindsatsen sker i dialog mellem kredsens 
formandskab og (fælles) tillidsrepræsentanter i kom-
munerne. Efter sommerferien planlægger kredsen at 
kontakte individuelle kommuner med kommentarer 
til de konkrete budgetforslag, før budget 2020 skal 
være vedtaget i oktober. 

Ferie og weekender
Når du afholder ferie, skal ferien afspejle din normale arbejds-
plan. Har du ferie henover en eller flere weekender, hvor du 
normalt skulle have arbejdet, skal weekendvagterne på den 
bagvedliggende plan opretholdes. Under din ferie skal du nem-
lig opretholde det, der kaldes ”fast påregnelig løn”. Det betyder, 
at du også skal være planlagt til aften- og nattevagter, hvis det 
er en del af dit faste rul. Tillæggene for vagter, herunder også 
weekendvagter, er en del af din fast påregnelige løn.

Du kan derudover godt planlægges til at arbejde i weeken-
der uden for din ferie, hvor du normalt ville have friweekend. 
Vagterne skal være varslet med minimum fire uger. Det skyldes, 
at bemandingen skal kunne opretholdes, mens du og dine kol-
legaer afholder ferie.

En ferieuge består af syv på hinanden følgende dage. Det be-
tyder, at du godt kan være planlagt til at arbejde i den weekend, 
som enten ligger først eller sidst i forlængelse af din ferie.

Ledelsens ansvar
Arbejdsgiver har ansvar for at sikre en sammenhængende og 
forsvarlig vagtplan på den ene side og at tilgodese medar-
bejdernes behov for og krav på sammenhængende ferie på 
den anden side. HUSK: Det vil altid være din leders ansvar at 
sikre, at du kan afholde ferie i henhold til gældende ferielov og 
ferieaftale. Det er ikke dit. 

Der er på mange arbejdspladser aftalt lokale retningslinjer 
for planlægning af ferie. Du kan læse mere om ferie på www.
dsr.dk under afsnittet om Løn og Arbejdsvilkår. Kontakt altid 
din tillidsrepræsentant eller kredskontoret på 7021 1662, hvis 
du er i tvivl om dine rettigheder. 
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Opgradering med ro på 
Først adskillige timer med håndholdt dokumentation 
på papir, og derefter ventede opgaven med at få ta-
stet de håndskrevne data i Sundhedsplatformen og i 
den nye udgave af Landspatientregisteret (LPR). Det 
var det, der fyldte mest i døgnet omkring 2. februar, 
hvor en længe varslet opgradering til SP 2018 og 
overgang til et nyt Landspatientregister fandt sted på 
hospitalerne i region Hovedstaden og Sjælland. 

Tilbagemeldingerne fra sygeplejerskernes fælles-
tillidsrepræsentanter i Hovedstaden var, at processen 
var godt forberedt og forløb i god ro og orden. Der var 
travlt på hospitalerne, men der var styr på det.

Det er ikke de store ændringer, der er sket med 
opgraderingen til SP 2018. Dog er brugergrænse-
fladen generelt forbedret. De store udfordringer 
med medicinmodulet arbejdes der fortsat med at 
få bragt i orden, og kredsen står også på spring for 
at få sat gang i en sygeplejefaglig dokumentation, 
der fungerer i SP. 

Politisk lederskab i kredsbestyrelsen
Kredsbestyrelsen var i februar samlet på seminar. Formålet var at blive 
klogere på, hvordan man som bestyrelse kan vise og bruge sit politiske 
lederskab i omverdenen.

DeltagerDanmark stod i samarbejde med kredsens formandskab og kom-
munikationskonsulent for opgaven med at give kredsbestyrelsen konkrete 
handlemuligheder og et fælles grundlag for at komme til orde i offentlig-
heden omkring sygeplejerskers vilkår og den sundhedspolitiske dagsorden. 

Faget i front i flere kommuner
I årets første måneder har flere 
hundrede sygeplejersker delta-
get i arrangementer med fokus 
på faglig inspiration, udvikling og 
videndeling i Halsnæs, Helsingør, 
Hvidovre og Albertslund kommu-
ner, og i maj følger Rødovre trop.

De gratis arrangementer er 
tilrettelagt i samarbejde mellem 
kreds Hovedstaden og den enkel-
te kommune og er typisk åbne for 
sygeplejersker, som bor og/eller 
arbejder i den pågældende kom-

mune. De foregår som regel som 
en fyraftensaktivitet og indehol-
der ”mad, hygge og faglig føde” 
i form af en markedsplads med 
forskellige stande, workshops og 
aktuel viden om fx ny forskning 
ved eksterne oplægsholdere. 

Følg med på kredsens arrange-
mentskalender på www.dsr.dk/
hovedstaden for annoncering af 
forskellige kommende aktiviteter 
og kontakt din lokale tillidsre-
præsentant eller kredskontoret. 

NYT FRA KREDSEN

DSR MENER...

Tæt på medlemmerne
Kredsen arbejder bredt for at sætte en 
syge- og sundhedsplejefaglig dagsor-
den. Med denne type arrangementer 
får vi mulighed for at skabe et fagligt 
og socialt fællesskab for sygeplejer-
skerne lokalt. Samtidig får deltagerne 
anledning til i en uformel ramme at 
komme tættere på kommunens ledere 
og politikere. Og endelig sender vi et 
signal til medarbejdere og borgere om, 
at sundhed har prioritet i kommunen.

v/ kredsnæstformand
HARUN DEMIRTAS
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Folketingsvalg og kredsen
Senest 17. juni skal danskerne til stemmeurnerne, og sund-
hedspolitik har fyldt meget på den politiske dagsorden forud 
for folketingsvalget. Ved redaktionens slutning var valgdatoen 
stadig statsministerens hemmelighed, men allerede fra midt i 
februar begyndte mange lokale partiforeninger, borgergrupper 
osv. i kredsens område at invitere vælgerne til møder for at 
drøfte aspekter af en kommende reform i sundhedsvæsenet. 

Kredsens formandskab har allerede flere gange siddet med i 
panelet ved disse politiske møder for at give stemme til Dansk 
Sygeplejeråds tre vigtigste budskaber ved valget: Gør op med 
det pressede sundhedsvæsen. Skaf flere sygeplejersker. Indfør 
ligeløn nu. Herover ses kredsnæstformand Kristina Robins til 
møde om fremtiden for akutklinikken på Amager Hospital. 

Er du stresset? 
BRUG KREDSEN
Kredsen har et tilbagevendende tilbud til stressede medlemmer. 
Det er et gratis forløb, hvor en gruppe på max otte deltagere 
mødes en formiddag eller eftermiddag om ugen i fire uger. Alle 
deltagere i gruppen er erhvervsaktive sygeplejersker, som er 
stressede eller i fare for at blive det. 

Kredsens arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Nielsen er facili-
tator på forløbet, som gentages flere gange i 2019. Hold 2-2019 
starter 26. marts og hold 3 har startdato 6. juni. Vi tager forbehold 
for, at pladserne kan være optaget, når du læser dette. Kredsen 
har også en hel temadag om stress 6. maj.

Læs mere om planlagte og kommende tilbud på www.dsr.dk/
hovedstaden, hvor du også kan tilmelde dig. Alternativt kan du 
kontakte Karin Bloch Nielsen, kbn@dsr.dk eller 4695 4936.

Er du arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads? Vil du 
have information om kredsens tilbud til dig, fx invitation til 
intromøder og faglige temadage i årets løb? Så husk at give os 
besked om, at du er valgt, så du fremover modtager relevant 
information fra kredsen. 

DSR får kun oplysning om, at du er valgt, hvis du selv sørger 
for at give den til os. Du kan selv registrere dig som AMR via 
hjemmesiden under menupunktet Selvbetjening, eller skriv til 
Anja Sjøholm ash@dsr.dk og oplys dit medlemsnummer og 
valgdato, så opretter hun dig.

Husk stormødet for AMR, TR og ledere 28.5. og AMR-intro 
20.9. Tilmeld dig på www.dsr.dk/hovedstaden/arrangementer

Ny AMR – giv DSR besked 
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OK18: Erfarings- og rekrutterings-
tillæg i regionen på vej
Med OK18 blev der forhandlet et rekrutteringstillæg svaren-
de til ca. 700 kr. månedligt til sygeplejersker på medicinske 
sengeafsnit (døgndækkede senge) og i akutmodtagelser. 

Tillægget træder i kraft pr. 1.4. 2019, men DSR og Danske 
Regioner er ved redaktionens slutning endnu ikke færdige 
med at afgrænse aftalen fuldstændigt. Det betyder, at det 
endnu ikke ligger helt fast, om fx sygeplejersker i dele-
stillinger er omfattet af rekrutteringstillægget og hvis ja, i 
hvilket omfang. 

Når aftalen på et tidspunkt er underskrevet og klar til 
udmøntning, vil tillægget træde i kraft med tilbagevirken-
de kraft pr. 1.4. 2019.

OK18 betyder også, at tillægget på det regionale om-
råde til sygeplejersker med 10 års erfaring stiger pr. 1.4. 
2019. Erfaring måles på baggrund af grunduddannelsen. 
Tillægget stiger med 1.500 kr. årligt, uanset om du har en 
godkendt specialuddannelse eller ej.

OK18: Indførelse af 10-års erfaringstillæg  
i kommunerne
Som resultat af OK18 får kommunalt ansatte sygeplejersker uden god-
kendt specialuddannelse som noget helt nyt et 10-års erfaringstillæg 
pr. 1.4. 2019 uanset hvilket løntrin, man er indplaceret på. Beløbet udgør 
i dag 7.550 kr. årligt, hvis man er ansat på fuld tid og forholdsmæssigt 
mindre, hvis man er på deltid.

Det eksisterende tillæg til kommunalt ansatte syge- og sundhedsple-
jersker med godkendt specialuddannelse stiger som følge af OK18. Belø-
bet afhænger af anciennitet: Har du 0-4 års erfaring som sygeplejerske 
med godkendt specialuddannelse på baggrund af din grunduddannelse 
og er ansat på fuld tid, får du 8.335 kr. årligt. Har du mere end fire års er-
faring på baggrund af din grunduddannelse og er ansat på fuld tid, bliver 
de to nuværende tillæg lavet om til et samlet tillæg på 18.120 kr. årligt.

Beløbene herover er alle omregnet til nutidskroner og er derfor hø-
jere end dem, der fremgår af løntabellen, hvor tillæggene er angivet 
i 2006-værdi. Læs mere om stigningerne og den forholdsmæssige 
beregning af beløbet på dsr.dk, kontakt din tillidsrepræsentant eller 
kredskontoret.

Overenskomstforhandlingerne sidste forår viste overalt i 
landet, at det daglige fremmøde på en lang række afdelin-
ger ikke var højt nok til at stille et nødberedskab. De bar-
ske realiteter gjorde det tydeligt for politikere, presse og 
befolkning hvad sygeplejerskerne og DSR har peget på 
længe: Der er for få sygeplejersker i forhold til opgaverne. 

I februar 2019 har DSR sat fokus på netop dette pro-
blem i medierne, og lokalt har kredsene været rundt og 
tale med topledelser, over/områdesygeplejersker og til-
lidsrepræsentanter både i primær- og sekundærsektoren 
om normeringer og arbejdspres. Det er de indledende 
øvelser til en længerevarende indsats i Kreds Hovedsta-
den for fagligt forsvarlige normeringer.

Indsatsen har afsæt i en kongresbeslutning i 2018 
om et samlet DSR-fokus på sammenhæng, opgaver og 
kompetencer – en beslutning, som Hovedstadens kreds-
bestyrelse som kongresdelegerede dermed var med til 
at træffe.

NORMERINGER på dagsordenen

FO
TO

 SØ
REN

 SVEN
D

SEN

Gør op med arbejdspresset
Gode rammer og vilkår for medlemmernes arbejdsliv er 
en kerneopgave for DSR. Der skal sættes ind overfor det 
arbejdspres, sygeplejersker oplever, hvis det skal lykkes at 
rekruttere og fastholde tilstrækkeligt mange i sundhedsvæ-
senet fremover. Derfor er det afgørende, at vi fastholder det 
politiske pres for flere sygeplejersker og højere normeringer.

Indsatsen ”fagligt forsvarlige normeringer” handler om at 
finde bæredygtige løsninger på sygeplejerskemangel. Det 
kræver dialog med ledelse og tillidsvalgte at sætte tal på hvor 
mange sygeplejersker, der kræves i en given vagt på en given 
arbejdsplads. Patientens tilstand og personalets kompeten-
cer og forskellige opgaver skal med i regnestykket. Opgaven 
er kompleks. Løsningen skulle gerne være langtidsholdbar.

v/ kredsnæstformand
KRISTINA ROBINS

DSR MENER...
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I årtier har trenden været, at psykiatriske patienter skal inklude-
res i samfundet og behandles ambulant i nærmiljøet. Eventuel-
le indlæggelser skal være korte og effektive. Som konsekvens af 
psykiatriens omstilling er antallet af sengepladser i den almene 

psykiatri faldet (se tabel s 19) Forskellige ambulante og opsøgende 
tilbud og kommunale bosteder for psykisk syge har taget over. 

Flere psykisk syge med misbrug
Antallet af retspsykiatriske patienter er siden 2001 steget til det 
tredobbelte. Det er der formentlig flere årsager til. Blandt andet er 
antallet af psykisk syge, der samtidig har et misbrug, stigende. Den 
kombination forværrer risikoen for vold og truende adfærd. 

Det afspejler sig i statistikken med en stigning i antallet af 
psykisk syge, der får en behandlingsdom for at have begået person-
farlig kriminalitet af mindre alvorlig karakter – simpel vold eller 
vold og trusler mod offentligt ansatte1.

Huller i systemet
Det er tydeligt, at der er huller i det psykiatriske system for de 
patienter, der er hårdest belastet af sygdom og samtidigt misbrug. 
De har svært ved at møde op til et ambulant tilbud, de er svære 
at rumme på bostederne, og der findes kun meget få steder, hvor 
man kan tage sig af behandlingen af både misbruget og den psykiske 
lidelse.

Alt i alt bliver de svigtet af systemet, og det er en del af forklaringen 
på det stigende antal retspsykiatriske patienter. Flere bliver voldelige, 
flere anmelder vold, flere bliver retspsykiatriske patienter (1). 

Perspektiver på psykiatrisk sygepleje
Temaet på de følgende sider illustrerer, hvordan sygeplejersker i 
den intensive psykiatri forsøger at forbedre sygeplejen under svære 
vilkår: Flere patienter er kommet ind i psykiatrien, men pengene er 
ikke fulgt med. 

Læs også historien om, hvordan den pressede psykiatri i værste 
fald kan gå ud over de ansatte i form af vold og alvorlige trusler 
på livet. 

Intensiv psykiatri  

UNDER PRES
Mange sygeplejersker uden for psykiatrien kalder dem nok stadig ”lukkede 

afdelinger”, men inden for specialet er betegnelsen intensive psykiatriske afdelinger. 
Der er masser af sygeplejefaglig vilje til at gøre den akutte psykiatri meningsfuld  

og sikker for både patienter og ansatte, men ressourcerne er for knappe. 

Underprioriteret psykiatri koster dyrt
Patienter og medarbejdere i psykiatrien svigtes af politikerne, 
som i flere år har talt om ligestilling mellem psykiatri og soma-
tik. Målt på midler pr. patient sakker psykiatrien bare fortsat 
bagud. Til gengæld skorter det ikke på ambitionerne. Tiltag 
som fx nedbringelse af tvang og recovery orienteret tilgang 
stiller store faglige krav til sygeplejerskerne, uden at de nød-
vendige rammer stilles til rådighed. 

Konsekvensen er desillusionerede sygeplejersker og patienter, 
som ikke får rette hjælp til rette tid. DSRs holdning er, at under-
prioriteringen på den lange bane vil koste samfundet langt mere 
end reel økonomisk ligestilling mellem psykiatri og somatik.

v/ kredsnæstformand
METTE SOFIE HAULRICH

DSR MENER...

Undersøgelse blandt medarbejdere i psykiatrien, som DSR har lavet 
sammen med FOA og organisationen Bedre Psykiatri i maj 2015.

1  Sundheds- og ældreministeriet, faglig ekspertgruppe vedrørende retspsykiatri, 
december 2015.

50%
har politianmeldt en 
patient/borger for 
vold og trusler

63%
har været udsat for 
vold og/eller trusler
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A nsvarshavende sygeplejerske Jillian 
Jackson var på nattevagt på en psy-
kiatrisk afdeling på Frederiksberg en 
januarnat sidste år. Her blev hun og 

en kollega overfaldet, frataget deres overfaldsalar-
mer og telefoner og holdt indespærret i mere end 
to timer af en patient og dennes bekendte. 

Gidseltagerne truede dem med gevær, pistol 
og kniv. De truede også med at slå gidslernes 
kollegaer fra andre afdelinger ihjel, hvis de skul-
le finde på at komme til undsætning. 

Uacceptable forhold for de ansatte
For sygeplejerske Jillian Jackson, som ikke længe-
re kan arbejde i psykiatrien, har det grove overfald 
haft store omkostninger for hendes tilværelse. 
Overfaldet påvirker hende stadig hver dag. 

Hun og kollegaen er blevet ofre for man-
gelfuld sikkerhed som følge af manglende res-
sourcer. Som historien på side 14-15 viser, kan 

forebyggelse af vold og tvang ikke klares med 
gode viljer alene. Der skal flere penge til for at 
kunne levere den faglighed, der kan forebygge 
vold, uro og tvang i psykiatrien. 

Dømt skyldige
Bag gidseltagningen stod en 34-årig patient og 
dennes 38-årige bekendte, som også var psyki-
atrisk patient. De blev i december 2018 begge 
kendt skyldige i frihedsberøvelse, trusler om 

vold og overtrædelse af våbenloven og to andre 
forhold. De er nu overgået fra at være patienter 
i den almene psykiatri til at blive patienter i 
retspsykiatrien. 

Det er sandsynligt, at de blev ofre for mang-
lende forebyggelse, pleje og behandling i psyki-
atrien. I en undersøgelse fra DSR vurderer to 
tredjedele af sygeplejersker ansat på psykiatriske 
skadestuer, at over halvdelen af patienterne, som 
henvender sig med akutte psykiatriske skader 
eller sygdomme kunne have undgået dette med 
den rette indsats tidligere i forløbet. 

Ud i det åbne
Medarbejdere på afdelingen modtog efter 
gidseltagningen en orienteringsmail, som blev 
afsluttet med at forbyde de ansatte at udtale sig 
om gidseltagningen. Da det kom til kredsens 
kendskab, tog kredsen i samarbejde med de 
andre faglige organisationer kontakt til direkti-

OFRE for psykiatriens  udsultning
En januarnat i 2018 blev to ansatte, men også to patienter, ofre for den pressede situation, 

psykiatrien befinder sig i. To patienters gidseltagning af sygeplejerske Jillian Jackson og hendes 
kollega den nat har haft enorme menneskelige konsekvenser.

Der skal flere penge til for at 
kunne levere den faglighed, 
der kan forebygge vold, uro 

og tvang i psykiatrien

Bred dialog om psykiatri

I 2017 så et nyt fagligt samarbejde dagens lys med kreds-
næstformand Mette Sofie Haulrich i DSR Kreds  Hovedstaden 
som en af drivkræfterne bag. Psykiatri Fællesskabet Hoved-
staden (PFH) omfatter faglige organisationer og klinikere 

beskæftiget med psykiatrien i region Hovedstaden. 
Netværket ønsker at initiere dialog blandt alle interessenter 

om at skabe en bedre psykiatri i Hovedstaden og arrangerer 
hvert år et større fagligt dialogmøde med regionspolitikere, 
medarbejdere og ledere. Det seneste løb af stablen i novem-
ber måned og handlede om nedbringelse af tvang. Der var 150 
deltagere (foto). 

På seneste netværksmøde deltog brugere og pårørende. I 
2019 arbejder PFH videre med de fælles dagsordner og relevan-
te temaer til det næste dialogmøde. 
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onen for psykiatrivirksomheden. De støtte-
de organisationernes holdning om, at 
reaktionen i sådan nogle tilfælde skal 
være en invitation til åben dialog. 

Kreds Hovedstaden har hele vejen 
igennem støttet medlemmet Jillian 
Jackson med anmeldelse af overfaldet, 
vejledning undervejs og hjælp til at 
håndtere presse. Og i samarbejde med 
FOA har kredsen lige siden gidseltag-
ningen fulgt afdelingen og arbejdet med 
at øge sikkerheden. Det er et arbejde, der 
stadig pågår – både på Frederiksberg, men 
også i andre dele af Region Hovedstadens 
psykiatri, hvor der også er uacceptable 
forhold – for ansatte og for patienter. 

Gidselsagen fra Frederiksberg i 
januar 2018 fandt vej til medierne 

og skabte opmærksomhed. 
Sygeplejerskens budskab var 

især rettet mod de utilstrækkelige 
ressourcer til psykiatrien

” Jeg ved, hvor du bor". Telefonbeske-
der som denne og andre former for 
trusler er ikke ukendte for medarbej-
dere i sundhedsvæsenet, ikke mindst 

i psykiatrien og på det akutte område. 
Rikke Bondorff er FTR-suppleant for syge-

plejerskerne i Region Hovedstadens Psykiatri. 
Sammen med andre tillidsvalgte i psykiatrien 
talte hun i et indslag i TV2 Lorry i januar for, 
at hensynet til de ansattes sikkerhed bør veje 
tungere, end det gør i dag. 

I takt med den stigende digitalisering i sam-
fundet bliver det nemlig lettere for fx utilfredse 
patienter og pårørende at finde kontaktoplys-

ninger på nettet på navngivne sundhedspro-
fessionelle, som de har været i kontakt med. 

Kode i stedet for navn 
Rikke Bondorff peger blandt andet på kravet 
om, at man som ansat skal anvende sit ef-
ternavn, når man dokumenterer i Sundheds-
platformen. Det betyder, at medarbejdernes 
navne bliver tilgængelige på nettet på fx. 
minsundhedsplatform.dk og sundhed.dk.

Hun synes, det burde være muligt at 
fremstå i fx Sundhedsplatformen med en 
brugerkode eller sit tjenestenummer i ste-
det for sit fulde navn.

-Jeg er med på, at der skal være åbenhed 
for borgerne. Men medarbejderne er jo også 
borgere, og vi skal også have retssikkerhed, 
siger Rikke Bondorff, der forventer at få 
taget problemstillingen op igen i regionens 
MED-udvalg.

Åbenhed er højt prioriteret
Regionens daværende HR-direktør Martin 
Magelund siger i en kommentar, at regionen 
prioriterer åbenhed meget højt, og at man 
håndterer de sager, der måtte opstå, når det 
sker. 

FTR: Dokumentation uden navn, tak!
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V i lykkedes rent faktisk med at nedbringe tvang i den periode 
fra 2015-17, hvor vi modtog penge fra satspuljemidlerne, siger 
Karen Jurlander, afdelingssygeplejerske på afdeling 809, der 
er en intensiv psykiatrisk afdeling under Psykiatrisk Center 

Glostrup. Hun var primus motor i en lang udviklingsproces med fokus på 
høj faglig kvalitet. Midlerne fra satspuljen satte turbo på processen.

Engelsk inspiration
Inspireret af studiebesøg i 2012 på et 
britisk psykiatrisk hospital i Birmingham 
kom Karen tilbage til 809 med et stærkt 
ønske om at ændre kulturen på afsnittet, 
så patientens behov kom meget mere i 
centrum. 

-I England så jeg et hospital, hvor pa-
tienten reelt var centrum for alt, hvad der 
foregik. Hospitalet var ledet af sygeplejersker, og lægerne var konsulenter. 
Der var meningsfulde aktiviteter for patienterne, fysiske rammer, som var 
lyse, rolige og virkelig godt vedligeholdte. Hele hospitalet var gennemsyret 
af en kultur, som inviterede udefrakommende ind i afdelingen for med 
åbent sind at diskutere metoder og holdninger. 

-Det gav virkelig mening for mig. Så nu skulle der ske noget på afdeling 
809, smiler Karen ved tanken om inspirationen fra England.  

Er du med eller ej?
Sygeplejerske Kit Bergstein, der har arbejdet på afdeling 809 i 18 år, husker 
tydeligt, da det blev hendes tur til at have en personlig samtale med Karen. 

Her skulle hun afgøre, om hun ville være 
med på de forandringer, Karen ville sætte i 
gang på afdelingen. 

-Jeg var tøvende og utryg. Det var svært 
at forestille sig ikke at have tvangsmidler i 
mit arbejde. Hvad kunne jeg sætte i stedet? 
Det skulle vi jo først til at finde ud af sam-
men, og det var ærlig talt lidt skræmmende. 
Men jeg hoppede på, og det har jeg ikke på 
noget tidspunkt fortrudt, konstaterer Kit. 

Små ændringer hele tiden
Målet var klart: Sammen med de ansatte og patienterne ville Karen skabe 
en kultur med kontinuerligt fokus på, hvordan man kan udvikle metoder 
til at undgå tvang overfor patienten.

Når man sætter fokus på at højne 
fagligheden, falder antallet af tilfælde 

med tvang som en følgevirkning
KAREN JURLANDER

TEMA: INTENSIV PSYKIATRI UNDER PRES

En ledelse med en vision, og medarbejdere optagede af faglig udvikling. Det var allerede 
på plads, da psykiatrisk afdeling 809 på Psykiatrisk Center Glostrup i 2015 modtog 

penge til at nedbringe tvang fra satspuljemidlerne. Da puljemidlerne to år senere hørte 
op, blev det meget tydeligt, at de gode viljer ikke gør det alene. Der skal flere penge til, 

hvis man vil skabe en kultur i psykiatrien, hvor tvang ikke længere er nødvendig.

Gode viljer er ikke nok

Karen Jurlander(th)  
og Kit Bergstein har 

i årevis arbejdet med 
fokus på høj faglighed 

og bevidst kultur på 
deres afdeling. 
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-Vi anvendte dels gennembrudsmetoden1 og dels en systematisk under-
søgelse sammen med patienten, når der havde været episoder med tvang. 
Patienterne gav os ideer til ændringer. Ved at afprøve dem fik vi en masse 
små succeser, hvilket gav et kæmpe skub til lysten til faglig udvikling, 
siger Karen. 

Mange små succeser var i hus, allerede inden pengene fra satspuljen kom. 
På listen står blandt andet udvikling af samarbejdsaftaler med patienterne 
og fokus på meningsfulde aktiviteter i og uden for afdelingen. 

Flere penge satte system i udviklingen
-Da vi fik pengene fra satspuljen i 2015, kom der virkelig skub i udviklin-
gen, forklarer Karen.

-Vi kunne ansætte en musikterapeut og ekstra personale til aktiviteterne. 
Vi ansatte en recovery-vejleder med brugererfaring fra psykiatrien. Der 
blev tilkoblet en forskningssygeplejerske, som var med til at stille de gode 
spørgsmål undervejs i vores kulturændring. Vi undersøgte blandt andet 
patienttilfredsheden både hos tidligere og aktuelle patienter. Vi fik sat fokus 
på sanseintegration som middel til at forebygge udadreagerende adfærd. 
Der kom i det hele taget langt mere system i vores metodeudvikling med de 
ekstra midler, siger Karen og konstaterer:

-Det betød, at vi i 2017 kun havde et tilfælde af tvang med bæltefikse-
ring. Vel at mærke uden at vi øgede andre former for tvang. 

Vi kan gøre det meget bedre
Da pengene fra satspuljen stoppede ved udgangen af 2017, var afdelingen 
pludselig tilbage til normeringen fra før puljemidlerne.

- Vi for rundt de første fire-fem måneder, fordi vil ville gøre alt det, vi 
vidste virkede. Personligt var jeg tæt på at brænde ud. Det var virkelig hårdt 
at have den viden i baghovedet: Det her kan vi gøre meget bedre, siger Kit, 
mens Karen fortsætter:

- Vi blev nødt til at sætte os ned og finde ud af, hvad vi ville holde fast i,  
og hvad vi ville give køb på. Det var svært, for det er jo ikke en enkelt ting, 
der ændrer kulturen og nedbringer tvangen. Det stærke i vores udvikling var, 
at vi hele tiden var i gang med at forbedre vores metoder. Det blev sat i stå.  
Og statistikken viser det: I 2018 havde vi otte tilfælde af tvang med bæltefik-
sering. Det er stadig et lavt tal, men vi ved jo nu, at det er for mange tilfælde. 

Slikker sårene
I slutningen af 2018 fik afdelingen tilført flere midler til budgettet i 2019 
(dog et mindre beløb end det fra satspuljemidlerne), fordi man også i ho-
spitalsledelsen ønskede at fastholde udviklingen af metoder til at nedbringe 
tvang. 2018 blev en rutsjebanetur for afdelingen: Først forsvandt pengene, 
og så kom der lidt tilbage igen, dog med andre betingelser i halen.

-Vi skal bruge pengene til at formidle og udbrede de metoder, vi har 
udviklet, så de andre intensive afdelinger her på adressen også får glæde af 
dem, forklarer Karen. 

-Det er fint nok. Samtidig bliver det dog meget tydeligt, at hele den 
lange proces med at højne fagligheden os indbyrdes og sammen med 
patienterne på 809, er en stor del af succesen. Det er noget helt andet 
at komme til en anden afdeling og sige, hvordan de skal gøre. Jeg ved 
ikke, om det giver helt samme mening for dem, som det gjorde for os, 
slutter Karen. 

1  En metode i kvalitetsudvikling, hvor man med PDSA-cirklen (plan, do, study, act) 
sætter små ændringer i værk, evaluerer og tilretter dem, for at implementere dem.

2  Monitorering af tvang i psykiatrien, opgørelse for 
perioden 1/1 2017 til 31/12 2017, Sundhedsstyrelsen 2018

På trods af at Danske Regioner i 2014 satte sig som mål 
at nedbringe tvang i psykiatrien, kommer man ikke til at 
nå de mål, man har sat sig for i 2020. Det konkluderer 
Sundhedsstyrelsen, der monitorerer indsatsen2. I 
Region Hovedstaden har man nedbragt brug af 
bæltefiksering. Til gengæld er der sket en stigning i 
andre former for tvang, som grafen her over viser. 

Afdelingssygeplejerske Karen Jurlanders, afdeling 
809, siger om udviklingen: ”Når man sætter fokus på 
at højne fagligheden, falder antallet af tilfælde med 
tvang som en følgevirkning. Når man sætter fokus på at 
nedbringe bæltefikseringer, falder antallet af bælte-
fikseringer, men fagligheden bliver ikke nødvendigvis 
højnet af den grund”. 

Det går ikke 
så godt med 
at nedbringe 
tvangen

BEROLIGENDE MEDICIN MED TVANG

2013
2017

8,7%

9,3%

FASTHOLDTE

5,0%

3,5%2013
2017

BÆLTEFIKSERING

2013
2017

6,8%

3,6%

kilde: Sundhedsdatsstyrelsen, E-sundhed 2018.
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P å intensiv psykiatrisk afdeling 2121 
på Psykiatrisk Center Nordsjælland 
i Hillerød arbejder man, som alle 
andre steder i psykiatrien, målrettet 

med at nedbringe bæltefiksering og anden 
tvang. Alligevel sker det, at situationen spidser 
til, og personalet ser sig nødsaget til at fastholde 
en patient. Her kommer sygeplejerske Søren 
Pedersens opfindelse ind i billedet. 

-I de sidste par år har jeg interesseret mig 
for, hvordan vi kunne få en mere kontrolleret 
tilgang til de tilspidsede situationer, hvor der er 
fastholdelse og tvang, forklarer Søren. 

-Jeg er inspireret af principperne i metoden 
Safewards, som alle psykiatriske afdelinger i Re-
gion Hovedstaden forsøger at arbejde efter. De 
handler i meget kort form om, at personalets 
ansvar er at skabe en rolig og imødekommende 
atmosfære, hvor patienten kan opretholde sin 
autonomi og værdighed, fortæller sygeplejerske 
Søren Pedersen.

 Uorganiseret kommunikation
Med baggrund i sin erfaring og uddannelse 
fra 16 år i intensiv psykiatri nærlæste Søren 
Safewards principper for deeskalering for at 
oversætte dem til situationer med tvang.

-Når der går en alarm på en psykiatrisk af-
deling, kommer der mennesker styrtende til fra 
flere afdelinger. Ofte mange mennesker. 

-Det, jeg oplevede under fastholdelser af 
patienter var, at personalets indbyrdes kommu-
nikation kunne være uorganiseret. Selvom der 
var udnævnt en leder af indsatsen, så kom der 

bud fra andre om, hvad der kunne være bedre 
i situationen, uden at man på stedet havde 
mulighed for at overveje det ene eller det andet 
forslag. Det er ikke det bedste udgangspunkt for 
at få ro og kontrol på, forklarer Søren.

Tavle giver kontrol og tryghed
Kontrol er kodeordet i den metode og tilhøren-
de tavle, som Søren har udviklet:

-Det handler i alle faser om, at både patienten 
og personalet føler, at de har kontrol over situa-
tionen, siger Søren.

Han konstaterer, at forudsætningen for det 
blandt andet er, at personalet kender til de 
psyko-fysiske greb. Det er en række teknikker 
til effektivt, men nænsomt og sikkert for både 
patient og personale at fastholde en patient.

-Det kræver ofte tre til fire personer at 
fastholde en patient på gulvet eller i en seng, 
forklarer Søren.

-Det første vigtige punkt er, at jeg som leder 
af en fastholdelsessituation klart og tydeligt 
spørger dem, der fastholder; ”Er der kontrol?” 
Hvis der bliver meldt klart tilbage, at det er 
der, siger jeg ”tilbagetrækning”. Det er signal 
om, at alle trækker sig ind på kontoret, for at 
planlægge, hvordan situationen skal håndteres 
herfra. Kun dem, der fastholder patienten og 
evt. et backup-hold, bliver tilbage.

Tilbagetrækning fra situationen
Nu kommer Sørens tavle i anvendelse. Inde på 
kontoret sørger han for, at alle står foran ham 
og kan se tavlen. 

Tavlen er inddelt i felter, hvor de spørgsmål, 
der skal tages stilling til, har hvert sit felt (se 
billedet). Det drejer sig om at udnævne en 
omsorgsperson: Den person, der gennem hele 
forløbet kommunikerer direkte med patienten, 
forklarer hvad der skal til at ske og hvorfor. 

-Så bliver der udnævnt en medicinperson, 
som står for medicinadministrationen under 
forløbet. Et felt oplister det personale, der del-
tager, og endnu et felt viser tidspunktet, hvor 
fastholdelsen blev påbegyndt. 

-Vi får tid til stille og roligt at overveje, hvad 
det bedste næste skridt er. Hvad har patienten 
selv sagt vil virke, når han eller hun er udadre-
agerende? Det får vi tjekket op på. Allerførst på 
feltet med opgaver står ordet kontrol. Det er 
ikke kun de ansattes kontrol, men i lige så høj 
grad et spørgsmål om, hvordan vi kan bibringe 
patienten en oplevelse af selv at få kontrollen 
igen, forklarer Søren.

Når det ender 
med TVANG
Den tilspidsede situation, der ender med fastholdelse af en patient, kan 

forvandles til en kontrolleret indsats, som i sig selv forebygger yderligere tvang. 
Psykiatrisk sygeplejerske Søren Pedersen har udviklet en tavle, der understøtter 

ro, kontrol og overblik i situationer med tvang. 

Det magiske ved, at vi trækker 
os væk fra situationen er, at det 

så godt som altid resulterer i, 
at patienten bliver rolig igen 

meget hurtigt
SØREN PEDERSEN

TEMA: INTENSIV PSYKIATRI UNDER PRES
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Pause skaber ro for patienten
-Det magiske ved, at vi trækker os væk fra situa-
tionen er, at det så godt som altid resulterer i, at 
patienten bliver rolig igen meget hurtigt. Vi ved 
det egentlig godt fra vores uddannelse i kognitiv 
terapi: Det tager lige nogle minutter for nervesy-
stemet at dæmpe sig. Og det bliver der rum til, 
fordi vi trækker os tilbage, og ikke kommer til at 
bidrage til uroen ved at handle uden at tænke os 
om først, forklarer Søren.

-Når vi forlader kontoret og vender tilbage til 
eksempelvis en patient, der er fastholdt på gulvet, 
tager vi tavlen med. Jeg som leder stiller mig med 
den eller hænger den op, så alle kan se den. Den 

hjælper til, at vi har overblikket og er i stand til at 
følge de beslutninger, vi tog på kontoret. 

Roen breder sig også i efterforløbet
I efterforløbet kommer metoden og tavlen også 
til at få en positiv betydning.

-For det første har vi som fast punkt på tavlen 
at sørge for en patientrådgiver, som patienten 
har lovkrav på. Defusing står på tavlen, og jeg 
oplever, at den går dybere, end den defusing vi 
ellers har, fordi vi kan tale struktureret med ud-
gangspunkt i tavlen. Lægerne bruger tavlen til 
at kunne dokumentere i journalen, hvad der er 
sket, og hvem der har været til stede. Og endelig 

er medicinrummet mere sikkert, fordi der kun 
har været en person i gang der. Vedkommende 
har vidst, hvad der skulle gives først, og hvad 
der eventuelt skal gives i en anden runde, siger 
Søren.

Han håber først og fremmest på, at tavlen 
bliver udbredt i eget center og er i dialog med 
sin ledelse om det. 

-Men jeg vil også meget gerne i kontakt med 
andre, som kunne tænke sig at afprøve tavlen 
eller måske har noget lignende, som de er i 
gang med at udvikle, slutter Søren og opfordrer 
derfor eventuelt interesserede i at kontakte ham 
på soren.ove.pedersen@regionh.dk. 

Søren Pedersen med sin opfindelse: En tavle/
metode, der strukturer kommunikationen og 

indsatsen i de tilfælde, hvor man er nødt til 
at ty til tvang. Søren mener, at metoden kan 

anvendes i akutte situationer i et hvilket som 
helst center eller afsnit i psykiatrien.
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I juni sidste år åbnede det første afsnit af de såkaldt ”særlige pladser” 
ved Nordsjællands Hospital i Frederikssund, og i februar måned i 
år var der patienter og personale nok til at åbne det andet af i alt tre 
planlagte afsnit. Der ender med at være i alt 47 pladser. 

De særlige pladser er en helt ny type af psykiatrisk tilbud, som rege-
ringen besluttede at indføre efter flere tragiske dødsfald, hvor ansatte 
på psykiatriske bosteder blev overfaldet og slået ihjel af psykisk syge 
beboere. Meningen er, at man på de særlige pladser skal kunne tage sig af 
behandling og rehabilitering af psykisk syge, som er svære at rumme på de 
kommunale bosteder. 

De nye lokaler er lyse og placeret rundt om en lille lukket have. Der 
er motionsrum, værksted, vaskeri, patientkøkken og et sanserum, hvor 
patienterne kan trække sig tilbage og få hjælp til at finde ro eller samle sig 
mentalt. Der er eneværelser til alle patienter. 

Patienten vælger selv
-Det, der kendetegner patienterne her er, at de kommer med nogle meget 
dårlige oplevelser fra deres tid gennem det psykiatriske og socialpsykiatriske 
system. De er flyttet rundt mellem bosteder. De har oplevet flere indlæggel-
ser med tvang og alt for tidlige udskrivelser. Nogle af dem har begået en eller 
anden form for kriminalitet og har retspsykiatriske foranstaltninger. De er 
fyldte af mistillid til systemet, siger sygeplejerske Anja Mathisen. 

 -Den helt store forskel for patienten, set i forhold til det, de kender i 
forvejen, er nok, at de selv beslutter, om de vil tage imod tilbuddet eller 

ej. De kommer ud og ser stedet, og der går en længere proces forud, hvor 
de selv kan tage stilling til, om det er noget for dem at være her, fortæller 
klinisk sygeplejespecialist Trine Sørensen.

-Mange kommuner har ikke mulighed for at tilbyde valgfrihed, når det 
gælder socialpsykiatriske bosteder. Flere af patienterne giver udtryk for, at 
de har haft det svært på deres bosted gennem nogen tid. Jeg tror, de oplever 
stedet her som en form for time out – et hvil fra de konflikter og den uro de 
oplever, der hvor de bor, siger Trine og tilføjer, at de fleste af patienterne ud 
over psykisk sygdom har et misbrug af hash og/eller andre stoffer. 

Meget tæt samarbejde med kommunen
Patientens sagsbehandler i kommunen forbereder en indstilling til kom-
munalbestyrelsen, som så tager stilling til, om kommunen vil betale for et 
ophold på de særlige pladser. 

-Det er en anden forskel på os og behandlingspsykiatrien; vi er for-
pligtet til en meget tæt opfølgning med kommunen under vejs. Det er 
skrevet ind i loven om de særlige pladser og sat i ret faste rammer. Det er 
jo kommunen, der betaler, konstaterer Anja Mathisen. 

-Vi har et godt samarbejde med kommunerne. Det har ofte været en 
meget svær opgave at rumme den pågældende patient op til det tidspunkt, 
hvor patienten kommer her. Vi har en ekspertise i forhold til patientens 
sygdom og behandling, som de ikke har på bostederne og i kommunerne. 
Dermed får både de ansatte og kommunen også en time-out og mulighed 
for at begynde på en frisk.

De særlige pladser i psykiatrien, som ligger i Frederikssund, er ejet og drevet af regionen. Men det er 
kommunerne, der betaler for pladserne og bestemmer, hvilke borgere, der skal kunne få et ophold. 
Pladserne skal løse problemer med de borgere, som de kommunale bosteder har svært ved at rumme.

Derfor er DE SÆRLIGE     PLADSER  særlige

TEMA: INTENSIV PSYKIATRI UNDER PRES

Klinisk sygepleje specialist 
Trine Sørensen (tv) 

og sygeplejerske Anja 
Mathisen prøver kræfter 
med en helt ny type af 
psykiatrisk tilbud – de 

såkaldte ”særlige pladser” 
ved Nordsjællands 

Hospital i Frederikssund. 

18 |  OMKREDS H  |  



Det er den meget tætte 
kontakt med kommunen,  
der skal gøre en forskel

ANJA MATHISEN

Misbrugsbehandling og langsigtede planer
-Vi ligner den almindelige behandlingspsykiatri på den måde, at vi har 
faste læger her hver dag, og at vi må anvende tvang og tvangsmedicinere, 
siger Trine og fortsætter:

-Vi har indtil videre kun en gang måttet anvende tvang, siden vi 
åbnede sidste år. Jeg fornemmer, at vi har bedre mulighed for at lave 
mere langsigtede planer i samarbejde med patienten, end man har på bo-
stederne. Der er der ikke de samme ressourcer eller den samme faglighed. 
Vi har eksempelvis en misbrugskonsulent ansat, og flere af patienterne 
vil gerne arbejde med deres afhængighed af stoffer. Det kan de få fred til 
og hjælp til her. 

Anja, som tidligere har arbejdet på et kommunalt bosted, tilføjer:
-Jeg er dog lidt overrasket over at vi, indtil videre i hvert fald, arbejder 

meget ud fra lægefaglige præmisser med rutiner, der ligner dem fra en psy-
kiatrisk afdeling. Stuegang, medicin osv. Jeg håber, at vi med tiden finder 
en form, hvor meningsfulde aktiviteter og miljøterapien spiller en noget 
større rolle. 

Vigtig overgang tilbage til kommunen
Det store spørgsmål bliver i nær fremtid, hvordan det vil lykkes at skabe 
en overgang for patienten tilbage til bostederne i kommunerne.

-Vi er først lige begyndt en udslusningsproces for den første patient og 
har endnu ikke nogen konkrete erfaringer, siger Anja 

-Vi har selvfølgelig drøftet rigtig meget, hvad der skal til, for at patienten 
kan overføre det, han eller hun har opnået her, til den dagligdag, ved-
kommende skal tilbage til. Det bliver en form for prøve på, om det virker 
med de her særlige pladser. Svaret er nok, at den meget tætte kontakt med 
kommunen skal gøre en forskel. Vi har en ide om, at der skal være en meget 
lang og glidende overgang, inden patienten er helt tilbage i kommunen. Og 
der skal være noget meningsfuldt for patienten at vende tilbage til, slutter 
Anja Mathisen. 

HULLET DER SKAL FYLDES UD

Som det ses af tabellen herunder, er antallet af sengepladser 
i psykiatrien faldet over det sidste årti. Samtidig er indlæg-
gelsestiden faldet. Antallet af ambulante patienter er steget. 
Tallene underbygger omstillingen af psykiatrien med fokus på 
integration og behandling i lokalsamfundet og korte intensive 
indlæggelser. 

Når der opstår et behov for at oprette de særlige pladser, 
er det fordi, der er hul i psykiatrien. Nogle patienter har brug 
for længere indlæggelser, som de ikke får tilbudt. De so-
cialpsykiatriske bosteder er magtesløse overfor de borgere 
med både psykisk sygdom og misbrug. Spørgsmålet er, om 
de særlige pladser kommer til at løse de grundlæggende 
problemer i psykiatrien?

Kilde: Psykiatrien i tal, bilag til dagsorden i Regionsrådet,  
Region Hovedstaden

2010 2013 2015
Indlæggelser 18.613 20.279 19.291

Liggetid 413.856 369.798 362.416

Antal Senge 1.327 1.116 1.098

- Heraf intensive* 373 427 484

Antal ambulante besøg 200.132 261.787 317.683

Antal ambulante patienter 12.927 14.855 17.765

* fra primo 2016 er tallet 507

Derfor er DE SÆRLIGE     PLADSER  særlige
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A lle borgere tilknyttet Vigerslevhus 
er på midlertidigt ophold, for 
Vigerslevhus er ikke længere et 
kommunalt plejecenter i traditio-

nel forstand, som det var engang. Det er stort 
hus i tre etager, hvor fokus er på kyndig 
pleje fra flere faglige vinkler og som samler 
både rengøring, servicefunktioner og pro-
duktionskøkken under samme tag. 

Her er en rehabiliteringsenhed med 
fokus på træning, for at borgerne kan 
genvinde tidligere funktionsniveau, 
en palliativ enhed med 15 boliger til 
alvorligt syge og døende og endelig en 
akutplejeenhed. Det seneste år har Viger-
slevhus taget mod akutte patienter som en del 
af Københavns Kommunes akutfunktion, og 
i januar i år startede kommunen et udkørende 
akutteam op med base i akutplejeenheden på 
Vigerslevhus. Planen er, at teamet skal vokse 
og med tiden dække hele kommunen.

Attraktivt for sygeplejersker
Akutteamet består udelukkende af sygeplejer-
sker, og i den forbindelse søgte ledelsen efter 
sygeplejersker med anæstesi- og intensiverfa-
ring. Ikke færre end 25 ansøgere lagde billet 

ind på de 11 opslåede stillinger i teamet. I dag 
er der 51 sygeplejersker ansat ud af i alt 120 
medarbejdere på Vigerslevhus, og planen er, at 
der kommer flere fremover. 

-Vi arbejder målrettet på, at det skal være 
fagligt attraktivt også for erfarne sygeplejersker 

med specialuddannelse at arbejde i kommunalt 
regi. Det kræver både en konstant opmærk-
somhed på rekruttering og fastholdelse og også 
en klar forventningsafstemning. Vores borgere 
er fortrinsvis ældre og plejekrævende, og vi 

er ikke et hospital. Det har tidligere skabt 
udfordringer i forhold til at ansætte sygeple-
jersker, men nu har vi efterhånden etableret 
en tydelig faglig profil. Samtidig er vi fortsat 
et vigtigt uddannelsessted for studerende 
og elever, og vi har stillinger målrettet ny-
uddannede, fortæller centerleder Berit Juhl 
Schau. Hun kom til Vigerslevhus i 2017 
med mange års erfaring bag sig som ledende 
oversygeplejerske på Frederiksberg Hospital. 

-Det betyder rigtig meget for samarbejdet 
med afdelingslederne, sygeplejerskerne og de 
øvrige faggrupper, at jeg som øverste leder selv 
har et solidt fagligt fundament fra akutområdet 
og ved, hvilke udfordringer og muligheder, vi 
har. Samtidig har jeg et stort netværk i regionen, 

ARBEJDSPLADSPRISEN 2018

Vigerslevhus i Valby tilbyder plejekrævende københavnere midlertidigt ophold inden for akutpleje, 
palliation og rehabilitering. Det er en stor kommunal arbejdsplads i løbende udvikling, hvor både 

sygeplejefaglighed og godt arbejdsmiljø har høj prioritet.

Vigerslevhus viser  
vejen frem

De medmenneskelige relationer 
mellem borgere, ledere og 

medarbejdere er tryllesaltet
EVA NILSSON

Sygeplejerske Eva Nilsson (tv), 
centerleder Berit Juhl Schau og 
sygeplejerske Lisbeth Jønsson er 
stolte af deres arbejdsplads.
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og det er hjælpsomt i forbindelse med udvik-
lingstiltag, faglig sparring, undervisningsopga-
ver osv., fortæller Berit. 

Kompetence i højsædet
Medarbejdernes kompetenceudvikling har høj  
prioritet. Der er et godt samarbejde med fagper-
sonalet på Hvidovre og Frederiksberg/Bispebjerg 
Hospital samt Sankt Lukas Hospice, der rykker 
ud og varetager oplæring lokalt efter behov. 
Udviklingssygeplejersken opdaterer og under-
viser medarbejderne 1½ time hver uge, og hver 
3. måned mødes sygeplejerskegruppen om et 
fagligt tema.

I de seneste måneder har alle sygeplejersker 
på akutenheden været i simulationstræning, en 
sygeplejerske er blevet tilmeldt første hold på den 
nye godkendte specialuddannelse i borgernær sy-
gepleje, og to har deltaget i DSRs to-dages kursus 
i palliation og rehabilitering i december.

-Man er ikke i tvivl om, at faglighed tæller 
her på arbejdspladsen, og det er også accepteret, 
at kvalifikationer og erfaring koster. Jeg var fx 
selv 60, da jeg blev ansat, fortæller sygeplejerske 
Lisbeth Jønsson fra akutplejeenheden.

-Det er ingen hemmelighed, at Sundheds- og 
omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune 
bakker positivt op om Vigerslevhus og de opga-
ver, vi løser her. Men det er stadig en vedvarende 
øvelse at finde nye puljer at søge midler fra, og det 
går meget af min tid med. Tilgangen er, at vi først 
må bevise, at det, vi gør, giver resultater. Derfor 
prioriterer vi kompetence og kompetenceudvik-
ling så højt. Ordentlig kvalitet forudsætter høj 
faglighed, konstaterer Berit Juhl Schau. 

Tværfaglighed vigtig
Den faglige personalegruppe er bredt sam-
mensat og består af sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, en 
afspændingspædagog, en diætist, en socialrådgi-
ver og en visitator. 

To praktiserende læger er ansat som konsulen-
ter og kommer fast i huset tre gange om ugen. 
Borgers egen læge, 1813, psykologen, præsten 
og hospitalsansatte sundhedsfaglige er blandt de 
daglige samarbejdspartnere. 

-Samarbejde på tværs af faggrupper og på 
tværs af sektorer betyder meget. Når alting 
er samlet i et hus, betyder det, at vi har korte 
kommandoveje, og at der er let adgang til fag-
lig sparring og vejledning. Men vi bruger altså 
stadigvæk virkelig meget tid på at administrere 
medicin og hænge i telefonen, fortæller syge-
plejerske Eva Nilsson med et smil.

Hun har for nylig fejret sit fem års jubilæum 
som ansat på Vigerslevhus, og det gør hende 
til den sygeplejerske, der har højst anciennitet. 

-Jeg trives med engagement og tydelighed, og 
her er begge dele til stede i høj grad. Men det 
allervigtigste er de medmenneskelige relationer 
mellem borgere, ledere og medarbejdere. De er 
tryllesaltet, konstaterer hun.

Lisbeth Jønsson supplerer sin kollega:
-For mig betyder det innovative miljø meget. 

Jeg er stolt af, hvad vi formår at udrette ved 
at samarbejde og handle hurtigt. Det er fx 
lykkedes os på under en time at få en borger 
flyttet fra vores palliative enhed til eget hjem 
for at dø derhjemme. Det gør mig stolt af min 
arbejdsplads. 

Vigerslevhus viser  
vejen frem

Kredsen stod for et hyggeligt arrangement for 
medarbejderne på Vigerslevhus i december 
som markering af Arbejdspladsprisen 2018

DSR MENER...

Frem med det, der virker
I Dansk Sygeplejeråd Kreds Hoved-
staden mener vi, at det også er vig-
tigt at få de gode historier frem. I en 
tid, hvor mediebilledet er fyldt med 
oplevelser om pressede arbejdsvil-
kår, har vi brug for at læse om det, 
der virker.

Det var et enigt bedømmelsesud-
valg under kredsbestyrelsen, som 
faldt for beskrivelsen af Vigerslev-
hus. Den emmede af entusiasme og 
arbejdsglæde. Desuden glædede det 
bedømmelsesudvalget, at det var en 
kommunal arbejdsplads.

Det var fantastisk at komme ud 
på Vigerslevhus til prisoverrækkel-
sen og opleve den begejstring, som 
anerkendelsen har medført.

Ros er det, vi vokser af. Ris er 
noget, man spiser!

v/ kredsnæstformand
HANNE KROGH
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K linisk sygeplejespecialist Hanne Bigum 
og assisterende afdelingssygeplejerske 
Jeanne Tolvdag Woll fra neurologisk af-
deling på Bispebjerg Hospital har begge 

mange års erfaring inden for neurologisk sygepleje. 
De er derfor målgruppen for det efter- videreuddan-
nelsesforløb, som Kreds Hovedstaden i samarbejde 
med Region Hovedstaden har iværksat for at styrke 
netop erfarne sygeplejersker (se faktaboks). 

Tid vi har og ikke har
-Tid blev et omdrejningspunkt for os i det år, vi 
deltog på uddannelsen, forklarer Hanne Bigum.

-Vi skrev en afsluttende opgave om de dilemmaer, 
der er i forhold til faglig udvikling og fastholdelse 
og fik øje på tid som et dilemmafyldt og strategisk 
begreb. Vi siger, at vi ikke har tid til at gøre det, vi 
gerne vil. Det har stået i vores fagblad i100 år, når 
man ser nøjere efter!

-Når vi lever op til det herskende krav om flow 
og er gode til at få patienter hurtigt ind og ud af 
afdelingen, roser vi hinanden. Samtidig fungerer vi 
som det, nogle forskere kalder ”universal-vikarer”: 
Vi flytter en kopimaskine eller smider et juletræ ud, 
rydder op i depot osv. Vi glatter ud og får det til at 
glide, når andre faggrupper har konflikter eller nye 
regler og behov. Det er heller ikke godt at have for 

Hanne og Jeanne har deltaget i 
videreuddannelsesforløbet Forskning, 
Læring og Udvikling i Klinisk Praksis 
(FLUK). Det var tidskrævende, men 
de har fået dybere indsigt i, hvad det 
betyder, når sygeplejersker siger:  
”Vi har ikke tid”. 

-Vi har fået kampgejsten tilbage. Nu må vi som sygeple-
jersker komme på banen og tage ansvaret for udviklingen 
af sygeplejen, siger Jeanne Tolvdag Woll og Hanne Bigum. 
Begge deltog på det første hold på FLUK og blev færdige 
i januar 2019. De anbefaler andre erfarne sygeplejersker at 
søge ind på uddannelsesforløbet. 

er givet godt ud
T DENF ire forskellige arbejdspladser var indstillet, da fristen for 

at nominere kandidater til Dansk Sygeplejeråd Kreds 
Hovedstadens arbejdspladspris udløb i efteråret. 

Det blev Vigerslevhus, der løb af med prisen på kredsens 
generalforsamling i oktober. Det skete især på baggrund af den 
arbejdsglæde, der lyste ud af indstillingen fra en gruppe af sygeple-
jerskerne på arbejdspladsen. De skrev blandt andet:

”Vi er godt normeret, idet det ofte er meget komplekse borgere, 
vi yder sygepleje til. Vi har en rigtig god ledergruppe med blik for 
den enkelte medarbejder. Der er god mulighed for vikardækning. 
Der er et veludviklet tværfagligt samarbejde, også med praktiserende 
læger og hospitaler. Vi har et produktionskøkken, så det er let at 
kræse for borgere med lille appetit. Vi har et godt kollegialt og socialt 
fællesskab, en god omgangstone og en høj faglighed til glæde for de 
borgere, vi er sat til at betjene”.

Kollegaskab og fælles styrker
I sin tale til de fremmødte medarbejdere fra Vigerslevhus ved 
prisoverrækkelsen sagde kredsnæstformand Hanne Krogh blandt 
andet: ”En god arbejdsplads er ikke nødvendigvis en arbejdsplads 
uden udfordringer, men det er en arbejdsplads, der tager problemer 
og udfordringer alvorligt. Det gør Vigerslevhus.”

Her er det gode arbejdsmiljø i centrum, lige fra det faste morgen-
tilbud om en kort mindfulness-session for interesserede medarbejde-
re og til arbejdets tilrettelæggelse, hvor det er muligt at flekse mellem 
kl. 7-8 om morgenen eller kl. 17-18 om aftenen. 

På en fælles temadag i november 2017 skabte ledere og medarbej-
dere et fælles værdisæt under overskriften ”Hvad vil vi være kendt 
for på Vigerslevhus”. Her samlede de en lang række udsagn, som 
beskriver arbejdspladsens styrker, hvordan de anvendes og eksempler 
på det, der lykkes godt. Der blev også plads til at beskrive den gode 
arbejdsdag og godt kollegaskab. Værdisættet hænger fremme på alle 
afdelinger som en synlig positiv påmindelse i hverdagen om arbejds-
pladsens prioriteringer.

Fælles fejring af pris
Med kredsens Arbejdspladspris følger et diplom og et arrangement 
på arbejdspladsen. I december måned kom repræsentanter for kred-
sens formandskab og faglige konsulenter forbi Vigerslevhus med tale, 
hjemmebag og en flot kage til et hyggeligt eftermiddagsarrangement 
omkring vagtskiftet for alle de medarbejdere, der havde mulighed for 
at deltage. Det havde mange heldigvis.

Vigerslevhus markerede prisen ved at invitere alle medarbejdere ud 
til en fælles bowling-aften. Diplomet med begrundelsen for prisen blev 
lavet til en flot fotostat i stor størrelse, som i dag fortsat pryder væggene 
flere steder på Vigerslevhus. Den er en synlig påmindelse om, hvad der 
er med til at skabe og vedligeholde en god arbejdsplads. 

Fællesskab og faglighed  

I FRONT
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meget tid til overs, for det signalerer noget for-
kert i forhold til kolleger og andre, siger Hanne.

-Vi er ubevidst vores egen stopklods for faglig 
udvikling, fordi vi har modstand mod at udfordre 
os selv. Vi søger konsensus og undgår konflikter. 
Det kan være lettere at løse en forhåndenværende 
opgave som universal-vikar end at stoppe op og 
se kritisk på vores egen sygepleje - mundplejen, 
patienten på stue 10 og hans behov, samarbejdet 
med de pårørende osv. 

Hvad vil vi bruge tiden til?
-Jeg mærkede dilemmaet på egen krop. Jeg har 
ikke været på skolebænken i mange år, og i star-
ten var det decideret frustrerende at sætte tem-
poet ned og fordybe mig, som man jo gør, når 
man studerer. Men det har været den vigtigste 
læring for mig at opdage, hvor nødvendigt det 
er at bremse op, fordybe sig og stille spørgsmål 
til egne vaner og tankegange, hvis der skal ska-
bes læring og udvikling, siger Jeannette Woll.

-Spørgsmålet fra os til sygeplejerskerne er nu: 
Hvad vil vi bruge vores tid på? Og som resultat 
af vores FLUK-uddannelse skal vi i gang med 
at undersøge det. I første omgang sammen med 
ledelsen, som er nødt til at ville være med til at 
udfordre sig selv og sygeplejerskerne i afdelin-

gen, siger Hanne, som efter uddannelsesforløbet 
føler sig rustet til at gå i gang med den proces. 

-Jeg vil helt klart anbefale andre at tage ud-
dannelsen. Og det vigtigste råd til dem, som 
ønsker at gå i gang, handler om tid: Man skal 
have en meget klar aftale, inden man går i gang, 
som sikrer tiden til at læse, fordybe sig og til sidst 
skrive en opgave. Den tid er givet godt ud. 

DSR MENER...

DSR arbejder for uddannelse
Det er en væsentlig del af DSR’s arbejde 
at kæmpe for flere uddannelsesmulig-
heder for sygeplejersker. Det er vigtigt, 
fordi sygeplejersker livet igennem skal 
være opdateret i faget, i ny viden og 
forskning. Det er igennem langvarigt, 
vedholdende arbejde lykkedes at få op-
bakning til den nye specialuddannelse 
i borgernær sygepleje samt den nye 
APN-uddannelse, der starter til efteråret. 

Lokalt i Kreds Hovedstaden er det 
ligeledes lykkedes at få politikerne til at 
prioritere midler til uddannelse til erfar-
ne medicinske sygeplejersker. 

v/ kredsnæstformand
SIGNE HAGEL 
ANDERSEN

FLUK – HVAD ER DET?

Et efter- og videreuddannelsesforløb 
på universitetsniveau tilrettelagt af 
Aalborg Universitet målrettet erfarne 
sygeplejersker. Det foregår på uni-
versitetets campus i København og 
forløber over et år. Der er i alt otte 
dage med heldagsseminarer. Man 
skal skrive en afsluttende opgave. 
Læs meget mere om uddannelsen 
på www.aau.dk og søg på fluk. 

OBS! Ansøgningsfrist til næste 
hold: 1. maj 2019

FLUK
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M A R T S

25. Kursus: Farmakologi

25. Medlemsmøde for privatansatte, herunder konsultationssygeplejersker

26. Stressforløb 2-2019 starter

27. Jubilæumsarrangement 40 år – kun mod invitation

A P R I L

1. Kursus: Sårbehandling (København og Bornholm) VENTELISTE

3. Jubilæumsarrangement 25 år – kun mod invitation

4. Jubilæumsarrangement 50-60-70 år – kun mod invitation

8. Kredsformandskabet ringer til nyuddannede sygeplejersker

8. Netværk for sygeplejersker med varige begrænsninger i arbejdsevnen

11. Kredsformandskabet ringer til nyuddannede sygeplejersker

M A J

1. 1. maj arrangement i kredsen

6. Arrangement for sygeplejersker med job og/eller bopæl i Rødovre

6. Medlemsmøde: ”Er du stresset?”

7. Temamøde for sygemeldte medlemmer 

9. Netværk for sygeplejersker med varige begrænsninger i arbejdsevnen

13. ”Brug dine kompetencer” møde for sygeplejersker med akademisk overbygning 

21. Introduktion for nyvalgte tillidsrepræsentanter 

J U N I

3. ”Kend dine rettigheder” møde for nyuddannede 

5. Grundlovsarrangement i kredsen om ytringsfrihed

6. Stressforløb 3-2019 starter

13. Netværk for sygeplejersker med varige begrænsninger i arbejdsevnen

13.-16. Folkemøde på Bornholm

17. ”Kend dine rettigheder” møde for nyuddannede 

18. Interessegruppen for Arbejdsmiljø

20. Pensionsmøde for unge medlemmer

20. Dimission på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

21 Dimission på KP (Hillerød) og Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

26. Dimission på KP (København)

J U L I

Sommerferie

A U G U S T

17. Copenhagen Pride arrangement i kredsen

ARRANGEMENTER 

FORÅR-SOMMER 2019

Se flere detaljer om arrangementerne på www.dsr.dk/hovedstaden/arrangementer. 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Følg med i alle de andre arrangementer, der kommer i løbet af foråret ved  
at tilmelde dig kredsens nyhedsmails på www.dsr.dk/hovedstaden

KOM TIL 1. MAJ I KREDSEN

Traditionen tro inviterer kredsen til et 
festligt, farverigt og fornøjeligt arran-
gement med taler, musik, mad og godt 
samvær for både store og små voksne 
for at markere 1. maj. 

Vi mødes til ”Bitter og brød” i form af 
morgenhygge på kredskontoret. Vi har 
som altid sikret et stærkt team af talere 
med noget på hjerte. I år kan du høre 
taler fra Københavns sundheds- og 
omsorgsborgmester Sisse Marie Wel-
ling samt regionsrådsformand Sophie 
Hæstorp Andersen og folketingsmed-
lem Pernille Skipper. Efter nogle timer i 
kredsen drager de, der har lyst, i samlet 
flok til Fælledparken for at hygge os 
med alle de andre, der er samlet der.

Tilmeld dig, gerne med kolleger eller 
familie på www.dsr.dk/ hovedstaden/
arrangementer. Vel mødt til en god dag 
med fællesskabet i centrum.


