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LEDER

I februar besøgte jeg tillidsrepræsentant Christian Vang på  Virumgård 
i Lyngby-Taarbæk kommune. Plejecentret har 114 boliger, heraf 44 til 
demente og har fem sygeplejersker ansat.    

Endnu en gang fik jeg et hverdagseksempel på, at stærke syge-
plejefaglige kompetencer og evne til at se det hele menneske har 
rigtig stor betydning. Denne gang for den ældre multisyge borger 
med komplekse behov. Men dygtige sygeplejersker gør det ikke 
alene. På Virumgård er det tværfaglige samarbejde godt og re-
spektfuldt, og sygeplejerskernes superviserende rolle er med til at 
højne faglighed på tværs af faggrupper. Tak til Christian og kolleger 
for at skabe plads til både omsorg og faglighed.

Udviklingen går stærkt – er den på rette vej?
Det enkle svar er Ja. Aldrig har der været så stort po-
litisk fokus på sygeplejersker som faggruppe, og aldrig 
er der blevet uddannet flere sygeplejersker end i disse 
år. I DSR sætter medlemstallet nye rekorder. Vi har et 
sundhedsvæsen, hvor mange sundhedsfaglige opgaver 
forandres med teknologi, flytter sig fra et stadig mere 
specialiseret hospitalsvæsen og i stedet finder vej til 
kommuner, almen praksis og private aktører. Det kræver 
nye roller, nye kompetencer og evnen til at gøre op med 
vanetænkning og tradition. 

”Flere sygeplejersker” er blevet svaret på mange spørgs-
mål i den seneste tid. Men de vigtigste spørgsmål er Hvor, 

Hvorfor og Hvornår sygeplejersker bliver det rette svar. 
De svar arbejder vi i DSR målrettet på at give. Et af dem 
er APN-uddannelsen. Læs inde i bladet om, hvorfor 
den er et af mange gode bud på sygeplejerskers rolle i et 
sundhedsvæsen under forandring. 

Kristina Robins
Kredsformand

DSR – tæt på medlemmerne 
Kontakt formandskabet via hovedstaden@dsr.dk, hvis du 
vil invitere mig eller en kredsnæstformand på besøg på din 
arbejdsplads. Vi vil gerne være tættere på dig og dit arbejdsliv. 

3|  MARTS 2020  |



Anæstesikursister beholder 
kvalifikationstillæg
Kredsen har i februar forhandlet en aftale på plads med Region Hovedstaden, som 
sikrer, at sygeplejersker, som optages på specialuddannelsen i anæstesi, beholder 
deres eksisterende kvalifikationstillæg under det toårige uddannelsesforløb. 

Sygeplejersker, der har ønsket at videreuddanne sig til anæstesisygeplejersker, 
har siden 2013 skullet sige deres job op til fordel for en vagtfri uddannelsesstilling i 
hele uddannelsesperioden. Konsekvensen har typisk været en betragtelig lønned-
gang for den enkelte kursist i en længere periode, og det har betydet, at antallet af 
ansøgere til uddannelsen er faldet kraftigt. Kredsformand Kristina Robins er tilfreds 
med, at et langstrakt forhandlingsforløb er faldet på plads og siger:

-Erfarne sygeplejersker, der ønsker at videreuddanne sig inden for faget, skal 
kunne gøre det uden at skulle sætte deres privatøkonomi over styr. Derfor er vi gla-
de for, at det nu er lykkedes at indgå en fornuftig aftale med regionen. Den sikrer, at 
sygeplejerskerne er garanteret deres personlige tillæg under uddannelsen. Dermed 
forventer vi, at det igen vil blive attraktivt at søge optagelse på den anæstesiologi-
ske specialuddannelse.

Initiativet til at genforhandle en aftale om vilkår med regionen opstod på bag-
grund af en medlemshenvendelse til et kredsbestyrelsesmedlem, som tog sagen op 
politisk i kredsen. Sagen er nu fulgt til dørs med en aftale, der medfører væsentlige 
vilkårsforbedringer for sygeplejersker, som bliver optaget på specialuddannelsen 
fra studiestart 1. marts 2020. 

Kontakt din tillidsrepræsentant eller kredskontoret 7021 1662, hvis du vil vide mere. 

Få hjælp til sygefraværet 
Bliver I syge af jeres arbejdsmiljø på din offentlige arbejdsplads? Så skal du vide, at 
jeres leder kan ansøge om et forløb for ansatte og ledere i fællesskab. Et rejsehold fra 
Beskæftigelsesministeriet besøger jer på arbejdspladsen og skræddersyr indsatsen 
med fokus på at nedbringe sygefraværet. Se mere på sygefravaer.dk 
eller gå til din TR, AMR eller leder, så de kan gå videre med at 
ansøge om et besøg af Rejseholdet. 

Lignende tilbud om støtte i forhold til psykisk arbejdsmiljø 
opstod som resultat af tidligere overenskomstforhandlinger, og de 
eksisterer stadig. Rådgivningstilbuddet til kommunerne hedder 
SPARK og i regionerne Ekspertrådgivningen. Læs mere om dem 
på www. arbejdsmiljoweb.dk.

I kan også blive klogere på disse eller andre muligheder for at 
sætte arbejdsmiljøet i centrum ved at kontakte kredsens arbejdsmiljø-
konsulent Karin Bloch Nielsen på kbn@dsr.dk eller 4695 4936.

Kontortid  
i forårets helligdage
Sommertiden er her næsten, og påske, pinse 
og de andre helligdage venter lige om hjør-
net. Kontorets åbningstider i den forbindelse 
fremgår også af hjemmesiden www.dsr.dk/
hovedstaden.

Påsken: Kredskontoret er åbent som sæd-
vanlig man-onsdag før påske, dvs. 6.-8. april 
og lukket i påskens helligdage 9.-13. april. På 
Bornholm er der lukket for personlig henven-
delse 6.-8. april.

1 maj: Kontoret er lukket, men åbent for 
medlemsarrangement

8. maj (Bededag): Kontoret er lukket
21.-22. maj: Kontoret er lukket i forbindel-

se med Kr. Himmelfart
1. juni (2. pinsedag) Kontoret er lukket
5. juni (Grundlovsdag) Kontoret er lukket

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

Er du stresset?  
Brug kredsen
Kredsen har et tilbagevendende tilbud til 
stressede medlemmer: Et gratis forløb, hvor 
en gruppe på max otte deltagere mødes en 
formiddag 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 facilitator på forløbet, som 
planlægges udbudt seks gange i 2020, næ-
ste gang med start 16. april. Pladserne kan 
være optaget, når du læser dette, men vi 
planlægger løbende nye forløb. 

Kontakt Karin på mail kbn@dsr.dk eller tlf. 
4695 4936 eller læs mere om tilbuddet og 
planlagte forløb på www.dsr.dk/hovedsta-
den, hvor du også kan tilmelde dig.

Foto: Lena Rønholt
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Ved den seneste overenskomst på KLs om-
råde kom der mere fokus på, om kommunalt 
ansatte sygeplejersker har en godkendt spe-
cialuddannelse eller ej, og det har betydning 
for lønudviklingen. Siden 1. april 2019 skal 
alle sygeplejersker med en specialuddannel-
se have tillæg for den ifølge overenskomsten 
– også selvom uddannelsen ikke var eller er 
relevant i jobbet. Det konkrete beløb afhæn-
ger af anciennitet. Såfremt der er krav om en 
godkendt specialuddannelse ved ansættel-
se, skulle tillægget naturligvis gerne være en 
del af lønaftalen helt fra start. 

Et eksempel kunne være en anæstesisyge-
plejerske, som for fem år siden (før OK18) skif-
tede job fra regionen til kommunen og blev 

ansat på et plejecenter som fast aftenvagt, 
hvor specialuddannelsen ikke var relevant.

Hverken DSR eller din arbejdsgiver er 
nødvendigvis klar over, om du har en god-
kendt specialuddannelse med dig i bagagen. 
I kredsen ved vi det kun, hvis du har været 
i kontakt med os eller den lokale (fælles)
tillidsrepræsentant i forbindelse med dit 
jobskifte eller en lønforhandling. 

Hvis du som kommunalt ansat sygeple-
jerske med specialuddannelse er i tvivl om, 
hvorvidt du får tillægget eller det er korrekt 
beregnet, opfordrer vi dig til at kontakte din 
lokale TR eller en faglig konsulent i kredsen. 
Ring 7021 1662 i åbningstiden eller skriv til 
hovedstaden@dsr.dk

Kommunalt ansat og specialuddannet? Se her

Profession og vision  
på kongres – vil du med? 
Dansk Sygeplejeråds næste kongres finder sted i Odense 
26. og 27. maj. 50 medlemmer fra Kreds Hovedstaden har 
mulighed for at tilmelde sig som gæster på førstedagen, 
som er en Fagkongres. Temaet for dagen er ”Vores pro-
fession i fremtiden” og byder på et spændende program 
med scenarier for sundhedsvæsenet i 2050 og deres 
konsekvenser for professionen. 

Den følgende dag er en Kongresdag, hvor alle interes-
serede medlemmer kan melde sig som tilhørere og over-
være debatterne, blandt andet om en ny vision for Dansk 
Sygeplejeråd og fortsat håndtering af Garantifonden. 

Læs mere om kongressen på www.dsr.dk/fagkongres, 
hvor man også skal tilmelde sig senest 20. april. Dansk 
Sygeplejeråd dækker transport og forplejning, men yder 
ikke tabt arbejdsfortjeneste. Bemærk, at gæstepladserne 
til Fagkongressen 26. maj er først-til-mølle, så vi kan ikke 
garantere, at der stadig er ledige pladser, når du læser 
dette. Der er ikke begrænsning på tilhørerpladserne 27. maj. 

Oplæg om psykologisk 
tryghed på arbejdspladsen 
Hvis der ikke er psykologisk tryghed på arbejdspladsen, er det skidt for 
arbejdsmiljøet og også for patientsikkerheden. Og hvis kulturen er så-
dan, at vi undlader at tale om fejl og er mere optagede af at beskytte os 
selv end passe godt på patienten, så er den psykologiske tryghed i fare. 
Konsulent Simon Tulloch fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed og 
Ph.D Peter Dieckmann fra Copenhagen Academy for Medical Educa-
tion and Simulation (CAMES) fortæller mere uddybende om begrebet 
hhv på et fyraftensmøde i kredsen 2. april og på en hel temadag 25. maj.  

Oplægget 2. april er på engelsk. Der kan stilles spørgsmål på dansk. 
Tilmelding er nødvendig via arrangementskalenderen på www.dsr.dk/
hovedstaden efter først-til-mølle. Derfor kan vi desværre ikke garante-
re, at der stadig vil være ledige pladser.
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Københavns Professions højskole 
fejrer Year of the Nurse og Midwife
Uddannelsesinstitutionen Københavns Professionshøjskole (KP) 
er et af landets største uddannelsessteder for sygeplejersker og 
jordemødre, og her fejrer man WHO’s festår med tre arrangemen-
ter, der hylder begge faggrupper og Florence Nightingale. Arbejds-
gruppen bag indsatsen ses på foto herover og består blandt andet 
af sygeplejerskerne Trine Stougaard Madsen (i midten) og Lotte 
Evron, som står til venstre for hende. Begge er sygeplejersker og 
hhv. nuværende og tidligere medlem af kredsbestyrelsen.  

Første arrangement løb af stablen allerede 29. januar, hvor syge-
plejerske Pascale Heilberg fra WHO’s europæiske kontor holdt et 
oplæg. Hun fortalte om den internationale indsats for at få politisk 
bevågenhed på betydningen af sygeplejersker og jordemødre. 

DSR MENER...

Har du en god ide til at fejre 
 sygeplejersker?
Year of the Nurse er en global kampagne, som fejrer og 
hylder sygeplejersker over hele verden. Men det hand-
ler også om dig og dine kolleger på jeres arbejdsplads. 
Derfor står kredsen for flere aktiviteter og arbejds-
pladsbesøg i årets løb. DSR har også en pulje til faglige 
aktiviteter, hvor medlemmer kan søge direkte støtte, 
også i relation til Year of the Nurse. Hvis du har en god 
ide, så brug ansøgningsskemaet på www.dsr.dk, kon-
takt formandskabet, skriv til hovedstaden@dsr.dk eller 
ring 7021 1662 for at høre mere om mulighederne. 

v/ kredsnæstformand
HARUN DEMIRTAS 

AFTALE PÅ PLADS  
for kliniske undervisere
Det har længe haft høj prioritet i kredsen at indgå en aftale med Region 
Hovedstaden, som kunne fastlægge løn og vilkår for kliniske undervi-
sere i regionen med henholdsvis en master- eller kandidatgrad. Sidst i 
februar faldt aftalen på plads og gælder med tilbagevirkende kraft fra 
1. januar 2020. Aftalen sidestiller fuldstændig de kliniske undervisere 
med den aftale, som kredsen indgik med regionen i 2017 for de kliniske 
sygeplejespecialister. Den nye aftale for underviserne sigter også mod 
at forenkle lønstrukturen. 

Tilfreds med sidestilling
Kredsformand Kristina Robins glæder sig over aftalen:

-Med den politiske beslutning om at øge optaget på sygeplejer-
skeuddannelsen og styrke kvaliteten i uddannelsesforløbet, er dette 
en vigtig aftale, der peger fremad. Jeg er overbevist om, at det er 
afgørende at sikre de kliniske undervisere vilkår, som sidestiller dem 
med sygeplejespecialisterne, og gør det attraktivt at løfte den vigtige 
opgave med at uddanne, rekruttere og fastholde flere sygeplejersker 
i faget i de kommende år.

Year of the Nurse and Midwife  
– den lokale indsats
WHO har udnævnt 2020 til sygeplejerskens og jordemode-
rens år. Formålet er at skabe politisk bevidsthed om, at inve-
stering i sygeplejersker ikke er en udgift, men en bæredygtig 
investering i sundhed til gavn for borgere og samfund. 

Year of the Nurse and Midwife er en verdensomspænden-
de kampagne. I kredsen er den lokale vinkel især hæftet op 
på en indsats for fagligt forsvarligt fremmøde. Indsatsen bli-
ver sat i gang i 2020, men slutter først om 3-4 år. (se side 7). 

Desuden vil kredsen i forbindelse med Florence Nightinga-
les 200 års fødselsdag den 12. maj 2020 udbyde et todages-
kursus (11. og 12. maj) om ulighed i sundhedsvæsenet. Det er 
et aktuelt tema med stor politisk bevågenhed og er et områ-
de, hvor selve sygeplejens grundværdier om personcentre-
ring og empowerment er et af svarene på udfordringen. Se 
mere og tilmeld dig via kredsens arrangementskalender på  
www.dsr.dk/hovedstaden. 

Den 12. maj, som også er den internationale Sygeplejer-
skedag, planlægger kredsens formandskab og kreds-
bestyrelse festlige markeringer og arbejdspladsbesøg 
arrangeret i samarbejde med lokale tillidsrepræsentanter. 
Der er også mulighed for som medlem at søge penge til 
en lokal aktivitet i årets løb, se herunder. 

Hold dig opdateret på aktiviteter på kredsens FB-side og 
www.dsr.dk/hovedstaden. 
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Forskning viser, at sygeplejersker trives og ønsker at blive på deres 
arbejdsplads, hvis de har mulighed for at levere sygepleje af høj 
faglig kvalitet. Sammenhængen mellem kvalitet og patientsikkerhed 
i sygeplejen og sygeplejerskers arbejdsmiljø er bevist blandt andet 
via sygeplejerske og professor Linda Aikens forskning (se tekst til 
foto her på siden). 

Linda Aiken var oplægsholder 25. november 2019 på et arran-
gement for alle medlemmer, hvor forskellige aspekter af sammen-
hængen mellem netop arbejdsmiljø og patientsikkerhed blev belyst. 
Ud over Linda Aiken deltog arbejdsmiljøforsker Tage Søndergaard 
og sundhedsøkonom Jes Søgaard som oplægsholdere. Med 300 
deltagere i DGI-byen skød arrangementet kredsens indsats om fag-
ligt forsvarligt fremmøde i gang. Du kan se alle oplæg på kredsens 
hjemmeside www.dsr.dk/hovedstaden/FFN.

 
Hvorfor har vi den bemanding, vi har?
Det daglige fremmøde af sygeplejersker er bestemt af den økonomi-
ske rammestyring, hvor arbejdspladserne får en pose penge fra det 
kommunale eller regionale budget, som skal strække til alle opgaver 
på arbejdspladsen. Antallet af sygeplejersker (og for den sags skyld 
læger) pr. patient på en given arbejdsplads fortaber sig ofte i traditi-
oner og beslutninger, som hører til i et andet slags sundhedsvæsen 
end det, vi kender i dagens Danmark. 

I sygeplejen har vi gennem tiderne forsøgt os med plejetyngdemo-
deller, som skulle vise behovet for sygeplejersker. Det har ikke rigtig 

været i fokus, siden rammestyring og effektivitetsmålinger for alvor 
fik tag i sundhedsvæsenet i løbet af 90’erne og 10’erne. I mellemtiden 
har man især i USA og de øvrige engelsktalende lande plus blandt 
andet Norge, Sverige og Finland fortsat arbejdet på at finde formlen 
for, hvordan man måler patienters behov for sygepleje og matcher 
det med antallet af sygeplejersker og deres forskellige kompetencer. 

Vi har brug for data
Kreds Hovedstaden havde planlagt en konference den 6. marts om 
datadrevne patientsikre normeringer. Den blev desværre aflyst på 
grund af situationen med risiko for coronasmitte. Arbejdet med at 
påvirke udviklingen hen mod datadrevne og patientsikre normerin-
ger fortsætter dog ufortrødent. Der skal udvikles data, der kan sige 
noget om sygeplejens kvalitet, antal sygeplejersker pr. patient, deres 
kompetencer og patienternes behov for sygepleje.

Kreds Hovedstaden vil i løbet af de næste 3 - 4 år fokusere på en indsats, der kan vise ubalancen 
mellem ressourcer og opgaver på sygeplejerskers arbejdspladser og skabe politisk bevidsthed om 

sammenhængen mellem patientsikkerhed, antallet af sygeplejersker pr. patient og et godt arbejdsmiljø. 

Professor Linda Aiken, som her holder oplæg om sine forskningsresultater 
for Kreds Hovedstadens medlemmer i november, har tung viden og erfaring 
at stå på. Hun har gennem de seneste 10 år gang på gang påvist, at antallet 
af sygeplejersker pr. patient, sygeplejens organisering, sygeplejerskernes 
arbejdsmiljø og patientsikkerheden er forbundne kar.

MERE VIDEN OM  FAGLIG  FORSVARLIGHED, 
 ARBEJDSMILJØ OG DATA

OmKreds H nr. 3-2019 havde fagligt forsvarlige normeringer 
som tema. I temaet finder du forskellige eksempler på de 
data, der er brug for, når vi skal vise, om sygeplejen er fagligt 
forsvarlig. Bladet indeholder derfor også artikler fra arbejds-
pladser, som arbejder målrettet med at matche plejetyngde, 
fremmøde og kompetencer. 

Find mere viden på www.dsr.dk/hovedstaden/FFN

Fagligt forsvarligt fremmøde
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Kender du kredsens mange tilbud?
Hovedstaden er den største lokale kreds i Dansk Sygeplejeråd med ca. 23.000 
medlemmer. Men kun omkring 1.000 af jer deltager i et eller flere af kredsens mange 
forskellige medlemstilbud i løbet af et år. Vi tilbyder fx
• Gå-hjem møder i form af videnscafeer med oplæg og debat om aktuelle faglige 

emner
• Hele kursusdage med grundlæggende og ny viden om sårpleje, farmakologi mv.
• Arbejdsmiljøet kommer på dagsordenen ved gå-hjem møder og heldagsmøder 

med oplæg, vidensdeling og debat.
• Større faglige konferencer med workshops og oplæg
• Møder og aktiviteter målrettet både seniorer og nyuddannede sygeplejersker
• Markering af årlige mærkedage, fx 1. maj, Sygeplejerskens Dag 12. maj, Grund-

lovsdag i juni og Copenhagen Pride i august.

Det hele foregår på kredskontoret ved Nørreport station i København, på kredskontoret 
i Rønne (fysisk eller ved streaming) eller typisk i DGI-Byen ved større arrangementer. 

Måske har vi også et godt tilbud til dig – og din kollega, som også er medlem af 
DSR. Find det her:

Se bagsiden af det blad, du sidder med i hånden lige nu. Tjek arrangements-
kalenderen på www.dsr.dk/hovedstaden, som løbende opdateres. Her kan du 
også tilmelde dig nyheder på mail fra kredsen, så kommende aktiviteter lander 
direkte i din indbakke. 

Succes for prisbelønnet 
kampagne om lokalløn 
Den store kampagne ”Sig først Ja…”, som DSR gennemførte i efteråret 
2019 for at sætte spot på lokalløn og betydningen af at forhandle løn ved 
jobskifte, var en succes. Målet for kampagnen var at skabe opmærksom-
hed hos medlemmerne på, at de godt kan påvirke deres egne lønforhold. 
Selvom den enkelte sygeplejerske ikke har direkte adgang til at forhandle 
løn og skrive under på en aftale, kan man fx lade være med at acceptere 
en ny stilling, hvis løn og vilkår ikke er tilfredsstillende.  

Og budskaberne gik godt igennem. Evalueringen viser, at godt tre ud 
af fire medlemmer har kendskab til kampagnen. Ud af den gruppe er to 
ud af tre blevet mere opmærksomme på at forhandle deres løn. En bred 
vifte af Facebook-opslag med videoer med blandt andet Annette Heick 
og lokale tillidsvalgte og et medlemsopslag på Instagram var med til at 
sikre de gode resultater. 

Kampagnen er også blevet bemærket af andre end Dansk Sygeplejeråds 
medlemmer. Den vandt i sidste måned Dansk Journalistforbunds pris som 
den bedste kommunikationsindsats inden for organisationsverdenen i 2019. 

Borgerinddragelse  
i psykiatrien 
To initiativer forankret i Region Hovedstaden er blandt 
de fem nominerede til prisen ”Årets Borgerinddra-
gende Initiativ”, som uddeles på Danske Regioners 
generalforsamling i næste uge, 2. april. Årets tema er 
”Borgere med psykisk sygdom”

Region Hovedstadens Psykiatri har siden 2016 
tilbudt kurser og grupper for børn, som er pårørende 
til forældre med psykisk sygdom. Kurserne løber over 
seks uger med en ugentlig mødegang og har fokus på 
viden om psykisk sygdom, mestring som pårørende og 
samvær med andre børn i samme situation. Børnefor-
løbene er blandt de nominerede.

Det andet nominerede initiativ handler om recovery. 
”Skole på tværs” udbyder gratis og uvisiterede kurser 
på tværs af Region Hovedstadens Psykiatri og kom-
munerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og 
Rudersdal. Kurserne retter sig mod psykisk sårbare, 
pårørende, medarbejder, frivillige og andre som søger 
indsigt og viden om recovery.

I 2019 gik prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 
til Apopleksienheden i Neurocentret på Rigshospitalet. 
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V i tager højde for, at man er ny ikke bare den første må-
ned, men de første to år. En introstilling hos os skal give 
mulighed for at komme godt ind i specialet og lære at 
forstå psykiatrien ved at se og arbejde med alle de faser, 

patienten kan befinde sig i. Derfor har vi udviklet et meget struktu-
reret forløb, hvor fokus er på at opbygge og tydeliggøre kompetencer 
gennem erfaring fra de forskellige afsnit, suppleret med målrettet 
undervisning, sparring og supervision hele vejen, fortæller udviklings-
chef Louise Bangsgaard, PC Ballerup. 

Hun står bag udvikling og etablering af en psykiatrisk introdukti-
onsstilling, som har været i gang på centret hele 2019 og er målrettet 
nyuddannede sygeplejersker. Stillingen henvender sig også til sygeple-
jersker, som fx ønsker at skifte spor fra somatikken til psykiatrien,

-I lighed med andre er vi også ramt af mangel på sygeplejersker og 
udfordringer med at rekruttere dem. Samtidig er det blevet tydeligt, at 
yngre og nyuddannede sygeplejersker i dag forholder sig aktivt til hele 

tiden at udvikle deres kompetencer. De flytter sig hurtigt, hvis de ikke 
oplever, at der er mere at lære der, hvor de er, uddyber udviklingschefen. 

Rotation med struktur
På PC Ballerup blev svaret på udfordringerne at tilrettelægge et 
grundigt introduktionsforløb, som sikrer, at en sygeplejerske uden 
psykiatrisk erfaring dels stifter bekendtskab med flere forskellige afsnit 
på centret, dels opbygger veldefinerede færdigheder undervejs. Når 
det 20 måneder lange forløb er slut, er sygeplejersken garanteret en 
fastansættelse på centret og har samtidig opnået kompetence inden 
for specialet.

En sygeplejerske, som bliver ansat i introstilling, starter med en 
måneds generel introduktion til arbejdspladsen og specialet. Derefter 
følger seks måneder på hhv. akutmodtagelsen, et åbent og et intensivt 
(tidligere: lukket) afsnit. Undervejs er der kortere praktikophold i 
distriktspsykiatrien i centrets såkaldte F-ACT teams. 

På PC Ballerup har man skelet til lægernes turnus og udviklet en introstilling for sygeplejersker 
af 20 måneders varighed, hvor fokus er på at opbygge kompetencer og stifte bekendtskab med 

centrets forskellige afsnit. Og så er der garanti for fastansættelse bagefter.

INTROSTILLINGER I PSYKIATRIEN

Psykiatrien tænker i

Udviklingschef Louise  
Bavnsgaard og fælles
tillidsrepræsentant 
Helle Thorhus på PC 
Ballerup er tilfredse 
med, at introforløb 
med struktureret 
 kompetenceudvikling  
i psykiatrien viser sig  
at være et trækplaster.  
Foto: Nina Flindt Temte

TURNUS
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-Ideen er, at sygeplejersken efter endt introforløb er blevet afklaret 
med, hvor i centret hun ønsker at arbejde og bliver så fastansat der. 
Hvis der ikke umiddelbart er en ledig stilling det pågældende sted, 
bliver man tilbudt en anden placering og skifter så til sit foretrukne af-
snit, så snart der bliver mulighed for det, forklarer Louise Bangsgaard.

Fokus på læring 
Kompetenceudviklingen er sat grundigt i system gennem hele intro-
duktionsperioden og bliver vurderet og beskrevet i et skema i form af 
en kompetenceoversigt, som følger sygeplejersken. 

På åbent afsnit opnår sygeplejersken færdigheder inden for fx sam-
taleteknik, miljøterapi og recovery. På intensivt afsnit er den basale 
intensive psykiatri, safewards og somatisk komorbiditet i fokus, og 
på akutmodtagelsen udvikles kompetencer inden for blandt andet 
triagering, ECT og alkoholabstinensbehandling. 

For at holde snor i den løbende kompetenceudvikling er der planlagt 
i alt 18 udviklingssamtaler i løbet af de 20 måneders introduktion. Sy-
geplejersken får tilknyttet en ny lokal mentor under hvert 6-måneders 
forløb, men det er afdelingssygeplejerskens 
opgave og ansvar at sikre overlevering til 
næste forløb.

Trækplaster med hurdler
Tilbuddet om at blive ansat i introduktions-
stilling har været et stort trækplaster, men 
konceptet fungerer endnu ikke helt, som 
udviklingschefen kunne ønske sig. 

-Vi har haft ikke færre end 30 ansøgere 
til introstillingen, hvilket langt overgår det 
antal ansøgere, vi har til almindelige stillingsopslag. Vi har aktuelt 11 
sygeplejersker, som er i gang med introforløb. Men vi har endnu til 
gode at få en sygeplejerske ansat i fast stilling, som har gennemført hele 
introduktionsforløbet, fortæller Louise Bangsgaard.

Erfaringen viser nemlig, at sygeplejerskerne falder godt til på et 
afsnit undervejs, og så afbryder de introforløbet og forbliver på det 
afsnit, de ”nåede til”.  

-Selvfølgelig er vi glade for, at sygeplejersker bliver her hos os, 
for initiativet handler om rekruttering og fastholdelse, konstaterer 
Louise Bangsgaard og fortsætter

-Men der er gode grunde til at gennemføre hele forløbet. Dels 
vil vi gerne sikre, at den enkelte opnår bred kompetence i hele 
det psykiatriske speciale, og at PC Ballerup kan blive ved med at 
være attraktive for dem videre i karrieren. Dels vil vi gerne styrke 
og udvikle det tværgående samarbejde på hele centret til gavn for 
patienter og medarbejdere. Og her har det kæmpestor betydning, at 
man ved, hvad der foregår på et andet afsnit og kender kollegerne, 
arbejdsopgaverne og måske endda patienterne andre steder. Og det 
sker bedst, når man har været en del af hverdagen og skabt relationer 
på et afsnit i en længere periode, siger udviklingschefen.

 
Kulturændring nødvendig
Hun peger på, at hele konceptet med fagligt funderet introduktion 
til specialet tager afsæt i, at det faktisk er formålet, at medarbejde-
ren flytter sig mellem forskellige afsnit i et planlagt forløb. Og det 

kræver en kulturændring på arbejdspladsen, 
både hos ledere og medarbejdere. Lederne 
har en afgørende rolle i at bakke aktivt op 
og drive projektet fremad, og det er ved at 
være på plads nu. 

-Nu er turen kommet til medarbejderne, 
for der foregår stadig en stærk socialisering 
ind i det enkelte afsnit. Kollegerne opfordrer 
typisk til, at intro-sygeplejersken bliver i 
et afsnit, hvor hun er faldet til og har fået 
erfaring. Det sker også, at andre afsnit 

italesættes som mindre velfungerende osv. Vi er nødt til at arbejde 
med at ændre på den kultur og få alle medarbejdere med på, at det 
handler om fastholdelse på den lange bane, ikke om at løse et måske 
akut problem. Der skal være både opbakning og forståelse for, at 
den enkelte forlader afsnittet igen efter den aftalte periode, forklarer 
Louise Bangsgaard. 

Sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant Helle Thorhus vurde-
rer, at der er flere positive perspektiver ved introstillingen.

-Det er en fantastisk måde at tiltrække sygeplejersker på, og de 
synes, det er spændende at prøve forskellige afsnit af, før de beslutter 
sig for en specialisering. Jeg ser også, at introforløbet bidrager til 
at afmystificere særligt de intensive afsnit. Nogle vælger at afbryde 
forløbet, før det er slut. Men jeg er faktisk mere optaget af, at de 
bliver hos os, end at de stopper før tid, siger hun. 

Somatikken skal med
Kulturændringen på arbejdspladsen er en af de opgaver, der står 
lige for døren nu. Men Louise Bangsgaard har mange andre planer 
for at sikre et introduktionsforløb, der klæder den enkelte godt på i 
forhold til at mestre og styrke plejen i det psykiatriske speciale.

-Det er allerede nu muligt at tone introforløbet ved at vælge forløb 
på vores specialiserede afsnit for spiseforstyrrelser eller gerontopsy-
kiatri. Jeg synes også, det vil give rigtig god mening at involvere 
somatikken i form af praktikophold i det neurologiske speciale, som 
er oplagt i forhold til psykiatrien. Det tager lidt længere tid. Men jeg 
tror på, at vi er på rette vej i forhold til at være tydelige, målrettede og 
dermed adressere elefanten i rummet: Sygeplejerskers kompetence- 
og karriereudvikling, slutter Louise Bangsgaard. 

Målrettet indsats virker
Introstillingen er et flot eksempel på, hvordan man konkret kan 
arbejde med rekruttering og fastholdelse ved at tænke langsigtet 
og adressere kompetenceudviklingen. DSRs egne undersøgelser 
understøtter erfaringerne fra PC Ballerup: Længerevarende intro-
duktionsforløb har betydning for, om nyuddannede sygeplejersker 
kommer godt ind i faget og bliver der længe. Initiativet fortjener ud-
bredelse, også til somatikken. Særligt nu, hvor politikerne har fokus 
på 1.000 flere sygeplejersker og har afsat 600 mio. kr på finansloven 
til psykiatrien til blandt andet rekruttering og fastholdelse. 

v/ kredsnæstformand
KEN STRØM ANDERSEN

DSR MENER...

Yngre sygeplejersker flytter 
sig, hvis de oplever, at der ikke 
er mere at lære der, hvor de er

LOUISE BAVNSGAARD, UDVIKLINGSCHEF
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S undhedsvæsenet er midt i store forandringer, og fremtiden 
er her allerede. Befolkningsudviklingen med flere ældre og 
flere med kronisk sygdom har givet næring til begrebet ”det 
nære sundhedsvæsen”. Det indebærer, at langt flere borgere 

fremover fortrinsvis skal behandles og plejes hjemme fremfor at 
opholde sig på hospitalet. 

Både konsultationssygeplejersker, hjemmesygeplejersker og syge-
plejersker i kommunale akutfunktioner er meget vigtige brikker i den 
samfundsudvikling.

Roller og kompetencer
I temaet ”Almen praksis og APN” på denne og de kommende sider 
ser vi nærmere på roller og kompetencekrav til sygeplejersker uden 
for hospitalets rammer. 

Der var måske en gang, hvor sygeplejersker i almen praksis var læ-
gens højre hånd og trak mere på kompetencer fra lægesekretærernes 
uddannelse og mindre på de sygeplejefaglige kompetencer. Men den 
tid er længst forbi. Læs temaet og bliv klogere på faglige udfordringer 
og muligheder for sygeplejen i almen praksis. 

Sygeplejefaglighed skaber værdi
Sundhedsvæsenet har forandret sig markant i de 30 år, jeg har 
været sygeplejerske. Flere opgaver flytter tættere på borgeren, 
almen praksis har ændret sig meget med flere sygeplejersker, 
der løser flere sygeplejefaglige opgaver. Med stadig flere ældre 
og flere borgere med kronisk sygdom giver det mening, at sy-
geplejerskerne selvstændigt tager sig af disse. Relationen med 
patienten er unik og skaber værdi. 

Sygeplejersker skal ikke være mini-læger, men et øget fokus på 
sygeplejefagligheden og det selvstændige virksomhedsområde 
vil være kærkomment.

v/ kredsnæstformand
HANNE KROGH

DSR MENER...

Det nære sundhedsvæsen kalder  
på udvikling og forandring

Tema: APN og almen praksis

48%
har aftalt en plan for 

 kompetenceudvikling  
ved seneste MUS

32%
har taget en special

uddannelse og/eller anden 
videregående uddannelse

49%
har ikke aftalt en plan for 
kompetence udvikling ved 

seneste MUS

30%
ved ikke, om de er 

interesserede i at tage en 
specialuddannelse i fx 

Borgernær sygepleje eller APN

85%
foretager visitation inkl 

indledende forundersøgelser 
i egen praksis

20%
sygeplejerskernes 

andel af det samlede 
personale i almen 

praksis i Hovedstaden

8%
flere sygeplejersker er 

ansat i almen praksis fra 
2011 til 2018 over hele landet

74%
har oplevet større 

arbejdsmængde som følge 
af hospitalsudskrivninger af 

borgere med komplekse forløb

94%
udfører klinisk arbejde med 

daglig patient/borgerkontakt

Tal og tekst om almen praksis
Alle tal stammer fra Dansk 

Sygeplejeråds undersøgelse i 
aug/sep 2019 ”Sygeplejersker 
i almen praksis”, som ca. 820 
konsultationssyge plejersker 
har besvaret. Det svarer til 

ca. 55% af de adspurgte. Se 
mere på dsr.dk/analyser
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 Karen Bach  
er sygeplejerske i en 

lægepraksis på Østerbro. 
Befolkningen består af unge 
mennesker i den fertile alder. 

Det er da også børn, graviditet, 
 prævention, seksualitet mv., der 
er de mest almindelige årsager 

til at gå til egen læge 
i det område.

V ed overenskomsten mellem regioner og de Praktiserende 
Lægers Organisation (PLO) i 2017 blev der sat ekstra 
turbo på udviklingen mod det nære sundhedsvæsen (se 
side 22).

Det blev aftalt, at almen praksis har en styrket forpligtigelse overfor 
sårbare borgere og på sigt skal stå for hovedparten af behandlingen af 
patienter med KOL og type 2 diabetes og af patienter med andre kro-
niske sygdomme. Det gav konsultationssygeplejerskerne nye opgaver. 

Sygeplejen får mere plads
Lotte Egelund er konsultationssygeplejerske i en stor almen praksis i 
Brøndby kommune, hvor hun er en af to sygeplejersker.

-Det er allerede en del år siden, at vi i vores klinik strukturerede ar-
bejdet, sådan at vi som sygeplejersker tager os af kontrollen af patienter 
med kroniske sygdomme, forklarer Lotte, der har 15 års erfaring som 
konsultationssygeplejerske. 

Hun har været med under de seneste års rivende udvikling af kon-
sultationssygeplejerskernes arbejdsfelt. Lotte fortsætter:

-Vi tager os af borgere med KOL og diabetes 2 til de faste halv- eller 
helårlige kontroller. 

-Vi har som sygeplejersker en anden tilgang til patienterne end læ-
gen har. Vi har større fokus på at opbygge en relation og tillid. Vi har 
fokus på den enkeltes livssituation og går op i at tale med patienterne 
om, hvordan de opfatter deres sygdom og behandling, siger Lotte og 
uddyber

-I forhold til livsstilsændringer handler det om de små skridt. Der 
skal man være meget åben for at lytte til de styrker, patienten har, 
og til det, der måske er svært for lige præcis den person. Jeg siger 
ikke ”rygestop” til en KOL-patient, hver eller hver anden gang jeg ser 
ham eller hende. Jeg bruger tid på at undersøge patientens holdninger 
og forestillinger. I den forbindelse betyder den faste og kontinuerlige 
kontakt, jeg har med patienterne rigtig meget for, at jeg kan lykkes 
med den opgave. 

Lokalsamfundet definerer opgaverne
På det gamle Kommunehospital på Østerbro sidder Karen Bach som 
eneste sygeplejerske i en lægekonsultation med fire faste læger og 
to uddannelseslæger. Ligesom Lotte har Karen ansvar for halv- og 
helårlige konsultationer for kronisk syge borgere. 

-Her midt inde i København er vores patienter fortrinsvis yngre 
mennesker, og vi ser ikke så mange ældre borgere. Men der er selvføl-
gelig nogle, og vi har også yngre patienter med kroniske sygdomme, 
som jeg tager mig af, forklarer Karen.

Jeg opdagede, at vi ikke var 
gode nok til at spørge ind til 

seksuelle præferencer og derfor 
ikke fik afdækket alle risici.

KAREN BACH

Sygeplejersker i almen praksis varetager 
selvstændige sygeplejerskekonsultationer 
for borgere med kronisk sygdom. 

AVANCERET 
KLINISK 
SYGEPLEJE  
i almen praksis
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-Til gengæld har vi mange unge i den fertile alder. Jeg varetager en 
del af de første graviditetsundersøgelser, alle børnevaccinationer og jeg 
har mange konsultationer om prævention med unge kvinder. Og lidt 
i forlængelse af det har jeg udviklet vores arbejde med forebyggelse og 
screening af kønssygdomme, siger Karen og uddyber:

-Jeg opdagede, at vi ikke var gode nok til at spørge ind til seksu-
elle præferencer og derfor ikke fik afdækket alle risici – for eksempel 
kønssygdomme analt eller oralt. Jeg tog derfor på studiebesøg på 
Klinik for Kønssygdomme på Bispebjerg Hospital. Nu har jeg så 
sygeplejekonsultationer med henblik på forebyggelse og screening for 
kønssygdomme, som i den forbindelse har fået et kvalitetsløft. 

Sygeplejekonsultationer er hele dagens arbejde
Både Lotte i Brøndby og Karen på Østerbro bruger hele deres arbejds-
dag med selvstændige sygeplejerskekonsultationer. Lotte forklarer: 

-Jeg tager mig af de patienter, der kommer på vores akutte tider. 
Jeg ser patienterne først, og oftest kan jeg også selv afslutte dem. De 
kommer for eksempel med infektion i øvre luftveje, hvor det er mig, 
der lytter til lungerne og/eller poder patienten. Jeg kan også sætte dem 
i behandling, hvis det er nødvendigt. Det sker ud fra de meget klare 
retningslinjer, vi har defineret i vores vejledninger. Jeg konsulterer altid 
lægen senere samme dag for at få godkendt behandlingen og få lægens 
underskrift på ordinationen. Et andet eksempel på samme rutiner kan 
være urinvejsinfektioner, siger Lotte og tilføjer, at hun altid får lægens 
vurdering, hvis hun er det mindste i tvivl.

Også hos Karen i klinikken på Østerbro er dagen fyldt op med 
akutte patienter og andre selvstændige sygeplejekonsultationer:

-Jeg laver smear-undersøgelser, vaccinerer, kontrollerer og regulerer 
patienter i Marevan-behandling og meget mere. Jeg arbejder faktisk 
selvstændigt hele dagen, smiler Karen.

-Jeg tager også på hjemmebesøg til de af vores ældre patienter, som er 
lidt skrøbelige fx efter en indlæggelse. Så laver jeg en helhedsvurdering 
og kan tage de relevante blodprøver eller foretage andre undersøgelser. 
Samtidig har jeg blik for helhedssituationen hos borgeren: Er der no-
get hos borgeren eller i hjemmet, der trigger skrøbeligheden? Lægen 
tager efterfølgende på hjemmebesøg. 

Der er brug for flere sygeplejersker i almen praksis
Både Lotte og Karen fremhæver, at det tætte samarbejde med lægerne 
gør det spændende og udviklende at arbejde som sygeplejerske i en 
lægepraksis.

-Lægerne er uddannet til at udrede, diagnosticere og sætte i medi-
cinsk behandling. Det er deres fokus. Jeg kan bidrage til, at patienten 
selv forstår sin sygdom og forstår, hvorfor behandlingen er, som den 
er. Det øger alt i alt sandsynligheden for, at patienterne får det bedste 
ud af deres behandling. Vi komplementerer hinanden med hver vores 
kompetencer, konstaterer Karen.

Lotte og Karen er ikke tvivl om, at stigningen i antallet af sygeplejer-
sker, der arbejder i almen praksis, vil fortsætte (se side 11).

-Der kommer endnu flere opgaver ud til almen praksis i de kommende 
år, og den udvikling vil formentlig fortsætte, siger Lotte og konstaterer:

- Det giver rigtig god mening at dele arbejet mellem os. Lægerne 
får mere tid til det, de kan – udrede, diagnosticere og sætte medicinsk 
behandling i gang. Så kan vi sygeplejersker overtage nogle af de enklere 
rutiner og de mere tidskrævende kontakter, hvor støtte til patienterne 
er vigtig, og hvor sygeplejen kan bidrage med mere kvalitet. 

 
 

Lotte Egelund er 
sygeplejerske i en praksis i Brøndby 
kommune. Brøndbys sundhedsprofil 

viser, at forholdsvis mange borgere vurderer 
deres eget helbred lavt. Der er mange ældre og 

borgere med kronisk sygdom, uønsket ensomhed 
og mangel på nogen at tale med, når der er 

problemer. Lottes arbejdsdag bærer selvfølgelig 
præg af de problemstillinger, borgerne har. Et 

af hendes nyere tiltag er at have konsul-
tationer med borgere, hvis ægtefæller 

har demens, eller hvor borgeren er 
blevet enke eller enkemand.

Det er ikke fordi, jeg kan gøre 
så meget for dem. Men nogle 

har gavn af en samtale med en, 
der lytter til deres problemer

LOTTE EGELUND
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Papir på kompetencerne

K onsultationssygeplejerske Anne 
Byskov er studerende på det 
første hold af sygeplejersker på 
den nye uddannelse i Advanced 

Practice Nursing (APN, se side 16), som 
startede i 2019. Hun har været konsulta-
tionssygeplejerske i alle de 10 år, hun har 
været uddannet som sygeplejerske.

-Når jeg hører om, hvad APN-sygeplejer-
sker laver i udlandet, mener jeg, at jeg som 
konsultationssygeplejerske faktisk allerede 
arbejder som APN-sygeplejerske. Alligevel 
er det meget meningsfuldt for mig at gå på 
uddannelsen, for jeg får styrket mine kompe-
tencer, og ikke mindst får jeg dokumentation 
for det, jeg kan, siger Anne Byskov.

Finde og tolke videnskabelig litteratur
- Sidste år handlede vores undervisning om 
kvalitativ forskning og metode. Det er et 

eksempel på, hvordan jeg med uddannelsen 
bliver styrket i noget af det, jeg allerede 
arbejder med, siger Anne.

-Sammen med den læge, jeg arbejder hos 
og en anden læge fra lokalområdet, har jeg 
været med til et udviklingsarbejde omkring 
øjenbetændelse. Vi har mange små børn i 
vores praksis, som ligger på Nørrebro. Og 
øjenbetændelse hos børnene er en af de ting, 
som forældre henvender sig med ofte, fordi 
de bliver ringet hjem fra arbejdet af insti-
tutionerne og får at vide, at de skal holde 
børnene hjemme, forklarer Anne.

-Vi søgte i den videnskabelige litteratur, 
fandt den nyeste evidens og lod os inspirere fra 
blandt andet Region Midt. På den baggrund 
udviklede vi informationsmateriale både til 
forældre og institutionerne, som sundheds-
plejerskerne er med til at udbrede. Materialet 
fortæller, hvordan man kan kende forskel på, 

Med en uddannelse i 
avanceret klinisk sygepleje  
får konsultations sygeplejerske 
Anne Byskov dokumentation 
for sine kompetencer. 

Anne Byskov 
er 33 år og har 
været konsultations-
sygeplejerske i 10 år.  
Foto: Søren Svendsen
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APN PÅ HALV TID 

Anne Byskov går på APN-uddannelsen på den såkaldte erhvervskandidatordning  
(se s. 16). Hun  bruger fire år på at gennemføre uddannelsen. 

Anne har aftalt med sin arbejdsgiver, at hun selv betaler sig til at en fridag om ugen, 
så hun kan møde op og deltage fysisk i undervisningen på Aarhus Universitets afdeling 
i Emdrup. Al anden studieaktivitet foregår i Annes fritid. 

hvilken form for øjenbetændelse, der kræver 
behandling og at børn bliver holdt hjemme 
og hvilken, der blot skal plejes med saltvand 
og ikke kræver, at børn bliver hjemme fra 
institutionen, siger Anne og konstaterer:

-I kraft af min uddannelse vil jeg fremover 
være bedre til at finde og vurdere den type lit-
teratur, vi brugte i sådan et udviklingsprojekt.

Sygeplejerske- og patientrollen
Lige nu har Anne og hendes 30 medstude-
rende sygeplejens teoriudvikling og kerne-
faglighed på skemaet. Også her kan Anne 
relatere det, hun lærer, til dagligdagen i den 
almene praksis.

-Jeg har altid været optaget af, at jeg som 
sygeplejerske i en lægepraksis ikke ”bare” vil 
være en mini-læge. Jeg synes, det er vigtigt, 
at det også er min sygeplejerskefaglighed, der 
kommer i spil, siger Anne.

-I dette semester på uddannelsen går vi 
ned i de gode gamle sygeplejeteoretikere. 
Det betyder, at jeg bliver mere bevidst om 
sygeplejerske- og patientrollerne, og hvordan 
sygeplejen går ud på at støtte patienten til 
egenomsorg og bidrage til empowerment. 
Det sætter ord på det, som jeg hele tiden 

har tænkt var en forskel på lægens og på min 
egen tilgang til patienterne. Der er meget 
værdi i den sygeplejefaglige tilgang, og det 
får jeg også lyst til at synliggøre – altså at 
dokumentere, hvor vigtigt et aspekt det er af 
menneskers sygdom og vej til sundhed at de 
får støtte til selv at finde deres handlemulig-
heder, fortæller Anne. 

Helhedsvurdering og handlekompetencer
Anne ser frem til de kommende semestre 
på APN-uddannelsen, hvor de medicinske 
kompetencer kommer i fokus.

-Overskriften for vores næste semester er: 
”Helhedsvurdering af borgere med kom-
plekse problemstillinger”. Det er her, vi får 

udviklet vores kompetencer til at lave en 
helhedsvurdering af en patient, lægge planer 
og sætte de relevante handlinger i gang. Igen 
er det jo noget af det, jeg allerede gør i dag. 
Men hvis det går, som jeg har oplevet med 
de hidtidige semestre, så vil jeg få en mere 
systematisk tilgang og flere muligheder for at 
udvikle mig fagligt på det område også, siget 
konsultationssygeplejersken. 

-Jeg mener, at der er mange steder i sund-
hedsvæsnet, hvor APN-sygeplejersker kan 
bruges. Når jeg ser mod udlandet, er det, 
vi laver her i almen praksis som konsultati-
onssygeplejersker kun èn blandt mange ret 
fantastiske måder at være APN-sygeplejerske 
på, slutter Anne Byskov. 

73%
arbejder hos en alment 
 praktiserende læge i en 
 praksis med flere læger

69%
har mulighed for at bruge deres 
sygepleje faglige kompetencer 

fuldt ud i arbejdet

71%
oplever generelt stigende 

arbejdsmængde siden 2018
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I sensommeren 2019 startede det første hold af sygeplejersker, der 
læser til APN. 30 af dem studerer på Aarhus Universitets afdeling 
i Emdrup i det nordvestlige København. 

En af de studerende er konsultationssygeplejerske Anne By-
skov, som er interviewet på side 14-15. Hun og hendes medstuderende 
kommer fra alle områder af sygeplejen (se figur side 17), og de er ken-
detegnet ved i gennemsnit at have omkring otte års arbejdserfaring som 
sygeplejersker. Fælles for dem er, at de har valgt APN-uddannelsen for 
at kunne specialisere sig i sygepleje i klinisk praksis. 

OECD: Beføjelser til danske sygeplejersker
OECD er en anerkendt international organisation for økonomisk sam-
arbejde og udvikling, og i 2016 pegede en rapport herfra på sygeple-
jerskernes betydning i Danmark. Konklusionen var, at sygeplejerskerne 
er vigtige i forhold til at imødekomme følgerne af en befolkningsud-
vikling med et stigende antal ældre borgere, flere med multisygdom 
og langt flere med kronisk sygdom. I samme rapport pegede OECD 
på, at man i Danmark med fordel kunne styrke sygeplejerskers rolle i 
det nære sundhedsvæsen ved at øge deres kompetencer og selvstændige 
virksomhedsområde. 

Resultatet blev, at otte kommuner over hele landet, Aarhus Universi-
tet og Dansk Sygeplejeråd tog handsken op fra OECD’s anbefalinger og 
udviklede en kandidatuddannelse, der gik i gang i 2019. APN-uddan-
nelsen retter sig direkte mod klinisk praksis i det nære sundhedsvæsen. 
Blandt de mange emner i den aktuelle studieplan for APN-uddannelsen 

er komplekse forløb på tværs af sektorerne, øgede kompetencer inden 
for helhedsvurdering af patienten samt planlægning af komplicerede 
forløb.  

Behovet er der nu
De kommunalt ansatte sygeplejersker og de praktiserende læger har 
allerede fået og får et stadig større ansvar for borgere med kroniske 
sygdomme og borgere med multisygdom. Det er blandt andet årsa-
gen til, at konsulationssygeplejerskers i dag har arbejdsdagen fyldt 
op med selvstændige sygeplejerskekonsultationer. Det gælder blandt 
andet patienter med KOL, diabetes og andre kroniske sygdomme (se 
side 12-13). Af interviewet med Anne Byskov (s 14-15) fremgår det, 
at den APN-studerende konsultationssygeplejerske med uddannel-
sen bliver styrket i det, hun allerede kan og gør i sin kliniske praksis.

Sygeplejerskerne i kommunerne – hvad enten det er på pleje- og 
rehabiliteringscentre, hjemmesygeplejersker eller sygeplejersker i 
akutfunktioner – er nøglepersoner i udviklingen af det nære sund-
hedsvæsen, hvor behandling og pleje af borgerne flytter fra hospita-
lerne til det kommunale sundhedsvæsen og eget hjem. 

Landets største kommune, København, er en af de otte kommuner 
bag udviklingen af uddannelsen. Indtil de første APN-uddannede 
sygeplejersker står klar, vil man i København lave små forsøg, som 
skal illustrere, hvordan sygeplejerskernes nyerhvervede kompetencer 
bedst kan komme i spil i en kommunal sammenhæng. 

Det første hold sygeplejersker i Danmark er godt i gang med deres uddannelse til 
Advanced Practice Nurses (APN) eller Avanceret Klinisk Sygeplejerske. Hvem er de? 

Hvad lærer de? Og hvad skal de og fremtidens APN-sygeplejersker bruges til? 

Kreds Hovedstaden holdt den 28. januar et informationsmøde om APN-uddan-
nelsen, hvor knap 30 interesserede medlemmer fra alle hjørner af sygeplejen 
mødte op. Specialkonsulent i Københavns kommunes Sundheds- og omsorgs-
forvaltning Winnie Seidelin og lektor og viceinstitutleder Marianne Frederiksen, 
Aarhus Universitet var blandt oplægsholderne, som fortalte om uddannelsen 
og nogle af de udviklings- og karrieremuligheder, den lægger op til.

APN: Specialisering i klinisk sygepleje

APN-UDDANNELSEN PÅ AARHUS UNIVERSITET 

APN-uddannelsen er en universitetsuddannelse på kandi-
datniveau. Den udbydes af Aarhus Universitet og kan læses 
både i Aarhus og på afdelingen i København. APN er en af to 
forskellige linjer på kandidatuddannelsen i sygepleje: Nursing 
science og APN.

APN-uddannelsen retter sig specifikt mod klinisk praksis. 
De studerende arbejder med praksisrelaterede cases med 
fokus på at udvikle klinisk praksis i det nære sundhedsvæsen 
i forhold til komplekse patientforløb, der går på tværs af sek-
torer og specialer.  

Uddannelsen tager to år på fuld tid, men kan også tages som 
en erhvervskandidatuddannelse. Her studerer man på halv tid og 
skal arbejde mindst 25 timer i et sygeplejerskerelateret arbejde 
ved siden af studiet. Der er optagelse på studiet to gange årligt. 

Se mere på www.apnidanmark.dk og http://kandidat.au.dk/
sygepleje
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I forarbejdet til APN-uddannelsen har 
Danske Regioner i 2014 kortlagt, 
hvor i Danmark sygeplejersker allerede 
arbejder selvstændigt med udvidede 

kompetencer. Kortlægningen viste, at det 
forekommer inden for alle specialer, især 
i ambulatorier og forskellige udgående 
funktioner i sekundærsektoren. I psykiatrien 
arbejder distriktspsykiatriske sygeplejersker 
også med et udvidet kompetencefelt, hvor de 
er case-managere for patienter. 

Lokalt i kredsen
I OmKreds H (nr. 4-2018) har vi tidligere 
omtalt leverambulatoriet på Herlev-Gentofte 
Hospital, hvor specialiserede sygeplejersker 
arbejder selvstændigt inden for en veldefine-
ret ramme med patienter med leverchirose. 
Noget lignende foregår på Nordsjællands 
Hospital, hvor specialiserede sygeplejersker i 
CAPTAIN-projektet er case-managere for pa-
tienter med KOL (OmKreds H nr. 2-2018). 

I dette nummer er omtalen af sygeplejer-
skekonsultationer på onkologisk ambula-
torium på Rigshospitalet side 18-19 endnu 
et af sikkert mange eksempler på, hvordan 
sygeplejersker selvstændigt leder forløb for 
en specifik gruppe af patienter. 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden har 
et indledende samarbejde med Region Ho-
vedstadens Psykiatri med fokus på at afklare, 
hvad en mulig kommende APN-uddannelse 
målrettet psykiatrien skulle indeholde – må vi 
sige det?

I udlandet
I USA, England, Irland, Australien, Irland, 
New Zealand, Canada og Holland har man al-
lerede længe haft sygeplejersker, der er uddan-
net til og fungerer i stillinger, som kræver en 
APN-uddannelse. Stillingerne findes særligt i 
almen praksis og i ambulatorier, hvor sygeple-
jerskerne arbejder med specifikke målgrupper.

I Sverige arbejder distriktssygeplejersker med 
sundhedsfremme og forebyggelse i stillinger, 
der minder om en kombination af hjemmesy-
gepleje og sundhedspleje. 

Sygeplejersker arbejder allerede med udvidede kompetencer flere steder i 
sundhedsvæsenet. APN-uddannelse skal give sygeplejerskerne formelle uddannelses-

kompetencer, der kan styrke både den enkelte sygeplejerske og faget. 

APN mange steder i sundhedsvæsenet

Formelle kompetencer baner vejen 
Som artiklerne i temaet tydeliggør, er der samfundsmæssig gevinst ved, at vi sygeplejer-
sker også formelt får udvidet vores kompetenceområde via APN-uddannelsen. Reelt er 
der tale om opgaver, vi i praksis har udført i mange år. 

Jeg ser frem til at følge de APN-studerendes erfaringer med at få kompetencerne og 
intentionerne med uddannelsen til at give yderligere mening i den kliniske hverdag. 

DSRs forventning er, at APN-uddannelsen kan være med til at modne beslutnings-
tagere til at give sygeplejersker et ’forbeholdt virksomhedsområde’ på lige fod med fx 
fysioterapeuter og jordemødre. Vi skal være stolte af vores sygeplejefaglige kompetencer. 
Sygeplejersker redder også liv. 

v/ kredsnæstformand
INGER MARGRETE SIEMSEN

DSR MENER...

Hjemmesygepleje Kommunal akutfunktion Kirurgisk/medicinsk afd

OP/intensiv/anæstesi/opvågn Akutmodtagelse/klinik Praktiserende læge Andet

SYGEPLEJERSKERNE, SOM GÅR PÅ APN-UDDANNELSENS 
FØRSTE HOLD, ER BREDT FORANKRET I SUNDHEDSVÆSENET

7 25

22

88
3

20
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SYGEPLEJEKONSULTATIONER

S om så ofte før skyldtes tilskyndel-
sen til at ændre på organisering og 
ansvarsfordeling på 4262 Onkolo-
gisk ambulatorium, at der kom nye 

krav oppefra. Opfølgningsprogrammet for 
patienter med brystkræft blev revideret af 
Sundhedsstyrelsen i 2015 og lagde endnu 
større vægt på kvaliteten af opfølgningen 
for brystkræftpatienter.  

Efter behandlingen med operation, kemote-
rapi og stråling skal en stor del af patienterne 
have opfølgende behandling gennem længere 
tid – ofte flere år. Det handler især om anti-
hormonel behandling og zoledronsyre. Det 
reviderede opfølgningsprogram stillede andre 

krav til opfølgning, når patienterne var nået 
dertil i behandlingsforløbet. 

På Onkologisk ambulatorium i team 1 
satte afdelingssygeplejerske Ulla Breitenstein 
Mathisen  sammen med overlæge Ulla Brix 
Tange og den kliniske sygeplejespecialist Helle 
Gyldenvang sig sammen for at se på, hvordan 
de kunne lave en logisk struktur på de nye 
opgaver i ambulatoriet. 

Hvad kan sygeplejen bidrage med?
Ledelsen kom frem til, at sygeplejerskekon-
sultationer kunne være en del af løsningen 
for en veldefineret gruppe blandt patienterne, 
og at sygeplejersken kunne overtage en del af 

ansvaret for disse patienter 18 måneder efter, 
at diagnosen var konstateret.

-Vi startede et udviklingsarbejde og et pilot-
projekt i 2016, hvor vi ville finde ud af, hvad 
vi som sygeplejersker kunne tilbyde netop den 
type af patienter, siger Mette Kraft, som er 
sygeplejerske på ambulatoriet. Her er hun en 
af ca. 13 sygeplejersker i sit team, der forestår 
sygeplejerskekonsultationerne. 

-Vi var bevidste om, at vi med vores sygeple-
jefaglighed kunne få en mere personcentreret 
tilgang, hvilket ligger i kravene fra Sundheds-
styrelsen, og er en værdi i vores klinik og team. 
Vi kom frem til et formål, hvor vi med konsul-
tationerne vil arbejde sundhedsfremmende og 
støtte patienterne til mestring og self efficacy 
(på dansk: egen-effektivitet) i livet efter bryst-
kræft, siger Mette.

Fordel for sårbare patienter
En del af kvinderne, som kommer i sygeplejer-
skekonsultationerne, har senfølger og bivirk-
ninger af den opfølgende medicin, der blandt 
omfatter kemoterapi, antihormonel behand-
ling og behandling med det knoglestyrkende 
lægemiddel zoledronsyre. De kan blandt andet 
have ledsmerter, få vægtproblemer, have tørre 
slimhinder, mindre lyst til sex etc.

Mette konkretiserer formålet med sygeple-
jerskekonsultationerne:

- Vi vil støtte patienterne til, at de kan 
leve med konsekvenserne af deres behand-
ling på den bedst mulige måde for dem. 
Derfor prøver vi sammen med dem at 
finde løsninger på de symptomer, de har – 
smerter, bekymringer, mindsket sexlyst osv. 
Samtidig understøtter vi, at de så vidt muligt 
gennemfører behandlingen. Men det gør vi 
på en måde, hvor de selv har forståelse for 
betydningen af behandlingen og kan vurdere 

I Onkologisk ambulatorium på Rigshospitalet har sygeplejerskerne 
selvstændige sygeplejerskekonsultationer med patienter, der er i opfølgende 

behandling efter brystkræftoperationer, kemoterapi og stråling. 

Sygeplejerskekonsultationer 
giver merværdi for patienterne

SYSTEMATIK OG KVALITET GÅR HÅND I HÅND 

Seniorforskere Karin Piil og Mary Jarden 
har sammen med de kliniske sygeplejes-
pecialister fra onkologisk og hæmatolo-
gisk afdeling udviklet en rammebeskrivel-
se for de sygepleje-ledede konsultationer.

-Vi arbejder med at sikre en syste-
matisk tilgang, når sygeplejerskernes 
får udvidede roller her på hospitalet. 
De rette kompetencer skal være til-
stede og være understøttet af en god 
organisering. Onkologisk klinik har nu 
etableret sygeplejerskekonsultationer 
både indenfor brystkræft og gynæko-
logisk kræft, og flere områder er under 
udvikling, forklarer Karin.

- Vores mål er, at behandling, pleje 
og andre sundhedsfaglige ydelser skal 
foregå i et samarbejde med patienten, 
hvis behov og ønsker er afgørende for 

de valg der skal træffes. Derfor ønsker vi 
at styrke kommunikationen med patien-
terne og deres familier. Vi vil gerne vise 
betydningen af det samarbejde. Derfor 
er vi opmærksomme på at tilknytte 
forskningsprojekter og måle patientsik-
kerheden og effekten af sygeplejerske-
konsultationer, siger Karin.

Projektet har været formidlet både 
nationalt og internationalt af sygeple-
jespecialister Helle Holm Gyldenvang 
og Mille Guldager Christiansen. Det har 
blandt andet vist, at patienterne synes, 
at konsultationerne imødekommer deres 
symptomer, bivirkninger og bekymringer 
på en systematisk måde. Samtidig ud-
trykker sygeplejerskerne øget arbejds-
glæde i takt med den udvidede grad af 
selvstændighed.
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Mette Kraft og 13 kolleger på 4262 
Onkologisk ambulatorium for bryst-

kræft arbejder med selvstændige 
sygeplejerske konsultationer. Det 
skaber merværdi for patienterne, 

når sygeplejerske fagligheden bliver 
en tydelig del af konsultationen.

fordele og ulemper i lige præcis deres indi-
viduelle situation. Det er i min vurdering 
især til stor fordel for de patienter, som af en 
eller anden grund er mere sårbare, og som 
vi ved har sværere ved at følge og få gavn af 
behandling, uddyber Mette. Hun tilføjer, at 
den mangeårige kontinuerlige kontakt med 
den samme sygeplejerske også gør en positiv 
forskel for især de mere sårbare patienter.

En samtale med et formål
Undervejs i etableringen af sygeplejerske-
konsultationerne brugte den kliniske syge-
plejespecialist og de fem sygeplejersker, som 
i første omgang skulle kunne stå for sygeple-
jerskekonsultationerne, meget tid på at drøfte, 
hvordan de helt konkret skulle gennemføre og 
systematisere samtalerne. 

-Personligt blev jeg lidt udfordret i starten, 
da vi blev enige om at indlede alle samtaler 
med at sætte rammen og eksplicit sige ”Vi 
har 20 minutter til at tale om dig og din be-
handling”. Jeg følte, at det var unaturligt for 
mig. Men der er meget viden, der støtter, at 
det er vigtigt at sætte rammen på den måde. 
Jeg kan også se, at patienterne ligesom sænker 
skuldrene, og begge parter sætter tempoet lidt 
ned. Så jeg har overgivet mig, smiler Mette.

Lige nu er der 13 sygeplejersker, der kan 
varetage sygeplejerskekonsultationerne og 
har dem på deres program en til to dage om 
ugen. De andre dage arbejder de med at give 
kemobehandling eller deltage i patientkonsul-
tationer sammen med lægen. 

-Der møder vi jo allerede de patienter, vi 
senere får i sygeplejerskekonsultationerne. 
Derfor kender vi dem som regel ret godt. Vi 
ved, hvordan deres forløb har været og har 
ofte etableret en relation på forhånd, slutter 
Mette Kraft. 
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” Livskraft er et stort organisationsudviklingsprojekt, som i 
nogle sammenhænge skubber os ud af vores vante rammer. Vi 
har ikke alle svarene på, hvordan vi skal arbejde på vores nye 
hospital. Hverken i går, i dag eller i morgen. Det skal vi turde.”

Sådan står der i direktionens forord til et flot, trykt magasin på over 
100 sider, som medarbejderne på hospitalet fik udleveret sidste år. Ma-
gasinet er essensen af projekt Livskraft og er seneste fysiske skud på stam-
men i det store projekt, som blev skudt i gang for ni år siden – dengang 
politikerne traf beslutning om at opføre et kvalitetsfondsbyggeri i form 
af et helt nyt hospital i Nordsjælland til en pris af godt fire mia. kroner. 

Tilpasning
Det første spadestik er endnu ikke taget til opførelsen af det nye 
hospital i Favrholm i Hillerøds udkant, hvor også en helt ny station 
skal gøre det lettere at komme til og fra hospitalet. Men der er masser 
af andet praktisk og organisatorisk forarbejde i gang, og det danner 
projekt Livskraft rammen om. Nyt Hospital Nordsjælland handler 
ikke alene om mursten, men er et ”forandrings- og kulturprojekt”.  

Magasinet omtaler hospitalet som et ”referenceværk”, der kan 
indgå ”i den udvidede sundhedsforståelse” i en snarlig fremtid, 
hvor sundhed ikke bare handler om fravær af sygdom, men er en 
integreret del af hverdagen tæt på borgeren. Og opgaven lige nu 
handler om at brede den vision ud blandt medarbejderne på det 
nuværende Nordsjællands Hospital og få dem til at tage ejerskab. 
Der er brug for, at medarbejderne bakker op og engagerer sig i de 
nye organiseringer og arbejdsgange, som er nødvendige for at skabe 
et velfungerende akuthospital, der imødekommer borgernes behov 
for sundhedsydelser.

Nyt Hospital Nordsjælland får færre senge end i dag. Det betyder, 
at færre skal indlægges, for at hospitalets 570 senge skal kunne matche 
det estimerede behov. Og det kræver samarbejde og fællesskab på tværs 
af fag, funktion og sektorer at løfte den opgave. 

Klinikerne skal med
Fællestillidsrepræsentant Sabine Mazurek anerkender behovet for at 
gøde jorden for de forandringer, fremtiden vil bringe. 

Der er flere år til Nyt Hospital Nordsjælland folder sin organiske struktur ud på det, der i dag 
er en mark syd for Hillerød, men allerede nu fylder fremtiden på det nuværende hospital. 

Udviklingsprojektet Livskraft skal sikre, at det nye hospital med markant færre senge end i dag 
sammen med to sundhedshuse i Frederiksværk og i Helsingør bliver stærke hjørnesten  

i fremtidens nordsjællandske sundhedsvæsen. 

Fællestillidsrepræsentant Sabine Mazurek sætter pris på det grundige organisatoriske forarbejde, men opfordrer til,  
at de praksisnære medarbejdere nu også får mulighed for at bidrage til processen med viden og erfaring. 

Vision og virkelighed  
- på forkant med udfordringerne

LIVSKRAFT
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-Direktionen har været på forkant med projekt Livskraft. Jeg kan godt 
lide, at de reflekterer over, at vi ikke er noget uden hinanden alle sam-
men, og hvad det er for en kultur, vi italesætter. Det kniber bare med 
at få det bredt ud blandt medarbejderne. Det er svært at tage ejerskab 
til at tænke i nye effektive arbejdsgange, når alle føler sig pressede i 
forvejen, siger Sabine og fortsætter

-Indtil nu har udviklingsopgaven ligget i hænderne på ledere, mel-
lemledere og VMU, fordi der har været et ønske om at sætte en over-
ordnet retning. Nu synes vi medarbejderrepræsentanter, at vi mangler 
at invitere de praksisnære medarbejdere ind i udviklingsgrupperne. 
Det er dem, der senere skal udføre de beslutninger, der tages i dag. 
Allerede nu handler det jo om at få den bundne opgave til at lykkes: 
At få alle afdelinger med inden for budgettet og med den plads, der 
bliver. Den opgave kan og skal vi som medarbejdere rigtig godt bidrage 
til, siger fællestillidsrepræsentanten. 

Svær vej mod målet
Sabine refererer til FAM, den fælles akutmodtagelse, som er omdrej-
ningspunktet på fremtidens akuthospitaler. Her tog man i maj 2019 hul 
på at skabe den organisering, som er en forudsætning for, at kapaciteten 
på Nyt Hospital Nordsjælland passer til behovet i optageområdet. 

Målet for FAM er, at 70% af patienterne udskrives indenfor 48 timer 
og sikres det rette tilbud andre steder, fx i regi af kommunen, sund-
hedshusene eller egen læge. Derfor bliver alle patienter risikovurderet i 
modtagelsen og visiteres til et af de forskellige medicinske specialer, der 
råder over de 10-12 senge i FAM’en. På den måde får kun de patienter, 
der kræver længere indlæggelse, en seng helt inde i en af hospitalets flek-
sible sengeafdelinger, de såkaldte sengeslanger. Udskrivningsprocenten 
fra FAM er nu ret stabilt oppe på ca. 60%. Arbejdet med at optimere 
patientforløbet fortsætter med henblik på at nå målet på 70%.

-Kommunerne har en kæmpe opgave i den forbindelse, som de 
arbejder seriøst med at  løse, men de er ikke i mål endnu. Der er hårdt 
brug for at sikre gode tværsektorielle overgange, og det projekt er også 
i fuld gang, forklarer fællestillidsrepræsentanten. 

-Der er masser af udfordringer, vi ikke kender svaret på endnu. Men 
i praksis er vi som medarbejdere stadig mest optagede af at tage os af 
patienterne i nutiden og forberede os på fremtiden, efterhånden som 
den kommer, slutter Sabine Mazurek. 

E n vigtig del af planen for Nyt Hospital 
Nordsjælland er etablering af to regionalt 
forankrede sundhedshuse i Frederikssund og 
Helsingør. Politikerne i regionsrådet tager i 

dette forår stilling til sundhedshusenes fysiske placering 
og størrelse. De skal blandt andet beslutte, om det ene 
skal ligge på det nuværende Frederikssund Hospitals 
matrikel, og om det nuværende sundhedshus i Murer-
gade i det centrale Helsingør skal udvides eller flytte. 
Antallet af kvadratmeter er også i spil og har betydning 
for, hvor mange og hvilke funktioner, borgerne skal 
tilbydes adgang til i nærområdet. Kommunerne spiller 
en vigtig rolle i samarbejdet om sundhedstilbuddene i 
de to sundhedshuse. 

Hospitalsdirektør Bente Ourø-Rørth holdt sidst i fe-
bruar oplæg for politikerne om hospitalets anbefalinger 
og forslag. Kredsen har også henvendt sig til politikerne 
og opfordret til at indtænke sygeplejerskernes arbejds-
vilkår og -miljø i deres kommende beslutning. 

Sundhedshusene:

Lokale tilbud – 
men om hvad?

DSR MENER...

Godt samarbejde kræver 
 fleksible rammer
Kommunerne i Nyt Hospital Nordsjællands opta-
geområde spiller en afgørende rolle i den opga-
ve, som hospitalet forbereder sig på: At 70% af 
patienterne undgår indlæggelse. Det kræver, at 
kommunerne kan rekruttere tilstrækkeligt mange 
sygeplejersker, som også skal have kompetencer 
indenfor borgernær sygepleje. 

Der er brug for at sikre gode rammer med 
arbejdsgange, som gør det muligt for sygeplejer-
skerne at arbejde med en høj grad af autonomi og 
smidighed i forhold til planlægning og udførelse. 
Godt samarbejde på tværs af sektorerne kræver 
fleksible arbejdsgange i gode rammer inden for 
den enkelte sektor.

v/ kredsnæstformand
METTE SOFIE HAULRICH

NYT HOSPITAL  NORDSJÆLLAND

 Hvad: Akuthospital med 570 senge og 20 kliniske 
funktioner
Hvor meget: 4,4 mia. kr.
Hvor stort: 118.000 m2

Hvornår: Forventet åbning 2024
Hvem: 325.000 borgere i optageområdet
Hvor mange: 70.000 akutte patienter og 500.000 
patienter i ambulatorier og dagtilbud årligt
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PLO AFTALEN

D et nære sundhedsvæsen har 
været højt på den politiske og 
faglige dagsorden de senere 
år, og det bliver det ved med. 

Mange opgaver er allerede flyttet væk fra 
hospitalerne og placeret hos kommunernes 
hjemmesygeplejersker og patienternes egen 
læge – den praktiserende læge. Men hvordan 
samarbejdet strukturelt og økonomisk skal 
organiseres er endnu ikke etableret. 

En aftale mellem Region Hovedstaden, 
PLO-Hovedstaden og regionens 29 kommu-
ner trådte i kraft 1. februar 2020. Aftalen er 
et forsøg på at definere og synliggøre behand-
lingsansvar og kommunikation mellem de 
kommunale akutfunktioner og praktiserende 
læger. 

Behandlingsansvaret er tydeligt placeret
Aftalen slår fast, at behandlingsansvaret ligger 
hos de praktiserende læger i tidsrummet 
mellem kl. 8 og 16 og hos lægerne på 1813 
i resten af døgnets timer og hele døgnet på 
weekender og helligdage. For de patienter, hvis 
behandling fortsættes, efter de er udskrevet 
fra hospitalet, ligger behandlingsansvaret hos 
hospitalets læger. 

På papiret er det en hjælp for kommunernes 
akutsygeplejersker, at de ved, hvem de skal 
henvende sig til, når de kommer hos en borger, 
hvis tilstand er akut forværret eller hvor der er 
uklarhed i ordinationerne. 

Formentlig betyder den tydelige ansvars-
fordeling også, at i hvert fald sygeplejersker i 

akutfunktioner har mulighed for at få direkte 
telefonisk adgang til de praktiserende læger i 
tidsrummet mellem kl. 8 indtil kl. 16, hvor 
1813 tager over. Aftalen præciserer samtidig, 
at det er sygeplejersker fra akutfunktionen, 
der må kontakte almen praksis på den direkte 
linje – ikke andre faggrupper.

 
Bedre adgang til de praktiserende læger
De tre kommuner Ballerup, Furesø og Herlev 
har siden 2015 haft en fælles akutfunktion 
i form af et Specialiseret Hjemmesygepleje 
Team, i daglig tale SHS. Afdelingssygeplejerske 
Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk er leder af 
SHS-teamet, og hun hilser aftalen velkommen. 

-Aftalen er fin. Den slår først og fremmest 
fast, at de praktiserende læger skal have 
penge, når de samarbejder med akutfunkti-
onerne om en af deres patienter. Det er et 
skridt på vejen, som forhåbentlig betyder, at 
akutfunktionerne og almen praksis gensidigt 
får bedre og mere smidig adgang til hinan-
den, siger Anne-Marie og fortsætter:

-Det, vi virkelig har brug for, er dog en 
samarbejdsform i hele sundhedsvæsenet, 
hvor den svækkede, akut syge borger får den 
rette hjælp. Den knude løser den nye aftale 
ikke, konstaterer Annemarie.

Koster denne samtale penge?
Anne-Marie forventer, at aftalen kan bidrage 
med, at det bliver mere synligt, i hvor høj 
grad det er akutfunktionerne, der overbela-
ster lægernes telefoner og arbejdstid. 

-Jeg tror ikke, alle læger i dag er 100% klar 
over, om telefonhenvendelserne kommer fra 
hjemmeplejen, plejehjemmet, hjemmesyge-
plejersken – eller fra akutfunktionen. Det går 
jeg ud fra, vi får tal på. Så kan vi fremover 
bedre identificere, hvor udfordringerne er, 
når kommunen og almen praksis samarbej-
der om den ældre akut syge borger. Det kan 
måske give os nogle andre bud på, hvor vi 
skal sætte ind, for at borgerne får den rette 
hjælp, siger Anne-Marie og tilføjer:

-Jeg kan selvfølgelig godt blive bekymret 
for, at vi i kommunerne får en ny admi-
nistrativ opgave. Skal vi tjekke, at almen 
praksis nu også har talt med en sygeplejerske 
i en akutfunktion og ikke en sygeplejerske, 
der har en borger i et almindeligt forløb i 
hjemmesygeplejen? Eller om den praktise-
rende læge ringer til akutfunktionen fremfor 
hjemmesygeplejen? spørger Anne Marie, men 
er dog optimistisk og regner med, at aftalen 
alt i alt kommer til at gavne de borgere, det 
hele handler om. 

18 forskellige modeller for akutfunktioner
I de 29 kommuner, der er i Region Hoved-
staden, er der ca. 18 forskellige måder at or-

De Praktiserende Lægers Organisation i Hovedstaden (PLO-H) 
har indgået en aftale med Region Hovedstaden og kommunerne 
om, hvordan de praktiserende læger skal aflønnes, når deres 
patienter har brug for de kommunale akutfunktioner. 

Læger får betaling  
for samarbejdet 
med de kommunale 
akutfunktioner
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135 KONTAKTER PR.  ARBEJDSDAG

De praktiserende læger får med aftalen 156 kr. for kontakt med akutfunk-
tioner. Der er aftalt, at der kan være 27.000 kommunikationskontakter 
mellem de kommunale akutfunktioner og de praktiserende læger i Region 
Hovedstaden. Det er ca. 135 kontakter pr. arbejdsdag (man-fre) for samtlige 
praktiserende læger i Region Hovedstaden. Kontakter om den samme bor-
ger kan godt ifølge aftalen udløse ydelsen på 156 kroner mere end en gang. 

En følgegruppe holder øje med, hvordan aftalen kommer til at fungere 
i praksis - herunder også, hvad der skal ske, hvis man hurtigere end 
forventet nærmer sig de 27.000 kontakter, der fremgår af aftalen mellem 
Region Hovedstaden og PLO- Hovedstaden. 

ganisere den kommunale akutfunktion 
på. Nogle steder er alle hjemmesygeple-
jersker uddannet til at kunne varetage 
akutfunktionen og gør det på skift hver 
dag. Andre kommuner har fortrinsvis 
akutpladser, og nogle har akutteams, der 
dækker en eller flere kommuner.

Aftalen betyder, at kommunerne lige 
nu ser deres organisering af akutfunkti-
onerne efter i sømmene. Man er nødt til 
at definere, hvilke sygeplejersker, der har 

”retten” til at tale med almen praksis om 
de akutte patienter i tidsrummet mellem 
kl. 8 og 16. Nogle kommuner har allere-
de defineret, at det altid er akutsygeple-
jerskerne, der har kontakten til egen læge, 
når der er tale om akut opstået sygdom, 
mens andre ikke har lavet den skillelinje. 

Aftalen om betaling af almen praksis 
for kontakter med akutteams løber 
til udgangen af 2020 og skal her efter 
evalueres. 

DSR MENER...

Tydelighed og synliggørelse, tak
Sygeplejerskers faglighed er helt central i det 
nære sundhedsvæsen, hvor pleje og behand-
ling foregår stadig tættere på borgerens hjem 
og hverdag. Det gælder, uanset om de løser 
opgaver i almen praksis, i hjemmesygeplejen, 
kommunale akutfunktioner eller fx forebyg-
gende i sundhedsplejen.

I kredsen anerkender vi fuldt ud betydning-
en af klare roller og tydeligt ansvar for opgave-
løsningen i det nære sundhedsvæsen. Derfor 
ser jeg frem til, at næste generation af aftaler 
også tydeliggør og anerkender sygeplejerskers 
rolle som dem, der i praksis udfører en række 
vigtige opgaver. 

v/ kredsformand
KRISTINA ROBINS
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M A R T S

31. Medlemsmøde: Kravindsamling, OK21 på statens område

A P R I L

2. ”Psykologisk tryghed” medlemsmøde om arbejdsmiljø

16. Stressforløb 3-2019 starter

20.-21. Kredsformandskabet ringer til nyuddannede sygeplejersker

21. Netværk for sygeplejersker med varige begrænsninger i arbejdsevnen

23. Kredsformandskabet ringer til nyuddannede sygeplejersker

M A J

1. 1. maj arrangement i kredsen

5. Jubilæumsarrangement 25 år – kun mod invitation

6. Jubilæumsarrangement 40 år – kun mod invitation

11.-12. ”Sygepleje på tværs” gråzonekursus, 2 dage (ikke internat)

15. Netværk for sygeplejersker med varige begrænsninger i arbejdsevnen

19. Temamøde for sygemeldte medlemmer

25. ”Psykologisk tryghed” hel temadag for medlemmer om arbejdsmiljø

26. ”Kend dine rettigheder” møde for nyuddannede

26.-27. Dansk Sygeplejeråds kongres, Odense

28. ”Vi siger, vi arbejder personcentreret…” Videnscafe 

J U N I

8. ”Kend dine rettigheder” møde for nyuddannede 

9. Netværk for sygeplejersker med varige begrænsninger i arbejdsevnen

14.-15. Folkemøde på Bornholm

16. Møde: Interessegruppen for arbejdsmiljø

18. Kursusdag: ”Sårbehandling”

18. Dimission på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

18. Dimission på KP (Hillerød)

19. Dimission Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

24. Dimission på KP (København)

ARRANGEMENTER 

FORÅR-SOMMER 2020

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


