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Adresse
DSR Kreds Hovedstaden
Frederiksborggade 15, 4.
1360 København K
Tlf.: 7021 1662
Fax: 7021 1663
e-mail: hovedstaden@dsr.dk
web: www.dsr.dk/hovedstaden

Åbningstider
Kontoret er åbent for telefonisk og 
personlig henvendelse. 
Man-tirs, tors-fre 9-14, onsdag 13-16.
Andre tidspunkter for personligt møde  
eller telefondrøftelse kan aftales.

Kontakt til teams
Sekretariat og formandskab  
e-mail: hovedstaden@dsr.dk
Team Hospital, Psykiatri og Stat:  
e-mail: hovedstaden@dsr.dk
Team Kommune og Privat:  
e-mail: hovedstaden@dsr.dk
Team Politik og Kommunikation  
e-mail: hovedstaden@dsr.dk 

Dansk Sygeplejeråd Kreds 
Hovedstaden er DSR’s 
største lokale kreds.  
Vi organiserer ca. 
23.500 sygeplejersker i 
København, Storkøbenhavn, 
 Nordsjælland og på 
Bornholm. Vi arbejder med 
sagsbehandling, fag og 
politik lokalt for at sikre 
medlemmerne anstændig 
løn og ordentlige vilkår samt 
synlighed og indflydelse

INDHOLD

Forsidefoto: I årets første udgave af OmKreds H ser vi nærmere 
på, hvordan et år med covid har påvirket den faglige praksis 

og sygeplejerskernes hverdag på en række forskellige arbejds-
pladser. Her er det hygiejnesygeplejerske Anita Rasmussen, der 

underviser. Læs om hende s. 16-17. Vi sætter lokalt perspektiv på 
ligeløn og overenskomstindsats og fortæller stort og småt nyt fra 

din kreds. God læselyst. (Forsidefoto: Søren Svendsen)
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Bogholderi  
e-mail: hov_oekonomi@dsr.dk
Kontakt det team, der dækker dit 
ansættelsesområde, hvis du er ansat  
i basisstilling.

Se oversigt over medarbejderne  
i de enkelte teams på  
www.dsr.dk/hovedstaden

Kontakt til Lederforeningen
Som ledende sygeplejerske skal du kon-
takte DSRs Lederforening, tlf. 4695 3900, 
e-mail lederforeningen@dsr.dk, hvis du 
ønsker at tale med en faglig konsulent 
inden for dit ansættelsesområde.

Kredsledelse
Kredschef Luisa Gorgone (pr. 1.4.21)
Teamleder Birthe Hellqvist Dahl 
(primærteamet)
Teamleder Iben Frödin ( sekundærteamet)

Kredsformandskab  
Kredsformand Kristina Robins
Kredsnæstformand Mette Sofie Haulrich
Kredsnæstformand Hanne Krogh 
(sygemeldt)
Kredsnæstformand Inger Margrete 
Siemsen

Vikar for Hanne Krogh: KB-medlem 
Sisse Kampmann Bruun

Se hjemmesiden for kontaktinformation 
og oplysninger om kredsformandskabets 
ansvarsområder

Satellitkontor Bornholm:
Store Torv 11, 1., 3700 Rønne
Tlf.: 7021 1662
Fax: 5695 3812

Telefonåbningstider 
Man-tirs, tors-fre 9-14, onsdag 13-16.
Kontoret er åbent for personlig 
henvendelse man-tirs og tors kl. 9-12. 
Andre tidspunkter for personligt møde 
eller telefondrøftelse kan aftales.

Trykt på FSC™  
Mixed Sources Paper

Cert. No. SW-COC-004066
www.fsc.org

LEDER

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.  

Ingen fleksibilitet 
uden faglighed 
Sygeplejersker har udvist en ekstremt høj grad af fleksibilitet i det år, 
der er gået. Alligevel stiller arbejdsgiver krav om endnu mere. Det fik 
vi afværget i overenskomstaftalen, som I netop har stemt om. I stedet 
aftalte vi et projekt, som skal ”afdække udviklingstendenser i syge-
husvæsenet” – herunder hvad en ændret organisering ift. tjenestested 
betyder. Vi ved godt, at arbejdsgiverne ønsker at bruge sygeplejerskers 
arbejdskraft på nye måder. Det vidner de nye sygehusbyggerier om. 
DSR sagde ja til projektet, fordi det er en af de måder, vi kan påvirke 
udviklingen på. Vi vil arbejde for en udvikling, der understøtter:
• sygeplejerskers mulighed for indflydelse
• at den enkeltes kompetencer bruges der, hvor de styrker kvaliteten 

fagligt – ikke der, hvor der mangler en i fremmøde
• at sygeplejerskers faglighed, erfaring og kompetencer højner pa-

tientsikkerheden
• et trygt, sundt og sikkert arbejdsmiljø, der fremmer rekruttering 

og fastholdelse 

Fleksibilitet i form af ”ludobrikker” indgår ikke i den ligning.

Mine opgaver med interessevaretagelse for 
sygeplejerskerne i kredsen løser jeg via skær-
men og telefonen i denne tid. Jeg holder mas-
ser af virtuelle møder på Teams med kredsens 
tillidsvalgte, formandskabet og medarbejder-
ne, kredsbestyrelsen og samarbejdspartnere 
udenfor DSR, hvor vi arbejder med sager fra 
dag til dag og mere langsigtede politiske ind-
satser. Det fungerer, men jeg ser frem til igen 
at være fysisk sammen om DSR - på arbejds-
pladserne og til møder og aktiviteter i kredsen. 
God arbejdslyst! 
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Løn og vilkår skal matche sygeplejerskers 
uddannelse, ansvar og opgaver. Det er en 
kerneopgave, som DSR altid arbejder for på 
flere fronter: 
• Centrale overenskomstforhandlinger med 

arbejdsmarkedets parter efter den danske 
model uden direkte politisk indblanding. 
Lønudviklingen er forholdsmæssigt ens 
mellem de faggrupper, der forhandler 
sammen og giver ikke mulighed for, at 
enkelte organisationer tager store spring 
frem på bekostning af andre. 

• Lokale forhandlinger om løn og vilkår 
på arbejdspladserne tættere på de 
enkelte medlemmer og i tæt dialog mellem 
tillidsvalgte og kredsen

• En ligelønsindsats, som handler om at 
skabe politisk vilje på Christiansborg til at 
indhente bl.a. sygeplejerskers historiske 
lønefterslæb på 15-20%. Det kan ikke 
indhentes i overenskomstforhandlinger.

Flot fra start
I kølvandet på overenskomstforhandlingerne 
2021 er der sat fuld skrue på ligeløns-sporet. 
8. marts lancerede DSR kampagnen #Lønløftet 
med en vellykket underskriftindsamling og 
annoncer. Med #Lønløftet har DSR formuleret 
fem krav til politisk handling og for alvor flyttet 
sit ligelønsfokus direkte ind i medlemmernes 
synsfelt. 

DSRs kamp mod konsekvenserne af 
Tjenestmandsreformen i 1969, som placerede 
sygeplejerskerne og andre kvindedominerede 
fag lavt i det offentlige lønhierarki, går helt 
tilbage til Kirsten Stallknechts formandstid.  
Nu træder den ud af skyggerne, så der i højere 
grad er dialog med og involvering af tillidsvalg-
te og medlemmer. Følg med på dsr.dk/lønløftet.

#Lønløftet  
tænder lys 
for ligeløn

DSR MENER...

Hvis ikke nu, hvornår så?
Der er en tid for alting. Og i denne tid er der et massivt momentum for at stille 
skarpt på ligestilling og lighed og gøre op med konsekvenserne af ulighed i 
samfundet. Stor offentlig debat, individuelle statements, bred græsrodsaktivis-
me, rapporter, forskning og analyser vidner om en strukturel sexisme, der bliver 
tydelig i mange hjørner af vores moderne, demokratiske velfærdssamfund. Vi 
opfordrer alle til at skubbe med på den vogn, der blev sat i global og lokal be-
vægelse af MeToo og lige nu ruller bredt og tungt af sted på vej mod forandring.  

Vi synes ikke, det er rimeligt, at en politisk beslutning truffet af mænd i 
Tjenstemandskommissionen i 1969 skal blive ved med at udfordre lønstruktu-
ren, hverdagen og fremtiden for sygeplejersker og andre kvindedominerede 
faggrupper mere end 50 år senere.

Løsningen er politisk
Det er til gengæld rimeligt at forlange, at politikerne tager deres politiske 
ansvar på sig for at finde løsninger og rette op på et problem, der er politisk 
skabt. Vi ved godt, at det ikke er nemt at ændre på historien. Men det kan fak-
tisk lade sig gøre at ændre på fremtiden. Og nu er et godt tidspunkt at starte. 
Derfor har DSR formuleret fem krav til politikerne om at gøre op med det. 

Vi har som faglig organisation i et kvindefag gjort vores for at sikre lønudvik-
ling og rette op på ubalancen ved forhandlingsbordet gennem mange år. Men 
politikerne skal prioritere at rette op på konsekvenserne af mange års skævvrid-
ning. Det er både vigtigt og rigtigt at tage fat på den opgave. Til gengæld er det 
det dyrt. Vi ved det, for sygeplejerskerne og de andre kvindedominerede fag har 
betalt prisen hidtil.

v/ kredsformand
KRISTINA ROBINS

v/ kredsnæstformand
SIGNE HAGEL 
ANDERSEN 
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Resultatet af urafstemningen om en ny overenskomst for 
sygeplejersker kom efter deadline for OmKreds H. Men forud 
for urafstemningen tog kongressen stilling til overenskomst-
forslaget med stemmerne 75 Ja og 61 Nej. Det svarer ca. til 
55% for og 45% imod.

Kredsbestyrelsen er en del af kongressen og har løbende 
drøftet forløbet. Bestyrelsen var ikke enig undervejs, heller ikke 
ved kongressen 5. marts. OmKreds H har inviteret tre bestyrel-
sesmedlemmer til at svare på spørgsmål:

Hvordan har du indtænkt medlemmerne i din beslutning?
Hvad stemte du selv – og hvad gjorde udslaget for din stemme?

LOTTE SELNÆS, FTR-suppleant, Region 
Hovedstaden Psykiatri:
Jeg sendte før kongressen en mail ud til 
sygeplejerskerne i psykiatrien, med info, links 
osv om OK21 med opfordring til at dele deres 

overvejelser med mig. Det kom der gode refleksioner ud af.
Ja eller nej til OK21 resultatet har for mig været en virkelig 

svær beslutning. I min dagligdag forhandler jeg løn for mange 
sygeplejersker. Når de ikke er tilfredse med den tilbudte løn, 
anbefaler vi dem at takke nej til jobbet for at tilkendegive deres 
utilfredshed. Jeg stemte Nej, fordi jeg ikke kunne overbevise mig 
selv om, at et ja - i tilstrækkelig grad – overfor arbejdsgiver og 
omverden kunne signalere vores grundlæggende uenighed. 

JARL DAMGAARD IVERSEN, sundhedsfaglig 
konsulent, Region Hovedstaden: 
Som mange andre er jeg på facebook og har 
fulgt debatten. Det er tydeligt, at folk har haft 
høje forventninger til resultatet trods den 

generelle økonomiske situation. Jeg tror på, at flertallet ikke vil 
acceptere denne overenskomst, selvom forhandlerne fortæller, 
at det var det bedst opnåelige resultat. 

Jeg har selv været meget i tvivl, da jeg tror, kampen er svær at 
vinde ved en konflikt ift. at indhente et lønefterslæb. Jeg er nået 
frem til, at det er kampen værd at sende forhandlerne tilbage til 
bordet igen. Hvor der er vilje, er der vej. Derfor stemte jeg Nej.

MARIANNE RASCH, FTR, Københavns 
kommune:
Jeg har talt med mit FTR-netværk og brugt de 
sociale medier. Jeg oplevede, at samme type 
af nej-sigere fyldte meget og var nysgerrig på 

resten. Jeg lavede et fagligt argumenterende, faktabaseret opslag 
og slog det op i samtlige FB-sygeplejerskegrupper, jeg kunne 
finde. Det har jeg fået virkelig mange positive tilbagemeldinger på. 

Mit Ja bunder i, hvad jeg synes, jeg som KB-medlem kan 
”kræve” af sygeplejerskerne. Jeg tror ikke på en mirakelløsning 
ved et nej, og jeg kan bare ikke se de corona-slidte sygeple-
jersker i øjnene, som formentlig vil være dem, der skal betale 
prisen for flertallet. 

OK21  
– et spørgsmål om holdning

I de kommende måneder planlægger kredsbestyrelsen en 
række aktiviteter for kredsens medlemmer og tillidsvalgte. Der 
er flere ideer i støbeskeen. Følg med i nyhedsbrevet eller på 
dsr.dk/ hovedstaden/arrangementer og glæd dig til følgende: 
• Astrid Elkjær-Sørensen holder oplæg om sin forskning. Hun  

er historiker, ph.d og ekspert på Tjenestemandsreformen fra 
1969 og dens betydning for de kvindedominerede faggruppers 
løn i dag. 

• Paneldebat og møder med politikere valgt i kreds Hoved staden, 
som har holdninger til ligestilling og ligeløn.

• ”Bland dig i debatten om ligeløn” – en temaaften med 
sygeplejersker, som har erfaring med at tale højt om ligeløn 
samt undervisning i at komme offentligt til orde

Nysgerrig på mere?

Hul igennem til Christiansborg
Kredsens formandskab og et 
KB-medlem på barsel satte en 
synlig ramme for begivenheden, da 
repræsentanter for Dansk Syge-
plejeråd foran Folketinget 10. marts 
overrakte godt 37.000 underskrifter 
med krav om ligeløn til Enhedsli-
stens ligestillingsordfører. 

Pernille Skipper havde denne 
dag kaldt ligestillingsminister Peter 
Hummelgaard i åbent samråd om 
problemerne med uligeløn mellem 
kønnene. 

Kredsbestyrelsen vil have ligeløn 
Helt tilbage i 2018 var kredsbestyrelsen aktiv i forhold til at få sat 
ligeløn på den politiske dagsorden med et borgerforslag og vil 
også i den kommende tid arbejde på at skabe lokale aktiviteter 
i kredsen. Fokus er på at involvere medlemmer og synliggøre, 
hvorfor indsatsen er vigtig. 

Følg med på dsr.dk/hovedstaden/arrangementskalender og i 
nyhedsbrevet hver anden uge.
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Kontakt til kredsen  
i forårets helligdage 
Sommertiden er over os, og det samme er påske, pinse og de andre 
helligdage. Oversigten herunder over kredsens tilgængelighed 
gælder både kredskontoret i København og satellitkontoret på 
Bornholm, medmindre andet er nævnt.

På dsr.dk/hovedstaden kan du også altid finde opdateret informa-
tion om kredsens telefoniske åbningstider, mail- og telefonkontakt til 
medarbejdere og politisk valgte samt om mulighederne for person-
ligt fremmøde i lyset af gældende corona-restriktioner. I menuen er 
en side med særlig information vedr. kontoret på Bornholm.

Påsken: Kredskontoret er åbent som sædvanlig man-onsdag før 
påske, dvs. 29.-31. marts og lukket i påskens helligdage 1.-5. april.  
På Bornholm er der lukket for personlig henvendelse 29.-31. marts.
30. april (Bededag): Kontoret er lukket
1. maj: Kontoret er lukket, men åbent for medlemsarrangement,  
såfremt corona-restriktioner tillader dette. Hold dig orienteret på 
www.dsr.dk/hovedstaden/arrangementer
13.-14. maj: Kontoret er lukket i forbindelse med Kr. Himmelfart
24. maj (2. pinsedag) Kontoret er lukket

Kredsbestyrelsen drøfter 
fleksibilitet og natarbejde 
På kredsbestyrelsens møde i marts var sygeplejerskers 
fleksibilitet under corona på dagsordenen. Her præsente-
rede forskerne Caroline Mejdahl og Berit Kjærside Nielsen 
fra Defactum i Region Midt de foreløbige resultater 
af en undersøgelse af konsekvenser og udvikling i 
sygeplejerskers mentale sundhed og trivsel som følge af 
omstillingerne under corona. 

Resultaterne viser blandt andet, at symptomer på 
stress og negativ søvnpåvirkning forekommer hos 
hovedparten af de 1.200 sygeplejersker, der har deltaget 
i undersøgelsen, men er mere udpræget blandt den 
gruppe, der har været udlånt. 

Undersøgelsen viser også, at selve frygten for at blive 
udpeget ufrivilligt til corona-beredskabet sammen med 
uvisheden om, hvor længe den risiko hænger over hove-
det, er det forhold, der har påvirket de fleste deltageres 
mentale sundhed allermest. Bekymring for ikke at have de 
rette kompetencer til at pleje covid-patienterne og dermed 
for patientsikkerheden, har også fyldt meget. 36% af de 
adspurgte sygeplejersker angiver, at de har overvejet at 
skifte job pga. arbejdspladsens håndtering af COVID-19.  

Forskningsarbejdet er støttet af blandt andet Dansk 
Sygeplejeråd. De samlede resultater af undersøgelsen 
forventes klar til sommer, og tidsskriftet Sygeplejersken 
forventes at bringe en større artikel. 

Klædt på via temadrøftelser
Kredsbestyrelsen i Hovedstaden har besluttet, at tem-
adrøftelser om forskellige faglige emner med oplægshol-
dere skal være med til at klæde bestyrelsesmedlemmerne 
på til at udvikle politik og agere med indsigt som det 
politiske bagland i Dansk Sygeplejeråd. 

Temadrøftelsen om fleksibilitet fortsættes inden sommer 
med flere vinkler på de mere langsigtede konsekvenser. 

Allerede på mødet i april er endnu en temadrøftelse på 
kredsbestyrelsens dagsorden, denne gang om natarbejde. 
En intern arbejdsgruppe om arbejdsmiljø under kreds-
bestyrelsen står for drøftelsen og en samlet indsats om 
temaet. Der er blandt andet udviklet en pjece og inspira-
tionsmateriale. Se www.dsr.dk/hovedstaden/gonat

Videnscafè for dig,  
som er sygemeldt
Kredsen tilbyder som noget nyt en virtuel videnscafe for dig, som 
er sygemeldt og medlem af DSR Kreds Hovedstaden. Meld dig 
til et online arrangement på tre timer, hvor vi gennemgår både 
de rettigheder og pligter, du har i den forbindelse. Bliv klogere på 
sygedagpenge, jobafklaringsforløb, sygefraværssamtaler og ikke 
mindst dialogen med jobcentret og arbejdsgiver, som vi ved fylder 
meget hos mange.

Kredsens faglige konsulent Gitte Fiege og socialrådgiver Dorte 
Nederskov (billedet) står for oplæggene, og der bliver selvfølgelig 
lejlighed til at stille spørgsmål. 

Næste videnscafe afholdes 18. maj. Se mere og tilmeld dig på 
hjemmesiden www.dsr.dk/hovedstaden/arrangementer. 

6 |  OMKREDS H  |  

NYT FRA KREDSEN



SKIFTEDAGE I FORMANDSKABET
De seneste måneder har budt på ændringer i kredsens formand-
skab. Mette Sofie Haulrich nedlagde ved årsskiftet sit mandat og 
vinkede farvel til Dansk Sygeplejeråd efter syv år som kredsnæstfor-
mand og i alt 23 år som tillidsvalgt. Kredsen takker Mette Sofie for 
en kæmpestor indsats og ønsker dig god vind og alt godt fremover 
i jobbet som virksomhedsleder af Hundested Plejecenter i Halsnæs 
kommune. 

Hendes mandat blev i overensstemmelse med DSRs love overta-
get af Ken Strøm Andersen, som dermed er fast kredsnæstformand 
frem til valgperiodens udløb i november. Ken var i også det meste 
af 2020 fungerende kredsnæstformand som barselsvikar for Signe 
Hagel Andersen.

Endelig har kredsbestyrelsesmedlem Sisse Kampmann Bruun siden 
1. januar fungeret som vikarierende kredsnæstformand for Hanne 
Krogh, som desværre atter måtte fuldtidssygemelde sig grundet 
eftervirkninger af en tidligere ulykke, foreløbig frem til 1. maj. 

Ken Strøm 
Andersen

Sisse Kampmann 
Bruun

Hanne KroghMette Sofie 
Haulrich

Hygiejne syge plejersker 
i høj kurs – husk lønnen 
Kommunerne i kredsen har i kølvandet på corona-  
pandemien fået øje på behovet for en lokal hygiejne- 
organisation. Derfor er sygeplejersker med uddan-
nelsesmæssig baggrund i infektionshygiejne eller fx 
sundhedsplejersker med praksiserfaring fra relevante 
funktioner særligt eftertragtede i denne tid. Mindst 
seks kommuner har oprettet helt nye stillinger som 
hygiejnesygeplejersker, mens kommuner som fx 
København og Frederikssund havde dem i forvejen 
og har styrket deres funktioner. 

Imidlertid bliver sygeplejerskerne indplaceret ret 
forskelligt lønmæssigt afhængig af, hvor de hører til i 
organisationen lokalt, og DSR har endnu ikke indgået 
overordnede aftaler for funktionen. Derfor er løn og 
vilkår for denne type stillinger stadig ret individuelt 
afhængige, og kredsen ser et relativt stort spænd i 
honoreringen.

DSR MENER...

Stil krav og kontakt DSR
-Hygiejnesygeplejersker er i høj kurs. Det er de, fordi deres 
kompetencer og faglighed gør en stor og konkret forskel i kom-
munerne i en corona-tid. Derfor opfordrer vi sygeplejerskerne, 
som er interesserede i disse stillinger, til at stille krav til lønnen 
og stå fast på, at de med deres viden og indsigt kan tilføre værdi 
og faglig tyngde til de nye opgaver, fx i forhold til at sikre kvalitet 
og tilgængelighed af værnemidler. 

Vi rådgiver og vejleder altid gerne medlemmer om løn og 
vilkår i samarbejde med eventuelle lokale tillidsvalgte, så tag 
fat i din lokale TR eller kontakt kredsen på tlf. 7021 1662 eller 
hovedstaden@dsr.dk, inden du siger ja til opgaverne.

v/ kredsnæstformand
INGER MARGRETE SIEMSEN (IMS)

Søgnehelligdage forude - tjek de optjente FO-fridage 
Hvis du som kommunalt ansat syge- og 
sundhedsplejerske skal arbejde på en 
søgnehelligdag, er du berettiget til en ekstra 
fridag kaldet en FO-dag. Det er aftalt i 
arbejdstidsaftalen, som er knyttet til overens-
komsten mellem DSR og arbejdsgiver. 

En søgnehelligdag er en helligdag, som 
IKKE er en søndag. Din FO-fridag kan godt 
ligge på selve søgnehelligdagen, eller den 

kan ligge på en helt anden dag. Den skal 
bare være afholdt senest tre måneder efter 
søgnehelligdagen. 

Det er vores erfaring i kredsen, at rettighe-
den til ekstra fridage nogle gange fejlagtigt 
bliver overset, og man dermed oparbejder en 
hel del fridage, som skulle være afholdt. Vi 
opfordrer dig derfor til at tjekke din lønseddel 
i de kommende måneder. 

Der er seks søgnehelligdage i april og maj 
måned i 2021: Skærtorsdag, Langfredag,  
2. Påskedag, Store Bededag, Kristi Himmel-
fartsdag og 2. Pinsedag.  

Hvis du er i tvivl om aftalerne i overens-
komsten angående frihed i forhold til din 
egen vagtplan i forbindelse med helligdage-
ne, så kontakt din TR/ FTR eller kredsen.
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Kredsens regnskab  
godkendt med overskud
Kredsens årsregnskab for 2020 blev præsenteret og godkendt af kreds-
bestyrelsen på mødet i marts. Det viste et ekstraordinært stort overskud 
på 2,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede overskud på 97.000 kr. 

Der er flere årsager til det store overskud. Dels har corona gjort det 
vanskeligt at gennemføre alle de planlagte aktiviteter for medlemmer 
og tillidsvalgte. Nogle er udsat, andre aflyst og endelig er en del af 
aktiviteterne ændret til at foregå virtuelt, hvilket har betydet færre 
omkostninger. 

Desuden er kredsens hus på Bornholm (foto herunder) blevet solgt 
i 2020 efter kredsbestyrelsens tidligere beslutning. Salgsprisen på 
2,4 mio. var højere end den værdi, huset repræsenterede i kredsens 
regnskab. Det betød et overskud på 900.000 kr., som tilføres kredsens 
formue. 

Kredsbestyrelsen har tidligere godkendt de kommende års budgetter 
med underskud. Det lokale kontingent til FH er endnu uafklaret, og en 
renovation af køkkenfaciliteterne på kredskontoret i København udestår. 

Årets ekstraordinære overskud medvirker til at styrke kredsens 
formue. Det betyder, at kredsens økonomi fortsat er robust, og at der er 
penge til at disponere, forankret i politiske beslutninger og med fornuft. 

DSR MENER...

Karrieredag 2021 – virtuel inspiration
Det er vigtigt for kredsen at holde fast i relationen med 
de studerende og nyuddannede, også i en corona-tid. 
Vi ved godt, at ikke ret meget er, som det plejer. Derfor 
prioriterer vi også at fastholde nogle af vores faste, 
populære aktiviteter og gøre dem til gode oplevelser 
– også virtuelt. 

Det gælder blandt andet vores velkendte Karrieredag, 
som i år bliver til to virtuelle dage midt i april. Der bliver 
stadig en lang række spændende oplægsholdere og tid 
til at blive inspireret af nogle af fagets mange muligheder 
for kommende sygeplejersker. Vi glæder os til at se jer til 
Karrieredag, til ”Kend dine rettigheder” for nyuddanne-
de eller andre af kredsens arrangementer. Hold øje med 
dsr.dk/hovedstaden/arrangementskalender.

v/ kredsnæstformand
HARUN DEMIRTAS 

TJEK SPAMFILTRET  
– måske finder du kredsens nyhedsbrev?

Kreds Hovedstaden har siden august regelmæssigt 
udsendt et elektronisk nyhedsbrev (se eksempel herunder) 
ca. hver anden uge til alle kredsens medlemmer, som har 
oplyst en mailadresse til DSR. Med nyhedsbrevet ønsker 
vi at holde dig opdateret om faglige og politiske nyheder, 
holdninger og aktiviteter målrettet dig, som er medlem af 
DSR i Hovedstaden.

Hvis du mod forventning ikke modtager nyhedsbrevet i 
din indbakke og allerede har oplyst din mailadresse i DSRs 
medlemssystem, opfordrer vi dig til at tjekke, om det skulle 
være havnet i spamfiltret som Uønsket mail. 

Der er stadig mulighed for at aktivt at tilmelde sig 
kredsens løbende nyhedsmails, som kommer ”ind imellem” 
nyhedsbrevet efter behov. Se dsr.dk/hovedstaden/nyheder. 

Virtuelle kredsarrangementer  
I GANG
Trods ændrede vilkår på grund af corona er det gennem de 
seneste måneder lykkedes at udvikle flere medlemsaktiviteter 
til virtuelle tilbud. 

En videnscafe om sygepleje til covid-patienter i januar var et 
tilløbsstykke – få mere at vide om det faglige indhold i artiklen 
s. 12-13. På arbejdsmiljøområdet har kredsen i løbet af vinteren 
blandt andet haft tilbagevendende arrangementer om stress-
håndtering, psykologisk tryghed og om debriefing som sam-
taleform til at bearbejde voldsomme hændelser og belastende 
arbejdspres. I maj og juni er der allerede planlagt arrangementer 
for nyuddannede i form af ”Kend dine rettigheder”.

Hold dig opdateret med kommende arrangementer via 
aktivitetskalenderen i kredsens elektroniske nyhedsbrev eller 
på dsr.dk/hovedstaden/arrangementer.
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Adgangen til dit fulde navn 
Dansk Sygeplejeråd har i flere år haft fokus på, at sygeplejersker 
skal kunne passe deres arbejde uden risiko for efterfølgende 
repressalier fra patienter, borgere eller pårørende. 

Tidligere skulle en patient søge aktindsigt i egen journal for 
at få oplyst navnet på en fagperson, som havde været ind over 
patientens forløb. Nu kan patienten via den offentlige sundheds-
portal sundhed.dk få direkte adgang til oplysninger med fulde 
navn på alle, der har behandlet en, givet medicin mv.

Det er ikke trygt for de ansatte. Derfor arbejder DSR for, at 
sygeplejersker (og andet sundhedspersonale) som udgangspunkt 
fremgår for patienter med et tjenestenummer. Det stritter ikke 
imod det stærke politiske ønske om gennemsigtighed, for det vil 
stadig være muligt for en patient at få oplyst, hvem man er blevet 
behandlet af. DSRs holdning er blot, at det skal ske gennem 
aktindsigt, ikke ved at slå op i egne data på sundhed.dk. 

Forbedring – nu valgmulighed
Spørgsmålet om fulde navn adresseres i to forskellige 
bekendtgørelser. DSR har deltaget i en arbejdsgruppe ift. den 
ene: ”Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners 
patientjournaler”. Her står der i dag, at ansatte i sundhedsvæse-
net SKAL fremgå med fuldt navn i patientjournalerne, men 1. juli 
træder en revideret udgave af denne såkaldte journalføringsbe-
kendtgørelse i kraft. Den gør det muligt, at de ansatte kan fremgå 
på anden måde end ved brug af fulde navn. 

Arbejdsgiver skal dog være indforstået og skal sørge for 
systemer, som kan sikre ”entydig identifikation” af personen bag 
koden, der vælges. DSR ser ændringen som en forbedring, men 
den afhænger stadig af, at arbejdsgiver er med på ideen. 

Ikke helt i mål
Den anden bekendtgørelse hedder ”Bekendtgørelse om 
information og samtykke i forbindelse med behandling og 
ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.” 
Regeringen foreslår at ændre ordlyden i den bekendtgørelse. 
Ændringen vil betyde, at man som borger kan se, hvem der har 
set eller noteret i ens journal, da man her skal fremgå med sit 
fulde navn. De oplysninger kan borgere allerede i dag finde på 
sundhed.dk. Og så er man lige vidt ift. beskyttelse. 

DSR har gjort indsigelser mod den foreslåede ændring, og 
blandt andet derfor er ændringsforslaget pt. i bero. Vi orienterer, 
hvis der er nyt i sagen.

DSR MENER...

Støt borgerforslag om navnebeskyttelse
Der er sket forbedring, men vi er stadig ikke i mål ift. at sikre 
navnebeskyttelse. Det har flere af kredsens tillidsvalgte i psykia-
trien også kæmpet aktivt for længe, senest med borgerforslaget 
”Offentligt ansatte skal kunne gå sikkert på arbejde og kunne føle 
sig trygge når de har fri. Derfor er navnebeskyttelse en nødven-
dighed”. Intentionen med forslaget er, at alle offentligt ansatte 
kan navnebeskyttes, både i journaler og i elektronisk log. 

Kredsens formandskab opfordrer alle til at skrive under på 
forslaget om at sikre retten til at fremstå med tjenestenummer i 
stedet for fulde navn. Find det på borgerforslag.dk og skriv under. 
Det havde 24.000 allerede gjort, da disse linjer blev skrevet.

v/ kredsnæstformand
SISSE KAMPMANN BRUUN

Tæt på de unge:  
OK med nye øjne 
Sidst i januar inviterede Netværket for nyuddannede til virtuelt møde med 
temaet ”Er du OK med din løn?” i samarbejde med kredsen. Arrangementet 
trak knapt 50 deltagere til, som havde lyst til at blive klogere på baggrunden for 
sygeplejerskers løn, på hvad overenskomstforhandlingerne betyder, og hvad 
man som medlem kan gøre for at påvirke.

Helle Y. Storm og Emilie Haug Rasch (foto) fra netværket styrede mødet, 
kredsen stod for oplæg ved faglig konsulent Kim Rasmussen og kredsnæstfor-
mand Signe Hagel Andersen og var med til at tilrettelægge mødet med afsæt i 
netværkets ønsker til form og indhold. 

Fællestillidsrepræsentant i Region H Psykiatri Dansk Sygeplejeråd

Rikke Bondorff
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Fællestillidsrepræsentant suppleant Rikke Bondorff fra psykiatrien er 
medunderskriver på det borgerforslag, som netop nu samler underskrifter for 
øget beskyttelse af medarbejdernes anonymitet. Rikke har i flere år arbejdet for 
politisk opmærksomhed på området og har flere gange været i pressen med 
sine budskaber, blandt andet som her i TV2 Lorry.



23.528 DSR-medlemmer  
i Hovedstaden
Hvert år i januar udgiver Dansk Sygeplejeråd et samlet overblik over 
det aktuelle antal medlemmer, deres fordeling på alder, sektor osv. Den 
seneste opgørelse fra januar 2021 dokumenterer, at antallet af med-
lemmer i Dansk Sygeplejeråd er vokset uafbrudt i de seneste 10 år og 
nu er oppe på rekordhøje 79.506 medlemmer over hele landet.

Vi er dykket lidt ned i tallene for Kreds Hovedstaden, som er den største 
af Dansk Sygeplejeråds fem kredse: 
Medlemmer af kredsen i alt 23.528
Kredsens andel af samtlige DSR-medlemmer: 30%
Antal kredsmedlemmer i beskæftigelse: 17.314
Antal studerende i kredsen: 2.426
Antal seniorer i kredsen:  1.978
Øvrige medlemmer af kredsen (uden beskæftigelse, passive): 1.810
Gennemsnitsalder, beskæftigede i kredsen: 45,2 år

Fordeling på alder (beskæftigede)

-30 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70+ år

2.250 2.208 1.799 1.899 2.127 2.138 2.397 1.964 484 48

3.963 
(23%)

1.367 
(8%)

284 
(2%)

1.090 
(6%)

10.610 
(61%)

Beskæftigede medlemmers fordeling på ansættelses område

Regionalt ansatte 
medlemmer

Privatansatte 
medlemmer

Kommunalt ansatte 
medlemmer

Statsansatte 
medlemmer

Ukendt ansættelse

Timelønnede på 1813 sikret 
efterregulering
Et løntjek i kredsen af et medlems lønseddel sidste år viste en fejlbereg-
ning, som kunne føres flere år tilbage. Det drejede sig om et kompetence-
tillæg til timelønnede i Region Hovedstadens Akutberedskab aftalt i 2014, 
som egentlig skulle være indgået i beregningen af ulempetillæg til denne 
gruppe medarbejdere lige siden. Det skete dog først fra medio 2020, hvor 
kredsens faglige konsulent Lars Bertelsen løftede sagen i regionens Center 
for HR, som anerkendte fejlen. 

Det betyder, at en lang række nuværende og tidligere timelønsansatte i 
Akutberedskabet var berettigede til en efterbetaling. Kredsen stod fast på, 
at regionen samtidig måtte påtage sig opgaven med at finde og kontakte 
samtlige timelønsansatte fem år tilbage.

Kredsen er på nuværende tidspunkt bekendt med, at 81 tidligere og nu-
værende timelønsansatte har modtaget efterregulering i størrelsesordenen 
få tusinde til mere end 15.000 kroner. Kontakt Center for HR eller faglig 
konsulent Lars Bertelsen lbe@dsr.dk ved behov. 

DSR MENER...

Kommunalt opgavepres – tjek 
for aftaler
Også de kommunalt ansatte syge- og sundheds-
plejersker er pressede under corona-pandemien. 
Ekstraopgaver i forbindelse med podning og det 
midlertidige selvstændige virksomhedsområde 
frem til i hvert fald 1. april samt øget sygefravær 
blandt kollegerne og pres på både ældre og 
familier med små og større børn stiller store krav 
til medarbejdernes kompetencer og fleksibilitet

I lyset af den ekstraordinære situation har fle-
re kommuner indgået lokale aftaler med kredsen 
om særlig honorering af frivilligt ekstraarbejde 
(FEA), som netop er kendetegnet ved at være 
frivilligt og af midlertidig karakter. Inden du 
påtager dig en ekstra vagt eller en ny opgave, 
opfordrer vi dig til at kontakte din TR eller kred-
sen på 7021 1662 for at høre om vilkårene i netop 
din kommune.

v/ kredsnæstformand
HARUN DEMIRTAS 

Foto: Thomas de Voss
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Sygepleje redder liv
Der er ikke nogen egentlig medicinsk behandling, der kan helbrede 
sygdommen COVID-19 for dem, som bliver alvorligt syge. Udfaldet 
af det ofte lange indlæggelsesforløb er helt afhængig af grundlæggende 
sygepleje på et højt specialiseret niveau. Det er vejrtrækning, ernæring, 
lejring, mobilisering, udskillelse og vurderingen af alle de andre 12-14 
sygeplejefaglige områder, der er afgørende for, hvordan patienterne 
klarer sig igennem forløbet (se blandt andet side 12-13). COVID-19 
viser med al tydelighed, at sygepleje redder liv. Det gør sygepleje for 
COVID-19-patienter, og det gør det for mange andre patienter. Der 
skal sygepleje til for at blive rask, lære at leve et liv med sygdom og 
behandling (se side 14-15) eller få muligheden for en fredelig død. 

En sygeplejerske er ikke bare en sygeplejerske
Under pandemien har en del sygeplejersker skulle udvise en uhørt 
fleksibilitet i forhold til hvor, med hvad og under hvilke vilkår de 
skulle udføre deres fag. Højt kvalificerede sygeplejersker fra et speciale 
måtte fra en dag til den næste skifte afdeling, kolleger og patienter ud 
(se s 12-13 og s 14-15). Følgen var for mange stress, usikkerhed og 

ønske om at forlade faget. Det viser, at sygepleje ikke handler ikke om 
varme hænder, men om kompetencer, viden og erfaring, og at kravet 
om fleksibilitet gik langt ud over grænsen for, hvad sygeplejersker og 
patienter kan være tjent med. 

Behovet for sygeplejerskernes kompetencer kom også til syne på 
kommunernes plejecentre, som også uden en pandemi længe har haft 
brug for et kompetenceløft (se side 18)

 
Organisering og rammer påvirker sygeplejens kvalitet
Sygepleje foregår i en kontekst, som påvirker alle dele af faget. 
Fundamentals of Care er en ramme ud fra hvilken, vi kan forstå den 
indbyrdes sammenhæng mellem organisation, sygepleje og patient. 
Læs mere om det på s 12-13. 

På side 16-17 viser interviewet med en kommunalt ansat hygiejne-
sygeplejerske at helt fra Florence Nightingales tid har sygeplejen haft 
organisering, smitteopsporing og hygiejne som både en kerne i og en 
ramme for faget. Den side af faget har fået en renæssance, og manglen 
på uddannede hygiejnesygeplejersker kan blive et problem, som skal 
løses politisk. 

Temaet i dette nummer af OmKreds H ser fra forskellige vinkler på, hvordan 
pandemien har tydeliggjort behovet for sygepleje og sygeplejersker. 

Corona synliggør  
behovet for sygepleje

Foto: Olafur Steinar Gestesson
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Sygeplejerske og ph.d.-studerende 
Charlotte Sandau Bech arbejder på 
Lungemedicinsk afdeling på Ama-
ger-Hvidovre Hospital (AHH). I 

pandemiens første bølge var Charlotte udlånt 
til en særlig afdeling, der tog imod patienter 
med COVID-19. Hun deltog i plejen og var 
dermed med til at høste de første erfaringer 
om sygepleje til patienter med COVID-19. 

Kaos og uforudsigelighed
Når Charlotte tænker tilbage på foråret 2020, 
er det fornemmelsen af akuthed, der først slår 
hende.

- Fornemmelsen af kaos og uforudsigelig-
hed kommer lige bagefter, husker Charlotte, 
som i samarbejde med en gruppe forskere 
er i gang med et studie af erfarne sygeple-

jerskers oplevelse af at pleje patienter med 
COVID-19. 

I studiet anvender vi den forståelsesramme, 
der hedder Fundamentals of Care (FoC – se 
modellen her på siden), siger Charlotte og 
peger på den yderste cirkel i modellen.

-I den forståelsesramme er konteksten for 
sygeplejen et af de parametre, vi kan forstå sy-
geplejen ud fra, siger Charlotte og fortsætter:

-Konteksten i foråret var præget af mangel 
på værnemidler, helt ny organisering af pa-
tientforløb, ny sygdom, samarbejde mellem 
sygeplejersker, der ikke i forvejen kender hin-
anden osv. osv. Og det påvirkede sygeplejen, 
forklarer Charlotte.

-Når vi ikke kender betingelserne for vores 
arbejde og ikke har de ressourcer, vi skal 
bruge, påvirker det for eksempel etablering af 

relationen. Vi måtte tilpasse vores kontakt med 
patienten efter, hvor stort vores lager af vær-
nemidler var, konstaterer Charlotte og peger på 
både den inderste og yderste cirkel i modellen 
for FoC for at vise, hvordan de organisatoriske 
rammer direkte påvirker sygeplejen. 

Stille hypoxi
Når sygeplejerskerne med fuldt isolationsud-
styr trådte ind bag døren til patienterne, så var 
selv de erfarne lungemedicinske sygeplejer-
sker på overarbejde for at forstå patienternes 
reaktioner og symptomer. Charlotte fortæller 
fra de interviews, hun har haft med erfarne 
sygeplejersker:

-De vælter på en tallerken. Det vil sige, 
at patienterne ikke udviser tegn på respira-
tionsproblemer. Og spørger man dem, siger 

COVID-19 har sat en stor lup på det, vi som sygeplejersker allerede vidste: Sygepleje redder liv og fore-
bygger komplikationer. Ph.d.- studerende Charlotte Sandau Bech gør ved hjælp af egne og interviewede 
sygeplejerskers erfaringer status på, hvad vi har lært om COVID-19 og sygepleje efter første bølge.

SYGEPLEJE REDDER LIV  
– også hos COVID-19-patienter

ARTIKEL OM COVID-19 
SYGEPLEJE PÅ VEJ

Fire sygeplejersker og forskere er ved 
at lægge sidste hånd på en artikel om 
erfarne sygeplejerskers oplevelser af 
sygeplejen til COVID-19 patienter. De 
fire er sygeplejersker og ph.d.-stude-
rende Charlotte Sandau Bech (som 
medvirker i denne artikel) samt Dorthe 
Gaby Bove, Lea Baunegaard Hvidberg 
og Ingrid Poulsen.

Artiklen forventes at blive udgivet i 
løbet af 2021.

Charlotte Sandau Bech er sygeplejerske 
på Lungemedicinsk afdeling på Hvidovre 
Hospital og er i færd med lave en ph.d. 
Hun var med i front, da pandemiens første 
bølge skyllede ind over Danmark og ramte 
patienterne med en ukendt sygdom. 
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patientens selvrespekt også skal være intakt, 
fortæller Charlotte som et med eksempel fra 
en af de interviewede sygeplejersker.

-Eller når patienten ikke kan undvære 
C-pap-masken længe nok til at sluge to 
spiseskefulde suppe, så skal sygeplejersken 
bruge al sin viden og erfaring om ernæring og 
væskebalance, risici for tryksår, ødemer, kon-
fusion osv. Og hun/han skal være kreativ for at 
finde løsninger, siger Charlotte. Hun erkender 
samtidig, at patienterne tabte sig meget under 
sygdomsforløbet og ved udskrivelsen kunne 
regne med et langt rehabiliteringsforløb.

Respiration – et af flere basale behov 
-I starten var vi helt opslugte af det akutte 
og af, at patienterne skulle kunne trække 
vejret. De havde behov for et helt unormalt 

de, at det går fint med at trække vejret. De 
taler normalt og virker ikke anstrengte, for-
klarer Charlotte om symptombilledet ”stille 
hypoxi”, der viser sig at kendetegne især de 
yngre patienter med COVID-19. 

-Erfarne lungesygeplejersker ryster un-
drende på hovedet, når de samtidig ser en 
saturation på helt ned til 83 pct. Og i næste 
øjeblik kan et toiletbesøg udløse en dramatisk 
stigning i behovet for ilt. Og så ti minutter 
senere er patienten på vej på intensiv, som 
sygeplejerskerne fortæller, at de gjorde alt for 
at undgå. For det betød som regel, at patien-
terne ikke ville klare den, siger Charlotte.

Sygepleje for eksperter
Charlotte peger igen på figuren med FoC 
forståelsesrammen for sygeplejen og slår fast:

-Vi skal kunne hjælpe patienten og de 
pårørende til en følelse af, at situationen kan 
magtes og skal være med til at skabe blandt 
andet ro og håb. Det kræver, at sygeplejersken 
har erfaring og kompetencer inden for spe-
cialer, hvor man ser et symptombillede som 
”stille hypoxi”, siger Charlotte.

-Vi var sygeplejersker fra mange forskellige 
specialer i afdelingen. Det var ofte meget er-
farne sygeplejersker, men de havde ikke nød-
vendigvis erfaringer med respirationstruede 
patienter. Mange følte sig helt på bar bund 
og med rette skræmte ved at skulle pleje og 
observere patienterne. Der var næsten dagligt 
kolleger, der brød mere eller mindre sammen, 
husker Charlotte.

-For at kunne give patienterne optimal 
sygepleje organiserede vi os sådan, at syge-
plejersker, der var på stuerne, var dem med 
erfaringer, der kunne matche patienternes 
tilstand. De fik så selv uvurderlig støtte fra 
sygeplejersker og kolleger fra andre specialer. 
Disse fungerede som runnere og hentede og 
bragte ting til os, der stod mere eller mindre 
fast på stuerne. Vores opgave var at udføre, 
hvad jeg kalder ”iltbesparende sygepleje”. 

Iltbesparende sygepleje
Charlotte zoomer længere ind i centrum 
af rammen for FoC og dermed tættere på 
patienternes basale behov og den sygepleje, 
der er med til at redde patienternes liv:

-Alt handler om at spare på de anstrengelser, 
der risikerer, at patienten vælter respiratorisk. 
Det er en knivsæg, som sygeplejerskerne og 
patienten går på sammen, siger Charlotte.

-Når afføringen skal være så tynd og leveres i 
en ble, for at patienten ikke er nødt til at bruge 
sin bugpresse: Forestil dig, hvis man samtidig 
er en mand, der plejer at være direktør både i 
sit liv og egen virksomhed. Det kræver et sær-
ligt samarbejde for, at det kan lade sig gøre, når 

højt iltflow og kontinuerlig C-pap. Det skulle 
vi konstant regulere på, og det tog al vores 
opmærksomhed. Efter en uges tid så vi på 
hinanden og sagde: ”Hov, hvad med al den 
anden basale sygepleje?”, husker Charlotte.

-Også den sygepleje var også noget andet, 
end vi er vant til: Det gjaldt ikke om grad-
vist at gøre patienten i stand til at klare sig 
selv. Tværtimod var opgaven at sørge for, 
at patienten ikke skulle bruge kræfter på 
andet end at få luft. Dertil var det meget 
lange forløb ovenikøbet i isolationsregime. 
Samarbejdet med de pårørende og vores 
nonverbale kommunikation måtte vi også 
gentænke, slutter Charlotte sin og andre er-
farne sygeplejerskers beretning om de første 
erfaringer med sygeplejen til patienter med 
COVID-19. 

KONTEKSTEN FOR SYGEPLEJE

IN
TEGRERING AF SYGEPLEJE

Figur 1. Tredimensionel begrebsramme for sygepleje
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FUNDAMENTALS OF CARE

Fundamentals of Care er en begrebsramme for sygepleje. Den er udviklet af 
medlemmer af International Learning Collaborative (intlearningscollab.org) og 
er fortsat under udvikling. Begrebsrammen er opstået på baggrund af et behov 
for at kunne udtrykke hvad, der påvirker sygeplejen, og hvad der skal til, for at 
sygeplejen kan være personcentreret. 

Den yderste cirkel ”konteksten for sygepleje” angiver, at både den politiske 
og organisatoriske kontekst har indflydelse på, hvordan sygeplejersker kan 
etablere en relation til patienten (den inderste cirkel), og hvorvidt sygeplejen 
kan integreres i samspil med patienten (den midterste cirkel).
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For at sikre personale nok til at 
pleje COVID-19-patienter har 
mange aktiviteter været aflyst 
og udsat. På ambulatorierne 
har telefonkonsultationer derfor 
været et alternativ for mange 
patienter. Og erfaringerne fra 
pandemien betyder formentlig, 
at der fremover bliver flere 
sygeplejekonsultationer på 
distancen.

Relation pr.  telef on

Christina Karlson blev den syge-
plejerske, der overtog ansvaret på 
Amager Hvidovres Hjertemedi-
cinske Dagafsnit 257 for patien-

ter med hjertesvigt under bølge et og to. Både 
hun og hendes kolleger er højtspecialiserede 
sygeplejersker, som er vant til både hjerte- og 
respirationsinsufficiens hos patienter. Deres 
kompetencer var i høj kurs på hospitalets 
infektionsmedicinske afdeling, hvor de hår-
dest ramte COVID-19 patienter var indlagt. 
Christina blev tilbage på afsnittet, mens 
kollegerne kun lagde vejen forbi imellem 
vagterne på Infektions- eller Hjertemedicinsk 
sengeafdeling. 

Fysisk kontakt nødvendig
-Fra bølge et til bølge to lærte vi, hvilke pa-
tienter i vores afsnit, vi absolut skulle se fysisk. 
I første bølge vurderede vi ikke patienterne 
individuelt, men meddelte alle, at de ville blive 

Christina Karlson

14 |  OMKREDS H  |  

TEMA: SÅDAN HAR COVID PÅVIRKET FAGET 



kontaktet telefonisk. Her i bølge to ved vi, at vi 
skal se de nyhenviste patienter – om ikke ved 
første kontakt, så i hvert fald hurtigt derefter, 
siger Christina.

Hun varetager til dagligt selvstændige 
sygeplejerskekonsultationer for en gruppe af 
patienter med hjertesvigt. Christina er deres 
kontaktperson og behandler (se boksen til 
højre om Christinas daglige opgaver). 

Tine Graugaard arbejder med selvstændige 
sygeplejerskekonsultationer i Rigshospitalets 
onkologiske klinik. Også for hende er det 
vigtigt, at hun ikke alene har kontakt med 
patienterne via telefonen, men at der er mu-
lighed for at møde dem fysisk.

-De patienter, der kommer hos os, er midt i 
et kemoterapiforløb for cervix- og/eller vulva 
cancer. Derfor ser vi dem en gang om ugen, 
hvor vi giver dem kemoterapi. Vi følte os 
nogenlunde trygge, fordi vi vidste, vi ville se 
dem den ene gang om ugen. Normalt har vi en 
fysisk konsultation dagen før kemoterapien. 
Den blev lavet om til en telefonkonsultation, 
forklarer Tine. 

Vigtige observationer tabes
På Hvidovre Hospital måtte Christina tage 
hånd om de patienter, som hendes kolleger 
var kontaktperson for, og som Christina 
derfor ikke kendte. Konsultationerne foregik 
over telefon og uden video-muligheder. 
Christina forklarer:

-Som kontaktperson får man over tid en 
viden om patienters og pårørendes ressourcer 
og deres behov for støtte. Det er selvfølgelig 
anderledes at skulle modtage en patient over 
telefonen uden at have mødt vedkommende 
og de pårørende ansigt til ansigt før.

Hun fortsætter:
-Samtidig er jeg forhindret i at bruge mit 

kliniske blik, som jeg normalt bruger, så snart 
jeg inviterer patienter og pårørende indenfor 
fra venteværelset: Har patienten åndenød, når 

vedkommende går? Er der problemer med 
balancen? Det og mange andre observationer 
kan jeg ikke trække på. 

Foretrækker telefonkonsultation
På Tines arbejdsplads havde sygeplejerskerne 
allerede før corona talt om at ændre konsulta-
tionerne forud for kemoterapien til at foregå 
på telefonen. 

-Vi har haft mange argumenter for, hvorfor 
vi ikke troede, vi kunne konvertere de møder 
med patienterne til telefonkonsultationer. 
COVID-19 kastede os ud i det. Og vi har 
besluttet, at vi vil videreføre det. Men det bli-
ver med den væsentlige tilføjelse, at der skal 
være valgmulighed for patienterne: Ønsker 
de en telefon- eller videokonsultation, eller 
muligheden for at møde frem fysisk, siger 
Tine og fortsætter:

-Jeg tror, en del vil foretrække telefon- eller 
videokonsultation. Patienterne synes allerede, 
de kommer rigeligt på hospitalet og har ikke 
brug for at sidde og vente i endnu et vente-
værelse. Men vi har nogle – og det har nok 
meget med geografi at gøre – som foretrækker 
at møde op. Det skal de have lov til. Under 
alle omstændigheder ser vi dem alle fysisk 
dagen efter til selve kemobehandlingen. 

Telemedicin på vej
På Christinas afsnit betyder erfaringerne 
fra corona-pandemien, at man starter mu-
ligheden for at anvende telemedicin med 
hjertesvigtpatienterne. 

-Det bliver noget helt andet. Patienterne 
kommer til at kunne indrapportere data om 
fx blodtryk via Sundhedsplatformen. Og 
det bliver med video. Jeg glæder mig til det, 
men jeg er også ret overbevist om, at ikke alle 
konsultationerne kommer til at foregå på den 
måde. Jeg vil have lov til at vurdere, om der 
er sundhedsfaglige behov for et fysisk møde 
med patienten, slutter Christina. 

Relation pr.  telef on SPECIALIST I SYGE-
PLEJE TIL PATIENTER 
MED HJERTESVIGT  
OG DERES FAMILIER

Christina Karlson arbejder på Amager 
Hvidovre Hospital Dagafsnit 257. Her 
fungerer hun og fire andre kolleger 
som kontaktpersoner og behandlere 
for patienter med hjertesvigt.

-Patienterne skal lære at leve med 
en kronisk sygdom. Vores mål er, at 
de og deres familier kan mestre de-
res liv, så de får optimal livskvalitet og 
tryghed. Det gør vi blandt andet ved 
hjælp af patientuddannelse, både 
i grupper og individuelt. Når vi ser 
patienten og vedkommendes familie 
i vores egne konsultationer, har vi 
meget fokus på den mentale tilstand 
og hele familiens situation. Alle i 
familien er jo påvirket af, at et fami-
liemedlem har en kronisk sygdom. 
Derfor betyder relationsdannelsen 
utrolig meget for os. Den betyder, 
at vi kan differentiere og tilpasse 
indsatsen, forklarer Christina.

Sygeplejerskerne har en ramme-
delegation af flere forskellige medi-
cinske præparater, og de kan der-
med selvstændigt justere medicinen 
for patienterne. Christina ser normalt 
8–9 patienter dagligt. Patienterne 
kommer hos hende ca. hver 14. dag 
i en periode på 3–12 måneder. For 
nogle patienters vedkommende er 
det endnu mere.  

-Jeg gør meget ud af at tilpasse 
forløbene ud fra patienternes behov 
og ressourcer. Vi har en del patien-
ter, som er særligt sårbare. Dem ser 
jeg nogle gange i længere forløb, 
og jeg møder dem også på telefon, 
selvom der ikke er corona at tage 
hensyn til. Der skal bare noget sær-
ligt til for at kunne bevare kontakten 
til dem og dermed også bevare 
muligheden for at hjælpe dem til 
at mestre livet med hjertesygdom, 
forklarer Christina.
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Florence Nightingale viste vejen i sin 
tid: God hygiejne, hensigtsmæssig 
organisering af arbejdet og indret-
ningen af de fysiske omgivelser er 

forudsætninger for at kunne forebygge og 
helbrede sygdom. 

Hygiejnesygeplejerske Anita Schlippe Ras- 
mussen fra Frederikssund kommune er en 
direkte arvtager fra sygeplejens grundlægger. 
Anita blev i 2015 færdig med sin specialud-
dannelse i infektionshygiejne på Folkehøj-
skolen i  Göteborg. Der har hun studeret in-
fektionshygiejne, sundhedsvidenskab ud fra 
mange forskellige vinkler og dertil en hel del 
organisationsforståelse og kommunikation. 

Myten som skrap
Anita kender godt myten om hygiejnesyge-
plejersker som stramtandede regelryttere, der 
kommer og beder om at man gør det, som 
synes umuligt. Hun siger:

-Det er derfor, at det hele tiden været min stra-
tegi som hygiejnesygeplejerske at få ejerskab 
både hos lederne og hos frontpersonalet. Mit 
speciale – infektionsforebyggelse – handler 
om både borgernes sundhed og de ansattes 

arbejdsmiljø. Når jeg får gjort det tydeligt, er 
det nemmere at få opbakning, forklarer Anita. 
Hun er den første i stillingen som hygiejnesy-
geplejerske i Frederikssund kommune og har 
haft jobbet i seks og et halvt år. Tidligere har 

hun været hygiejnesygeplejerske på et hospital 
i Region Sjælland, været udsendt med For-
svaret til Afghanistan og haft et hjælpeprojekt 
med at implementere infektionshygiejne på et 
landsbyhospital i Litauen. 

På plads til pandemien 
Da corona-pandemien satte ind, stod Fre-
derikssund kommune allerede med et godt 
udgangspunkt for at håndtere alt det nye, 
som pandemien medførte. Anita har fået 
opbygget en hygiejneorganisation, som har 
styr på de generelle infektionshygiejniske 
forholdsregler – på tværs af kommunens 
organisering og på tværs af faggrupper. 

-Vi skal kunne leve op til Sundhedsstyrel-
sens retningslinjer for infektionsforebyggelse. 
Det fokus har været tiltagende nødvendigt 
gennem mange år, blandt andet på grund af 
den stigende udbredelse af resistente bakteri-
er, forklarer Anita. 

Hygiejnesygepleje har fået en renæssance under pandemien. Mange kommuner har 
opdaget, at de har brug for bedre kompetencer og en central styring, når de skal leve op 

til deres pligt til at have en velfungerende hygiejneorganisation.

Vi står i anden række  
i kommunerne, og det 

mærker vi tydeligt
ANITA SCHLIPPE RASMUSSEN,  

HYGIEJNESYGEPLEJERSKE

 Hygiejnesygeplejersker  
skaber  rammerne  for sygepleje

16 |  OMKREDS H  |  

TEMA: SÅDAN HAR COVID PÅVIRKET FAGET 



Som hygiejnesygeplejeske  
har Anita Schlippe Rasmussen 

(th) banet vejen for en 
solid  hygiejneorganisation i 

Frederikssund. Det kræver op-
bakning fra og central placering 
i forhold til kommunens øverste 
ledelse. Infektionsforebyggelse 
skal gå på tværs af institutioner 

og faggrupper for at give 
mening og skabe værdi  

i kommunen. 

-Vi har styr på håndhygiejne, korrekt brug af 
værnemidler, rengøring, desinfektion, ren ar-
bejdsbeklædning og meget mere, konstaterer 
Anita. Hun styrer sine indsatser i kommunen 
efter den israelske professor i medicinsk so-
ciologi Aaron Antonovskys motto: Det skal 
være håndterbart, begribeligt og menings-
fuldt for de ansatte at gøre det rigtige.

Nemt at følge retningslinjer
For at det skal være nemt, håndterbart og 
meningsfuldt at følge retningslinjerne har 
Anita brugt meget tid på at få ensretning, 
kvalitet og professionalisering i kommunens 
indkøb. Det har haft den gavnlige sideeffekt, 
at kommunen sparer penge, fordi der ikke er 
så meget spild. 

-Alt hvad vi køber ind, fungerer i forhold 
til borgerens sundhed og smitteforebyggelse. 
Det beskytter borgerne og de ansatte og har 
den rette pris, forklarer Anita. 

-Det, som er er endnu vigtigere, er, at vi 
helt ud i yderste led har ambassadører, der 
er opmærksomme på infektionsforebyg-
gelse. De fleste har været aktive på en eller 
anden måde i at drive de mange forskellige 
projekter, der har været i gang i løbet af de 
år, jeg har været her. Det betyder også, at vi 
har tydelige kommunikationsveje. De fleste 
ved, hvor de skal finde retningslinjerne og 

alle ved, at de altid kan henvende sig til mig. 
Det har været vigtigt i pandemien, hvor 
retningslinjerne hele tiden ændrede sig. 

Værnemidler under standard
Anita måtte vinke farvel til den høje standard 
for værnemidler i kommunen, da de ellers 
fyldte lagre var brugt op. Flere måneder fulg-
te, hvor det var umuligt at få værnemidler. 

-Vi fandt nogle kreative løsninger og var 
helt ude i alle kroge for at finde, hvad der 
var og omfordele det, vi havde, husker Anita. 
Hun ærgrer sig over at være nødt til at sænke 
den høje standard, Frederikssund kommune 
ellers har.

-Lige som alle andre kommuner er vi 
overladt til det, vi kan få via den fælles or-
ganisation Kommunalt Værnemiddel Indkøb 
(KVIK). Vi har modtaget værnemidler, som 
jeg har valgt at sende direkte retur, siger Anita 
og tilføjer:

-Men vi står godt på den systematik, vi i 
forvejen havde på indkøb og kvalitet. Det 
giver os ikke et bedre udbud lige nu, men vi 
ved i hvert fald, hvor vi går på kompromis. 
Det betyder, at vi kan forsøge at kompensere 
for de mangler, som værnemidlerne har. 

Hun tilføjer, at frontpersonalet godt er klar 
over, hvordan tingene burde være og reagerer, 
når de ikke er optimale.

-Jeg er meget glad for, at vi længe har haft 
bade- og omklædningsfaciliteter og arbejds-
beklædning til alle ansatte i kommunens 
plejesektor. Det er et lille plaster på det ret 
store sår det er, at vi må lade os nøje med 
dårlige værnemidler, siger Anita. Som eksem-
pler nævner hun masker, der giver bumser og 
udslæt; handsker, der går i stykker og er alt 
for korte og overtrækskitler, der ikke slutter 
til ved håndleddet. 

-Vi står i anden række i kommunerne, og 
det mærker vi tydeligt, konstaterer hygiejne-
sygeplejersken Anita Schlippe Rasmussen. 

FÆLLES NORDISK 
 MASTERUDDANNELSE

Siden 2019 har videreuddannelsen 
i Infektionshygiejne været en ma-
steruddannelse. Det har de nordiske 
lande i fællesskab besluttet. Uddan-
nelsen foregår på Göteborgs Univer-
sitet og hedder ”Nordisk utbildning i 
Smittskydd och Vårdhygien".

DSR MENER...

Der mangler (også) hygiejne
sygeplejersker
Kommunerne er vågnet op til erkendelsen af, 
at de har brug for en stærk tværgående hygiej-
neorganisation, og at svaret på det behov er, at 
de får ansat uddannede hygiejnesygeplejersker 
til at opbygge og lede sådan en organisering. 
Men der mangler (også) hygiejne sygeplejersker. 

Derfor arbejder DSR for, at der bliver etableret 
en dansk specialuddannelse i infektionsforebyg-
gelse på linje med de andre specialuddannelser. 
Det er den eneste vej frem for at kunne imøde-
komme det store behov for hygiejnesygeplejer-
sker, der viser sig nu. 

v/ kredsnæstformand
SISSE KAMPMANN BRUUN 

Foto: Søren Svendsen
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-Det afspejler, hvad vi her på Montebello al-
lerede arbejdede med før corona blev en reali-
tet: Vi skal væk fra dag til dag beslutninger og 
være mere på forkant i forhold til beboernes 
og de pårørendes situation. Når vi når dertil, 
at vi har lagt nogle gode planer og er kommet 
godt ind i at dokumentere og følge op på de 
planer, kommer næste skridt: At arbejde med 
en mere forebyggende tilgang til borgerne, 
slutter Elisabeth. 

Elisabeth Dreijer Sørensen kom fra 
en stilling som hjemmesygeplejer-
ske faglig leder i hjemmeplejen i 
Helsingør, da hun 1. oktober 2020, 

midt i pandemien, startede på nyt job på Ple-
jecenteret Montebello i Helsingør kommune. 
På baggrund af tilsyn fra Styrelsen for Patient-
sikkerhed havde kommunen allerede i 2019 
erkendt, at der skulle flere sygeplejersker til 
for at imødekomme de behov, plejecentrenes 
beboere har. 

Kompleksiteten på plejecenteret kan side-
stilles med, at borgerne i boligerne er små me-
dicinske enheder. Sådan udtrykker Elisabeth 
den kompleksitet, hun møder hos borgerne på 
plejecentret. 

Fokus på understøttelse
Plejecenteret har 60 borgere og har i alt fire 
sygeplejersker ansat. Social- og sundheds-
assistenter og -hjælpere er dem, der er tæt på 

borgeren i deres hverdag. Sygeplejerskernes 
mål er at understøtte dem, så de kan løse 
opgaverne sikkert.

-Det er vores langsigtede strategi, at kompe-
tenceniveauet skal øges. Og corona har gjort 
det tydeligt, at det er den rette vej, forklarer 
Elisabeth.

De skrøbeligste borgere kræver flere 
kompetencer
Der har været udbrud af COVID-19 på ple-
jecenteret i første bølge, men i Elisabeths tid 
på centeret har corona-indsatsen hovedsageligt 
haft forbindelse til smitteopsporing. 

-Vi har at gøre med de allermest skrøbelige, 
som kan vælte fra det ene øjeblik til det næste. 
Det, vi har gjort, er at lægge planer for, hvad 
der skal gøres i tilfælde af forværring. Vi skal 
være forudseende med, hvad der kan opstå af 
behov og gøre alt klar til, hvis der skulle ske en 
forværring, forklarer Elisabeth.

-Pandemien har bekræftet, hvad vi allerede 
vidste: Der er også behov for sygeplejersker ud 
over dagtimerne, i hvert fald i aftenvagten.

Det har man endnu ikke på plejecenteret 
Montebello, men det ønsker man sig. 

-Borgernes tilstand ændrer sig hurtigt. Det 
gør den med COVID-19. Men jo også når det 
ikke handler om COVID-19, netop fordi bor-
gernes helbredsmæssige tilstand er så kompleks, 
konstaterer Elisabeth. 

Fra brandslukning til forebyggelse
Perioden med corona har været fuld af brand-
slukning og dag til dag beslutninger. 

I Helsingør kommune vidste man allerede før pandemien, at der er 
brug for flere sygeplejersker på plejecentrene. Coronapandemien 

har sat ekstra streger under det behov. 

Sygeplejersker på plejecentre:

Corona har gjort 
behovet tydeligt

Elisabeth Dreijer Sørensen er sygeplejerske på 
plejecenteret Montebello i Helsingør kommune

Det er vores langsigtede 
strategi, at kompetence

niveauet skal øges. Og 
corona har gjort det tydeligt, 

at det er den rette vej
ELISABETH DREIJER SØRENSEN, 

SYGEPLEJERSKE 
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Varmestuer og herberger, der normalt har plads til 30 eller 
flere gæster, har under corona- pandemien været begræn-
sede til kun at måtte have 6–8 gæster. Det betyder, at 
mange hjemløse er presset til at sove i S-togene eller andre 

steder i det offentlige rum. 
-Det betyder også, at vi ikke kan få kontakt med dem, sådan som 

vi plejer, siger Lars Gøtzsche. Han er sygeplejerske i gadeplansteamet, 
som hører under Psykiatrisk Center Amager, men holder til på Ambu-
latoriet på Gl. Kongevej på Frederiksberg. 

-Vi anvender herberger og varmestuer som steder, hvor vi kan 
mødes med borgerne. Det er her, vi indleder arbejdet med at opbygge 
den relation, som er helt afgørende for, om vi hen ad vejen kommer 
igennem med at få lov til at hjælpe dem, fortæller Lars.

Opdager ikke nye
Det er også ofte i varmestuer, på natcaféer og herberger, at Lars og 
hans kolleger opdager, når der kommer nye til, som kan have brug 
for deres hjælp.

-Vi mærker tydeligt, at vi i perioder under nedlukningerne ikke har 
haft samme tilgang til patienterne. Det betyder desværre, at der er 
en masse mennesker derude på gader, i S-tog eller lignende, som har 
brug for hjælp, og som vi ikke får øje på. Og selvfølgelig er vi meget 
bekymrede for, om de kommer længere ud i en dårlig forfatning. Vi får 
det først at se om nogen tid, når de langsomt får kendskab til og en tro 
på, at de igen kan komme ind i herberger og varmestuer, forklarer Lars.

Ingen kommunikation
Tilbage i november var der et stort smitteudbrud på et af de steder, 
hvor Lars og kollegerne møder de udsatte borgere. I løbet af en uge var 
der ikke færre end 30 smittede.

-Det synliggør og forstørrer det problem, som mennesker på gaden 
har: De har ikke en adresse, en e-boks eller en computer, hvor de 
får besked om den smittekæde, som de er en del af. Det er også et 
problem, vi har til hverdag: Kommunikationen med myndighederne 
er noget nær umulig for hjemløse. Men med coronaen handler det jo 
akut om liv og helbred – ikke bare for de enkelte hjemløse, men også 
de mennesker, der er omkring dem, vurderer Lars.

Han forudser samme problem, når de hjemløse står for tur til 
vaccination.

Konsekvenser for alle
Det store smitteudbrud i november fik også personlige konsekvenser 
for de 10 kolleger i Lars’ team. Hele syv af dem blev smittet og fik 
COVID-19. 

-Vi blev mere opmærksomme på, at vi også må beskytte os selv. Vi 
er nødt til at være dem, der aflyser en kontakt, når vi ved, at det er 
muligt at holde afstand. Dermed er vi selv med til at afvise den borger, 
som vi har fået en måske skrøbelig relation til. Det er svært, for vi ved 
jo, hvor meget den relation betyder, og hvor stort arbejde vi lægger i 
at opnå den, slutter Lars. 

Corona har det med at forstørre det, som allerede er til stede i samfundet. Det gælder 
også for uligheden i sundhed. De, som lever på gaden, har et misbrug og/eller en 

psykiatrisk diagnose er nu længere fra at kunne få hjælp end før pandemien. 

Dobbelt op på afstand 

DSR MENER...

Udsatte rammes først
Når der er krise i samfundet, vil det altid være de mest udsatte af 
vores medborgere, som betaler først og størst. Det gælder også 
under COVID-19 sundhedskrisen.

Artiklen bekræfter også, at den sociale ulighed i sundhed er 
stigende og stadig mere tydelig. Tydeligt er det også, at sygeple-
jerskerne selv udsættes for risici, når det atter er dem, der træder til 
med individuelt tilpasset pleje og behandling til vores mest udsatte 
patienter. Også her skal DSR gå i front med holdning og handling. 

v/ kredsnæstformand
KEN STRØM ANDERSEN
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Mia Eva Hellum er gået hele 
vejen fra at være social- og 
sundhedshjælper til sygeple-
jerske, næsten færdiguddan-

net sundhedsplejerske og nu på vej til at blive 
Advanced Practice Nurse (APN). 

Som sygeplejerske har hun de sidste 10 år 
arbejdet på Rigshospitalet med børn, som af 
mange forskellige årsager har brug for hjælp 
til at trække vejret. Ud over at have brug 
for støtte til respiration har børnene også 
mange andre udfordringer i form af f.eks. 
kræftdiagnose, medfødte deformiteter, føl-
ger efter operationer eller ulykker og meget 
andet. 

-Familiernes hjem bliver fyldt med medico-
teknisk udstyr, de er ofte i krise og udmattede 
efter mange og lange indlæggelser. De skal 
hjem og have et liv til at fungere på nogle 
præmisser, som kan være svære, forklarer 
Mia om de patienter, hun har udviklet stor 
erfaring med gennem de sidste 10 år. 

-Der er brug for at være kreativ for at finde 
de tekniske, sociale og psykologiske løsnin-
ger, der virker for præcis den familie og det 
barn. Og det var mit job at samarbejde med 
familien, kommunerne, hospitalet og nogle 
gange hjemmesygeplejersker for at få det til 
at fungere, forklarer Mia om sit job på 5061 
Semiintensiv på Rigshospitalet.

 
Et forbillede i London
-Jeg fik mig et lysende forbillede, da jeg i 
kraft af mit arbejde flere gange var i London 
på børnehospitalet Great Ormond Street. 
Jeg fulgte børn og familier derover, fordi 
visse meget sjældne operationer på børn kun 
udføres der, forklarer Mia.

-Der mødte jeg en APN-sygeplejerske og 
tænkte, at vi også på min afdeling har brug 
for en sygeplejerske med den rolle, hun havde 
– faktisk i det hele taget i Danmark, mange 
forskellige steder i sygeplejen.

Mias forbillede var højt specialiseret sygeple-
jerske inden for øre-, næse-, halsspecialet. Hun 
vidste alt om trachealtuber, børn med respirati-
onsproblemer og deres familiers udfordringer. 
Hun stod for udviklingsarbejdet, undervisning 
og planlagde forløb såvel som for det enkelte 
barn og på et mere generisk niveau.

Udviklingen kommer direkte fra det 
kliniske arbejde
-Det, jeg blev mest grebet af var, at hun var 
meget synligt til stede på afdelingen blandt 
børn og familier og plejepersonalet. Hun gik 
ind i plejen i de forløb, hvor der var udfor-
dringer. Hun søgte at finde de individuelle 
løsninger i samarbejde med de andre syge-
plejersker, lægerne og familierne, husker Mia.

-Hun havde kompetencen til selvstændigt 
at sætte forskellige forsøg på løsninger i værk. 
Det kunne fx være en ny type tube til et barn, 
men også alle mulige andre ting. På den måde 
blev hun en uundværlig sparringspartner for 
både lægerne, sygeplejerskerne og familierne 
i forhold til både behandlingen og sygeplejen. 
Det betød også, at implementering af nye 
tiltag og udvikling i det hele taget fandt sted 
der, lige midt i det kliniske arbejde. Det var 
meget imponerende og som vidne til det, 
også helt logisk, at den praksis er vejen frem i 
udviklingsarbejdet, slår Mia fast.

-Man kan sige, at hun talte lægernes sprog og 
gik til patienterne med sygeplejens helhedssyn 
plus en hel masse viden og erfaring. ”Sådan en 
vil jeg også være!”, tænkte jeg. Og så startede 
jeg på APN-uddannelsen, smiler Mia. 

Vigtige kompetencer
APN-uddannelsen er en af to linjer på syge-
plejerskernes kandidatuddannelse cand.cur. 
Den anden linje hedder Nursing Science og 
har mere fokus på at forberede sygeplejersker 
til at forske. Mia vidste allerede, at det var den 
mere kliniknære linje, APN, der havde hendes 
interesse. 

-Det der tiltrækker mig, er at være til stede i 
klinikken, så der var ingen tvivl om at det var 
APN-linjen, jeg ville ind på. Og uddannelsen 
giver mig langt hen ad vejen det, jeg har brug 
for, for at kunne fungere på de måder, som 
mit engelske forbillede gjorde, siger Mia og 
forklarer:

-Jeg lærer at argumentere på lægernes 
præmisser. Jeg kan nu læse og vurdere viden-
skabelige artikler. Det er et must, når man står 
og skal finde nye løsninger eller holde fast i de 
eksisterende. Jeg har lært så meget mere om 
sygepleje og fået en mere sikker faglig identitet. 
En af de helt store forskelle for mig i forhold 
til tidligere er, at sygepleje ikke handler om, 
at jeg skal løse patienternes problemer. Jeg 
skal samarbejde med dem og hjælpe dem til 
at finde deres løsninger. Det er faktisk en stor 
erkendelse, selvom det måske lyder som noget, 
vi lærer på grunduddannelsen. Men vi aflærer 
det vist også ret hurtigt igen ude i virkelighe-
den, mener Mia.

-Vi har også et stort fag, som handler om 
at optage anamneser. Vi lærer at gennemgå og 
undersøge patienter fra top til tå og identificere 
medicinske og sygeplejefaglige diagnoser. Det 
giver mig på samme måde en sikkerhed og en 
bedre argumentation for det, jeg som sygeple-
jerske ser og mener om de konkrete situationer. 

Med sin uddannelse som Advanced Practice Nurse ser Mia Eva Hellum muligheden for at 
arbejde i klinikken og udvikle løsninger både i konkrete og generelle patientforløb. Det er en 
sygeplejerskerolle, som Mia konkret har set virke i England, og som hun kan se for sig i stort 

set alle sygeplejens mange hjørner. 

Mission: Avanceret  
sygepleje i klinisk praksis

Sygepleje handler ikke om, 
at jeg skal løse patienternes 

problemer. Jeg skal samarbejde 
med dem og hjælpe dem til at 

finde deres løsninger.
MIA EVA HELLUM
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Behovet er alle steder
Mia er på vej til en ny stilling, når hun til sommer 
afslutter sin APN-uddannelse.

-Jeg ved endnu ikke helt, hvordan det kommer til 
at blive. Men jeg taler med min gamle arbejdsplads 
om at blive den her specialist i at hjælpe mennesker 
hjemme, når situationen er sådan, at der er meget 
medicoteknisk udstyr, der skal spille sammen med 
hverdagslivet, siger Mia og konstaterer:

-Jeg kan se lignende funktioner mange andre 
steder i sundhedsvæsenet. Forestil dig min rolle 
oversat til et plejecenter med en APN-sygeplejerske: 
Man kan gå ind i plejen hos en borger med særlig 
kompleksitet og have evidensen med sig til at afsøge 
løsninger i samarbejde med alle omkring beboeren. 
Man kan sætte de undersøgelser og observationer 
i værk, der kan afklare problemerne. Indsæt psy-
kiatri, diabetes, KOL-sygepleje – ja vi har det vel 
egentlig allerede rollen i stomi-sygeplejerske og 
mange sygeplejersker på ambulatorier fungerer som 
APN og sikkert masser af andre steder, siger Mia.

Hun opfordrer andre, som har lyst til ligesom 
hun at arbejde i klinisk praksis på et avanceret 
niveau, til at tage uddannelsen til APN.

-Uddannelsen styrker eksisterende kompeten-
cer og giver helt klart nye. Jeg glæder mig til at 
bruge dem i et nyt job, slutter Mia. 

SKAL DU PÅ APN? SE HER:

Du kan få mere at vide om APN-uddannelsen på www.apnidanmark.dk 
og på www.kandidat.au/sygepleje. 

Det er muligt at tage uddannelsen på deltid som en såkaldt er-
hvervskandidat. På den måde tager den godt fire år, og man kan 
arbejde, mens man uddanner sig. 

DSR MENER...

Akademisk sygepleje helt tæt 
på patienten
Til sommer færdiguddannes de første 
APN- sygeplejersker. Det er et historisk 
nybrud, at vi i Danmark får denne nye type 
sygeplejerske. DSR har presset på og stået 
bag, at uddannelsen er blevet en realitet 
også på dansk jord. 

Det specielle ved APN-sygeplejersken 
er, at det er en akademisk overbygning på 
uddannelsen, som retter sig specifikt mod 
klinisk praksis. Mange sygeplejersker har 
længe ønsket at kombinere de akademiske 
og praksisnære færdigheder på et højere 
niveau til gavn for patienterne. I DSR er vi 
derfor begejstrede og venter spændt på at 
ønske de nye APN-sygeplejersker tillykke 
med titlen.

v/ kredsnæstformand
SIGNE HAGEL ANDERSEN 
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Sygeplejersker har været ramt af COVID-19 i højere grad end den øvrige befolkning. Derfor vil der 
formentlig også være flere sygeplejersker at finde blandt dem, der får senfølger efter COVID-19. 
To medlemmer fra Kreds Hovedstaden fortæller her om en ensom og frustrerende kamp for at 

bliver taget alvorligt, blive udredt og komme videre i arbejdslivet.

De døjer med vejrtrækningsbesvær, søvnproblemer, koncen-
trationsbesvær og hovedpine. Det har de gjort i næsten et 
år. Både Nanna Susé og Imke Mohsen blev smittet med 
COVID-19 på arbejdet i første bølge og kæmper stadig 

med følgerne af sygdommen. Ud over senfølger har de også det tilfælles, 
at de selv har måtte slide sig vej igennem sundhedsvæsenet for at få hjælp.

Svære symptomer
Nanna Susé er 44 år og arbejder på afsnittet for Lindrende Behandling 
på Herlev Hospital. Det havde hun gjort i knapt et halvt år, da hun fik 
COVID-19 den 1. april 2020. 
Selve sygdomsforløbet var som en hård influenza med muskelsmerter, 
voldsom hovedpine, feber med diarré oveni. Følelsen af, ikke at kunne 
få vejret kom snigende, og i de kolde nætter sad Nanna udendørs og 
snappede efter vejret.

-Dengang var anbefalingerne klare. Ring kun efter lægehjælp, hvis 
du er i overhængende livsfare, siger Nanna, som set bakspejlet, mener 
Nanna at hun nok burde være indlagt på dette tidspunkt. 

-Måske ville en indlæggelse have hjulpet på, at jeg kom lettere igen-
nem systemet efterfølgende, siger Nanna. 

Hovedpine og træthed
På Bornholm blev hjemmesygeplejerske Imke Mohsen i slutningen af 
april 2020 smittet af en borger og blev sygemeldt med COVID-19. 

Imke mistede lugte- og smagssansen, havde hovedpine og var meget 
træt. Hun endte med i en periode at bo væk fra familien hos nogle 
venner, der havde et hus i baghaven, hvor hun kunne være isoleret og 
få den nødvendige hvile. 

Umuligt at arbejde
Efter fire ugers sygemelding ville Imke meget gerne i gang med at 
arbejde igen, men led stadig af hovedpine, koncentrationsbesvær og 
træthed. 

Imke Mohsen

Ensom kamp for  
sygeplejersker med senfølger

Nanna Suse 

SENFØLGER
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-Jeg talte med min leder og blev mødt med en meget positiv holdning 
om, at vi skal samle på succeser, og at jeg kun skal arbejde det, jeg kan 
tåle. Jeg startede med tre timer om dagen. Efter ret kort tid blev det 
tydeligt, at det kunne jeg ikke. Jeg var fuldstændig udmattet og kunne 
intet, når jeg kom hjem og havde konstant hovedpine. Så bliver jeg 
fuldtidssygemeldt igen. 

Hutler sig igennem på jobbet
Imens er Nanna begyndt – skal det vise sig – en lang kamp for at blive 
undersøgt for de symptomer, hun bliver ved med at have: 

-Trykken for brystet, hoste, dyspnø og konstant høj puls. Jeg kunne 
ikke slæbe mig af sted uden at blive forpustet, siger Nanna, hvis egen 
læge anbefalede hende at drikke te for at lindre symptomerne. Kort 
fortalt endte jeg med hjælp af overlægen fra min egen afdeling, med 
at blive kortvarigt indlagt for at få lavet de nødvendige undersøgelser. 

-Jeg fik så Codein, som hjalp, fortæller Nanna og tilføjer at hverken 
røntgen eller blodprøver viste noget unormalt. 

Frem til sommerferien hutler jeg mig igennem jobbet på hhv nedsat 
tid, fuld tid og nedsat igen. Jeg husker dårligt, græder meget og er 
nødt til at sove i bilen både før og efter, jeg går på arbejde. Kun fordi 
førnævnte overlæge hjalp mig, fik jeg endelig hul igennem til til en 
lungefunktionstest som ellers var blevet afvist.

Nanna bliver sat i i steroidbehandling og højdosis antihistamin og 
det hjælper noget på vejrtrækningen. 

Løber spidsrod
I kommende måneder går Nanna til undersøgelser flere gange om 
ugen i både hjerte- og lungemedicinsk regi. Efter flere CT scanninger, 
skintigrafi EKGér, EKKO; Holter-overvågning, blodprøver og et par 
korte indlæggelser, kan man kun konstatere, at hun har en meget høj 
puls ved den mindst aktivitet, og at diffusionen yderst i lungerne er 
dårlig, trods billederne ikke viser noget.

-Så ved juletid blev jeg sat i blodfortyndende behandling på grund 
af en mistanke om microblodpropper. Så nu ni måneder efter infektio-
nen, kan jeg for første gang mærke en bedring. Jeg er stadig i steroidbe-
handling, blodfortyndende og højdosis antihistamin. Pulsen er faldet 
noget og de konstante hovedpiner er på retur. Trods en overvældende 
træthed er det lykkedes mig at starte op på 32 timer igen efter knapt 
et år med delvis sygemelding. 

-Jeg tør ikke tænke på, hvordan jeg skulle være kommet videre, hvis 
jeg ikke selv havde kendt sundhedsvæsenet indefra og vidst, hvor jeg 
skulle presse på for at få sat noget i værk. Men det har samtidig givet 
mig et totalt rodet forløb, siger Nanna, der føler, at hun har spildt et 
helt år med at løbe spidsrod i sundhedsvæsenet. 

Endelig udredning
På Bornholm har Imke gennem efteråret fortsat hovedpine. Hun må 
selv være opsøgende for at finde ud af hvem, der kan sørge for, at hun 
bliver udredt ordentligt. I oktober får hun endelig kontakt med Dansk 
Hovedpinecenter på Rigshospitalet i Glostrup via en telefonsamtale 
med en neurolog.

- Jeg forlanger at komme til at tale med en neuropsykolog. Det sker i 
november, hvor jeg bliver testet her på Bornholm. Resultatet viste, at min 
hjerne ikke har lidt skade. Det blev en stor trøst for mig, fortæller Imke. 

Små skridt
Imke har haft stor gavn af et fire dages rehabiliteringsophold på Fyn 
for senfølgeramte og deres pårørende, hvor også Imkes ægtefælle 
deltog.

-Ideen til opholdet kom fra Facebook-gruppen ”Covidramte med 
senfølger”, som også har været et af de steder, jeg har kunnet hente 
forståelse og støtte, siger Imke.

Rehabiliteringsopholdet giver Imke mod på at gå i gang med fysisk 
træning med små skridt ad gangen.

-Jeg fandt ud af, at hovedpinen ikke blev værre, når jeg træner med 
korte intervaller efterfulgt af hvile. Det gælder for motion, men også 
i forhold til at anvende en computer Jeg har fået håb for, at jeg kan 
træne mig op, forklarer Imke. Hun møder fuld forståelse hos ledelsen, 
der er med på at tilrettelægge en tilbagevenden til arbejdet over lang 
tid og med små skridt ad gangen. 

-Fra at møde op en time to gange om ugen, hvor jeg udførte ad-
ministrativt arbejde, arbejder jeg nu tre gange om ugen. Jeg er i vores 
sygeplejerskeklinik og skal nu til at tage mig af to borgere på de dage, 
hvor jeg arbejder. Det kræver, at jeg har en times pause indimellem. Jeg 
har fået troen på, at jeg er på rette vej og kan blive sygeplejerske igen, 
siger Imke, der dog ønsker sig, at andre ikke skal kæmpe så hårdt for 
at få hjælp i sundhedsvæsenet, som hun har måttet.

Brug for en tovholder
Imke og Nanna peger begge på, at man har brug for en tovholder, der 
kan hjælpe en med at få en systematisk udredning. Og de kan begge 
genkende problematikken fra deres professionelle liv. 

-De patienter, jeg har med at gøre, har ofte også været kastet rundt i 
sundhedssystemet uden mål og med. Jeg har nu mærket på egen krop, 
hvor opslidende og frustrerende det er. Det ønsker jeg ikke for nogen, 
siger Nanna og fortsætter.

-Jeg har fået en sygdom på mit arbejde. Jeg vil have min arbejdsgiver 
- regionen - til at lytte, så andre med senfølger kan få et bedre forløb, 
end jeg har haft. 

DSR MENER...

Syg af jobbet i en pandemi = et særligt 
 ansvar på arbejdsgiverne
Sygeplejersker er i frontlinjen, når en pandemi hærger. Det er 
uundgåeligt. 

Det har været meget synligt i statistikkerne, at flere sygeple-
jersker bliver smittet end gennemsnitsbefolkningen. Det bør til 
gengæld i høj grad være undgåeligt! En gennemtænkt organi-
sering af arbejdet, værnemidler af høj kvalitet og tilstrækkeligt 
med personale er nogle midler, som arbejdsgiverne skal sørge 
for, er i orden. 

Der hviler et stort ansvar på arbejdsgiverne i at forebygge 
smitte af sygeplejersker. Og der hviler et stort ansvar på ar-
bejdsgiver, når sygeplejersker så bliver smittet, får senfølger og 
bliver midlertidigt eller længerevarende uarbejdsdygtige. Alt 
skal gøres for at hjælpe de sygeplejersker tilbage til arbejdet.

v/ kredsnæstformand
INGER MARGRETE SIEMSEN (IMS)
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M A R T S

23.
Debriefing som middel til at bearbejde voldsomme hændelser og arbejdspres  
kl. 19.00 – 21.00

A P R I L

6. Netværk for sygeplejersker med begrænsning i arbejdsevnen kl. 13.00 – 15.00

8. Fra studerende til ny sygeplejerske – for 5. semesterstuderende kl. 17.00 – 17.45

14.-15. Karrieredage kl. 17.00 - 19.00

22. Fra studerende til ny sygeplejerske – for 5. semesterstuderende kl. 13.15 – 14.00

M A J

3. Netværk for sygeplejersker med begrænsning i arbejdsevnen kl. 13.00 – 15.00

4. Kend dine rettigheder kl. 16.30 – 18.30

11.
Tillidsbaseret og samskabt styring – for arbejdsmiljøgruppen (ledere og 
arbejdsmiljørepræsentanter) kl. 9.00 – 11.30

12. Florence Nightingales fødselsdag og Sygeplejens dag (se mere her på siden)

18. Videnscafé for sygemeldte medlemmer kl. 10.00 - 13.00

J U N I

1. Kend dine rettigheder kl. 16.30 – 18.30

10. Netværk for sygeplejersker med begrænsning i arbejdsevnen kl. 13.00 – 15.00

ARRANGEMENTER 

MARTS-JUNI 2021

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

Du kan hente en Year of the Nurse- 
plakat på kredskontoret i åbningstiden

12. MAJ SYGEPLEJENS 
DAG OG FØDSELSDAG 
FOR FLORENCE

WHO udnævnte 2020 til at være 
Sygeplejens og Jordemødrenes år 
og har besluttet at forlænge fejrin-
gen ind i 2021. Sidste år blev der 
mulighed for at fejre dagen på ar-
bejdspladserne med morgenbrød, 
kage til kaffen eller andre hyggelig-
heder. Den mulighed kommer også 
i år. Det er din tillidsrepræsentant, 
der skal ansøge i kredsen, hvis din 
arbejdsplads ønsker at deltage. 

Billedet viser sidste års fejring på 
en arbejdsplads. 

Alle kredsens medlems arrange-menter foregår i øjeblikket virtuelt


