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Kontakt til DSR Kreds Hovedstaden
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. 
22.500 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

Årets første udgave af OmKreds H stiller skarpt på den 
organisatoriske OG faglige udvikling i kommunerne, 

blandt andet i form af selvstyrende teams. Vi besøger den 
nye retspsykiatri på Sankt Hans Hospital, fortæller om 

evidensbaseret sygepleje på Herlev Hospital og holder dig 
opdateret på resultater og nyttig viden om din lokale kreds i 

Dansk Sygeplejeråd. God læselyst. (Genrefoto: Joachim Rode)
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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
Teamleder Helle Christiansen 
(primærteamet)
Teamleder Iben Frödin ( sekundærteamet)

Kredsformandskab 
Kredsformand Kristina Robins
1 kredsnæstformand Harun Demirtas
2 kredsnæstformand Christian B. 
Kummerfeldt 
Kredsnæstformand Sisse Kampmann 
Bruun
Kredsnæstformand Kristina Frederiksen
Kredsnæstformand Nicklas Vagner 
Forsman

Se hjemmesiden for kontaktinformation 
og oplysninger om kredsformandska-
bets 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.   

Tid til tydelighed om roller  
og nødvendighed  

Vi har talt om det i alle mine år 
som sygeplejerske og fagligt aktiv: 
Hvordan sætter vi de rette ord på 
kerneopgaven, og hvordan argu-

menterer vi med størst tyngde for betydningen 
af sygeplejefaglighed? Hvor i patientforløbet 
er det helt nødvendigt, at sygeplejersken er til 
stede, og hvilke kompetencer er det nødvendigt 
at besidde?

Udvikling og omstilling i sundhedsvæsenet 
buldrer afsted, båret af udsigten til mange, mange 
flere plejekrævende ældre i de kommende år og 
store udfordringer med at rekruttere og fastholde 
kvalificerede medarbejdere i sundhedsvæsenet – og 
på alle andre områder i øvrigt. Nye organiserings-
former som faste og selvstyrende teams, som vi bl.a. 
ser på i dette blad, vinder frem. En ny ældrelov er 
under udvikling. Det samme er en 10-års plan for 
psykiatrien. Den nye nationale sundhedsaftale er 
på trapperne og sætter rammer for etablering af 
sundhedsklynger på tværs af sektorer. 

I lyset af alt dette er det mere relevant og nød-
vendigt end nogensinde, at vi som sygeplejersker 

og organisation bliver tydelige i forhold til syge-
plejerskers roller, nødvendighed, kompetencer, be-
føjelser og ansvar. Vi skal vise vores helt grundlæg-
gende berettigelse til gavn for patientsikkerhed og 
borgere i alle aldre og på alle niveauer i fremtidens 
sundhedsvæsen. Det gør vi bl.a. gennem DSRs 13 
anbefalinger til sundhedsaftalen (som du kan læse 
på dsr.dk) og mere konkret i vores løbende dialog 
og forhandlinger med arbejdsgivere og politikere 
i vores kreds – fx i vores anbefalinger til kommu-
nernes budgetter i 2023, som du kan læse om inde 
i bladet. 

Fremtidens sundhedsvæsen er her, og vi skal som 
stærk, veluddannet faggruppe finde og tage vores 
velbegrundede plads i den. Det gør vi ved at spille 
ind med konkrete bud på at løse vanskelige sam-
fundsopgaver og søge indflydelse på den udvikling, 
der fortsætter ufortrødent.
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KONTAKT DSR  
– se hvordan og hvornår 
Har du som DSR-medlem brug for den rigti-
ge vejledning i forhold til din arbejdstid, løn 
eller ansættelse? Trænger du til et godt råd 
i en presset hverdag eller en svær situation 
på jobbet? Så kontakt os. Det er derfor, vi er 
her. Brug i første omgang din lokale (fælles)
tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Hvis 
du ikke har en (F)TR, så kontakt DSRs fag-
lige konsulenter på kredskontoret i Køben-
havn eller på Bornholm.

Vi har åbent alle hverdage 9-14, onsdag 
dog 13-16. Ring 7021 1662, skriv til hoved-
staden@dsr.dk eller lav en aftale og kom 
forbi. På dsr.dk/hovedstaden finder du altid 
opdateret information om åbningstider og 
mail- og telefonkontakt til medarbejdere og 
politisk valgte. I menuen finder du en side 
med særlig lokal information vedr. kontoret 
på Bornholm.

Kredskontoret på Nørreport i København 
og satellitkontoret på Bornholm er lukket i 
weekender, på helligdage og fredag 26. maj. 
Man-onsdag før påske (11.-13- april) holder vi 
åbent på telefonerne som sædvanlig og har 
personlig adgang efter aftale i København. 
På Bornholm er der dog lukket for personlig 
adgang hele påskeugen. 

SLS Praktikpris til Børne- og ungemodtagelsen Herlev
Tre praktiksteder beliggende i Herlev var de nominerede blandt i alt 33 indstilinger i 
Region Hovestaden, da Sygeplejestuderendes Landssammenslutning SLS uddelte 
årets Praktikpriser i alle fem regioner. 

En jury sammensat af studerende tildelte Børne- og ungemodtagelsen på Her-
lev-Gentofte Hospital den endelige hæder som et godt uddannelsessted for fremti-
dens sygeplejersker. I indstillingen blev de forskellige professioners evne på tværs af 
afdelingen til at inkludere studerende i situationer med læringsudbytte fremhævet, 
ligesom afdelingens fokus på kommunikation og tryghed for studerende.

De to øvrige nominerede arbejdspladser var sengeafsnit 1 på hospitalets afdeling 
for kræftbehandling samt Herlev kommunes hjemmesygepleje. Kredsen ønsker 
vinderen og de to runner-ups stort tillykke med resultatet og indsatsen for at løfte 
opgaven med at prioritere et velfungerede studiemiljø. 

Lærke Marie Høgh Bünger har fotograferet fra fejringen i akutmodtagelsen. 

Kredsens regnskab: Overskud men mørke skyer
Kredsens årsregnskab for 2021 blev godkendt af kredsbestyrelsen på mødet i marts. 
Det viste et ekstraordinært stort overskud på 1,6 mio. kr. i forhold til det budgettere-
de underskud på godt 600.000 kr. 

Der er flere årsager til det store overskud. 2021 var ligesom 2020 præget af coro-
na-nedlukning og restriktioner, hvortil kommer konflikten. Mange budgetterede 
aktiviteter for medlemmer, tillidsvalgte og kredsbestyrelse blev udsat, aflyst eller 
afviklet virtuelt med lavere omkostninger. Det lykkedes dog bl.a. at gennemføre lokal 
markering af Sygeplejerskens År 12. maj på mange arbejdspladser i kredsen.

Kredsens formue er på den baggrund vokset.  Kredsen har en sund og robust 
økonomi med mulighed for at bruge penge med fornuft, forankret i lokale politiske 
beslutninger. I de kommende år venter dog større udfordringer. Dels afvikles flere 
udsatte aktiviteter som fx fejring af kredsens jubilarer, og dels vil kredsen mærke 
de økonomiske konsekvenser af den store medlemsnedgang efter konflikten i 2021. 
Kredsbestyrelsen har også tidligere godkendt et budgetteret underskud for årene 
2022-24 på 3,8 mio. kr.

Forår betyder kommunale FO-dage
Er du kommunalt ansat syge- og sundhedsplejerske og skal arbejde på en søgne-
helligdag? Så er du berettiget til en ekstra fridag kaldet en FO-dag. Har du fri på den 
pågældende søgnehelligdag, vil du oftest holde din FO-dag den dag. I kredsen ser 
vi, at rettigheden til ekstra fridage nogle gange bliver overset ved en fejl. Derfor kan 
man få oparbejdet en del fridage, som skulle være afholdt. 

Tjek din lønseddel i de kommende måneder, hvor forårets seks søgnehelligdage 
falder: Skærtorsdag 14. april, Langfredag 15. april, 2. Påskedag 18. april, Store Bede-
dag 13. maj, Kristi Himmelfartsdag 26. maj og 2. Pinsedag 6. juni. Kontakt din (F)TR 
eller kredsen, hvis du har spørgsmål til din vagtplan i forbindelse med helligdagene.
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Nu også anonymitet ved logning 
I februar blev det politisk besluttet at give regionerne mulighed for, at medar-
bejdere i sundhedsvæsenet også ved logning i elektroniske patientjournaler 
som fx Sundhedsplatformen kan registreres og blive vist ved andet end 
deres fulde navn. 

Bekendtgørelsen på området er derfor ændret pr. 1. marts. Det har været 
et vigtigt efterslæb fra sommeren 2021, hvor bekendtgørelsen om journalfø-
ring blev revideret, men altså ikke omfattede logning. Det er nu sket, om end 
beslutningen først behøver at være implementeret i marts 2024. Den lange 
frist for implementering skyldes, at den tekniske løsning først skal udvikles, og 
Sundhedsdatastyrelsen har vurderet, at det vil tage to år. 

Kredsens formandskab 2021-25 
Ovenpå en lidt turbulent start efter kreds-
bestyrelsesvalget i november 2021 er 
kredsens formandskab fuldtalligt og godt i 
gang med det lokale politiske arbejde. De 
seneste måneder har på det regionale om-
råde især stået i forhandlingernes tegn om 
prinicpper for udmøntning af regeringens 
vinterpakke på 312 mio. kr. og opsigelse 
samt efterfølgende indgåelse af en ny og 
forbedret aftale om frivilligt ekstra arbejde. 

På det kommunale område har formand-
skabet holdt politiske hilse-på møder i en 

række kommuner med nytiltrådte borgme-
stre og været engageret i en lang række 
forhandlinger om lokale vilkår og indsatser 
for at fastholde og tiltrække sygeplejersker i 
lyset af den stigende mangel på kvalificeret 
arbejdskraft også i kommunerne. 

Formandskabet arbejder alle på fuld tid 
for at vare tage medlemmernes interesser 
og er valgt for en fireårig periode frem til 
november 2025. Find direkte kontaktinfor-
mation på dsr.dk/hovedstaden under fanen 
”Om kredsen” eller ”Kontakt os”. 

DSR MENER...

En sejr – men ventetiden er for lang
Hensynet til tryghed og sikkerhed for medarbejderne 
i sundhedsvæsenet har fået et vigtigt løft med den 
ændrede bekendtgørelse, så der er nu er sammen-
hæng hele vejen rundt i dokumentationsprocessen. 
Respekt og tak til gruppen #Tjenestenummer nu!, 
som består af bl.a. medarbejdere i psykiatrien, og 
som med borgerforslag og en vedhold ende indsats 
har en stor aktie i, at vi er nået hertil. 

I kredsen har vi respekt for, at løsningen skal 
være god og ordentlig, men to år er en meget lang 
tidshorisont. Vi opfordrer til at prioritere udviklingen 
og samtidig til, at arbejdsgiver allerede nu går i gang 
med at sikre anonymitet i hverdagen.

v/ kredsnæstformand
SISSE KAMPMANN BRUUN 

Fra venstre mod højre ses kredsnæstfor-
mændene Harun Demirtas, Nicklas Vagner 

Forsman, Sisse Kampmann Bruun samt 
kredsformand Kristina Robins. Derefter 
følger kredsnæstformændene Kristina 

Frederiksen og Christian B. Kummerfeldt.

Kræfterne bag gruppen bag borgerforslaget #Tjenestenummer nu! med V-politiker 
Annette Østergaard. FTR-suppleant i psykiatrien Rikke Bondorff ses til højre.

5|  MARTS 2022  |



Har du smerter eller stress-symptomer?
Går du rundt i hverdagen og har ondt i lænd eller skulder, eller har 
du ofte stresssymptomer som hovedpine, uro eller frustration, er 
der al mulig grund til at tage det alvorligt.

Det er meget lettere at gøre noget ved begyndende udfordrin-
ger, end når generne har stået på i lang tid og er blevet mere 
alvorlige. Der kommer ofte mindre alvorlige symptomer før alvor-
lige symptomer, og jo før de bliver håndteret, jo bedre er det.

Dette kan du gøre:
• Find sammen med din leder og/eller arbejdsmiljørepræsen-

tant ud af, om, der er flere på arbejdspladsen, som oplever 
samme symptomer som dig. Er det tilfældet, så kan I på et 
personalemøde aftale, hvordan I mindsker belastninger. I kan 
finde inspiration på Etsundtarbejdsliv.dk eller arbejdsmiljow-
eb.dk 

• Måske skal du individuelt have hjælp til at komme af med 
symptomerne. Spørg din leder og/eller arbejdsmiljørepræsen-
tant, om der på arbejdspladsen er en ordning – Falck Health 
Care eller lign. som du kan få hjælp fra.

• Du kan også søge DSRs Solidaritetsfond om støtte til behandling 
hos psykolog, fysioterapeut eller kiropraktor. Læs mere på dsr.
dk → Solidaritetsfonden. Du kan kontakte kredsens arbejdsmil-
jøkonsulent Karin B. Nielsen kbn@dsr.dk for hjælp med at søge 
Solidaritetsfonden.

FEA-aftaler breder sig lokalt 
Med virkning fra 1. februar indgik kredsen 
og Region Hovedstaden en regional 
aftale om frivilligt ekstraarbejde, som 
løber frem til 30. april 2022. Siden aftalen 
blev indgået, er den blevet tiltrådt lokalt 
på forskellige afdelinger på stort set alle 
hospitaler i regionen.

Baggrunden for at indgå aftalen har 
været det store pres på driften. På nogle 
afdelinger i Hovedstaden mangler op til 
40% af sygeplejerskerne, og den mang-
lende sammenhæng mellem opgaver og 

medarbejdere presser arbejdsmiljøet og 
patientsikkerheden. Det er et vigtigt ele-
ment i aftalen, at den kun kan bruges efter 
fælles aftale mellem den lokale ledelse og 
fællestillidsrepræsentanten på det enkelte 
hospital. 

Kredsen har ønsket at gøre aftalen 
tidsbegrænset til tre måneder for at kunne 
evaluere den tæt, både i forhold til anven-
delse og effekt. Vi har i denne tid møder 
med regionen for at drøfte en eventuel 
forlængelse af aftalen.

Erfaringstillæg og andre lønstigninger pr. 1. april 
Pr 1. april udmøntes en række overens-
komstforhandlede lønforbedringer for 
sygeplejersker i region og kommuner. 
Det betyder blandt andet, at der ind-
føres et nyt erfaringstillæg i regionen 
på 3.000 kr/år (2018-niveau) til alle 
sygeplejersker og specialuddannede 
sygeplejersker og radiografer fra fires 
års anciennitet, og at erfaringstillægget 
efter 10 år hæves med yderligere 650 kr. 

I kommunerne indføres et nyt erfa-
ringstillæg til sygeplejersker, special-

uddannede sygeplejersker og sund-
hedsplejersker fra fire års anciennitet 
på 2.150 kr. (2006-niveau).

For sygeplejersker med kandidatud-
dannelse hæves værdien af løntrin A8 
i begge sektorer, og for kommunalt an-
satte sygeplejersker sker der desuden 
en lille pensionsstigning og forbedrin-
ger af arbejdstids-relaterede tillæg. 

Læs mere om lønforløb og se opda-
terede løntabeller i region og kommu-
ner på dsr.dk/løn. 
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FEA – frivillig, tidsbegrænset 
og lokal
Vi har i formandskabet med opbakning 
fra kredsbestyrelsen valgt at forhandle 
en FEA-aftale, fordi den indebærer frivil-
lighed frem for pålæg og dermed styrker 
sygeplejerskers indflydelse på deres eget 
arbejdsliv. Og fordi aftalen skal tiltrædes 
helt lokalt af ledelse og FTR, betyder det, 
at der skal være dialog med sygeplejer-
skerne først om andre muligheder for at 
løse presset på driften. Det er vigtigt for 
arbejdsmiljø og patientsikkerhed. 

FEA er bestemt ikke en løsning på 
arbejdspres og sygeplejerskemangel på 
den lange bane. Men frivillighed, bedre 
honorering, lokal indflydelse og dialog 
med ledelsen om mulige løsninger tæller 
med på den korte bane. 

v/ kredsformand 
KRISTINA ROBINS
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KREDSBESTYRELSEN gør klar til kongres 
Siden kredsbestyrelsen trådte til i november 
efter valget, har der været gang i mødeakti-
viteten for at få rammerne for de kommende 
fire års arbejde til at falde på plads og for 
at introducere medlemmerne til hinanden, 
organisationen og de områder, der fylder 
politisk i og udenfor DSR. Forhandlingssitua-
tionen på især det regionale område har fyldt 
en del (se side 6 om FEA-aftalen) og senest 
kongresforberedelserne lokalt. 

Midt i maj holder Dansk Sygeplejeråd 
ordinær kongres i Århus, og ifølge DSRs 
nuværende love sker det kun hvert fjerde år. 
Kongressen er Dansk Sygeplejeråds øverste 
myndighed, og kredsbestyrelsen er en del af 
kongressen. Det er her, de store linjer, struktu-
ren og den politiske retning for organisationen 

fastlægges. Kredsbestyrelsen i Hovedstaden 
behandlede hele 19 lokale forslag på sit møde 
i marts (foto herover) og sendte dem af sted 
til videre behandling i hovedbestyrelsen med 
opbakning fra hele eller dele af kredsbestyrel-
sen. Emnerne favnede bredt, fx:
• Procedurer for støtte til medlemmer, som 

oplever repressalier ved at udtale sig
• Indsats for at undersøge mulighederne 

for at DSR træder ud af fag bevægelsens 
hovedorganisation FH

• Bedre vilkår for langtidssygemeldte som 
følge af arbejdsskade og -ulykke

• En række forskellige forslag til konkrete 
ændringer i DSRs organisatoriske struk-
tur, fx færre medlemmer af kredsbestyrel-
ser og formandskab end i dag, 

Følg forslag og kongres
Når du læser disse linjer, er alle indkomne 
kongresforslag i hele landet under videre 
behandling og gruppering i regi af DSRs 
hovedbestyrelse som led i forberedelserne til 
kongressen 17-20. maj. 

Følg med på dsr.dk/kongres, hvor du kan 
læse alle de endelige forslag. Du kan også 
som medlem være tilhører ved kongressen, 
eller du kan følge den demokratiske beslut-
ningsproces hjemmefra, for kongressen 
bliver streamet i sin helhed.

Kongressen indledes med en fagkongres 
16. maj, som har fokus på professionens ud-
vikling og sygeplejerskerne fremtidige roller i 
sundhedsvæsenet. Læs mere om den på dsr.
dk/kongres i løbet af foråret.

Kredsbestyrelsen styrker 
 Instagram-kommunikation
10 kredsbestyrelsesmedlemmer har samlet sig i en arbejdsgruppe 
med det formål sammen at profilere kredsen og kredsbestyrelsens 
arbejde stærkere på de sociale medier, især Instagram.

På mødet 1. marts vedtog kredsbestyrelsen gruppens forslag 
til en indsats, som skal ”sætte ansigt på kredsen” og synliggøre 
kredsbestyrelsen overfor medlemmerne som sygeplejersker, der 
arbejder politisk. Det vil i første omgang ske gennem takeovers på 
Instagram, hvor skiftende kredsbestyrelsesmedlemmer har ansvar 
for kredsens Instagram-profil og deler billeder og refleksioner om 
planlagte temaer. Maj måned vil stå i DSR-kongressens tegn med 
det formål at gøre det poliske arbejde i DSR mere nærværende og 
vedkommende for medlemmerne. 

Tillidsrepræsentant Sheila Petersen fra 
Rigshospitalet er gruppens tovholder, og 
kredsnæstformændene Kristina Frederik-
sen og Harun Demirtas er bindeled til kred-
sens formandskab. Find og følg kredsens 
Insta gram- profil på dsr_hovedstaden. 

DSR MENER...

Forstærket kommunikations indsats
Kredsen arbejder på mange fronter for at være relevant for og i 
kontakt med vores medlemmer. Den opgave spiller de medlems-
valgte kredsbestyrelses (KB) medlemmer en vigtig rolle i. 

Nu er et meget konkret kommunikationskommissorium blevet 
godkendt af en samlet KB. Det er jeg stolt af og ser sammen med 
hele formandskabet og kredsen frem til arbejdet sammen med 
KBs kommunikationsgruppe. Vi ser flere muligheder for at nå 
bredere ud med personlige fagpolitiske budskaber og ad den vej 
få medlemmerne tættere på kredsen. 

v/ kredsnæstformand
KRISTINA FREDERIKSEN



FTR Anja Thorslund (tv), borgmester Sisse Marie Welling, 
kredsformand Kristina Robins, FTR Marianne Rasch  
og FTR Rikke Wiwe (th)
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Kredsens prioriteringer i den 
kommunale budgetindsats 2023
Der er pres på det kommunale sundhedsvæsen, og 
det bliver ikke mindre i de kommende år. I kredsens 
tilbagevendende indsats for at sætte fingeraftryk på 
de kommunale budgetter sender vi fire anbefalinger til 
politikerne, når beslutningerne om budget 2023 skal 
træffes. De retter sig alle mod at fastholde og tiltrække 
sygeplejersker og sundhedsplejersker: 
• Gode praktikker skaber fremtidens kolleger – prioriter 

klinisk vejledning
• Invester i oplæringsforløb for nyuddannede, så flere 

kvalificerede medarbejdere bliver i kommunen
• Øvelse gør mester – hold på de erfarne
• Styrk børn og unges trivsel – uddan flere sundheds-

plejersker

Kredsens formandskab sender hvert år et brev til ud-
valgte beslutningstagere i kredsens 29 kommuner og 
samarbejder med lokale (fælles)tillidsrepræsentanter 
om at få politikerne i tale og holde fokus på lokale pro-
blemstillinger i tiden frem mod budgetvedtagelsen på 
den anden side af sommerferien. 

DSR MENER...

Strategisk indsats i Københavns 
 kommune
I Kreds Hovedstaden har vi valgt at styrke den strategiske 
indsats i Københavns kommune. Kommunen har omkring 
1.100 sygeplejersker og 200 sundhedsplejersker ansat, og 
der foregår en lang række udviklings- og driftsopgaver, 
som vi gerne vil være mere systematisk ind over fagligt og 
politisk som sygeplejerskernes faglige organisation. 

Derfor har vi nu udvidet til at have tre fællestillidsrepræ-
sentanter i Sundhedsforvaltningen, som deler områderne 
mellem sig og samarbejder. Det giver os mulighed for at 
styrke vores samlede indflydelse, blive inspireret af nye af-
taler og muligheder på tværs og i det hele taget gå målrettet 
efter at opnå mere ensartede resultater til sygeplejerskerne 
på tværs af Sundhedsforvaltningens lokale arbejdspladser. 
Strategiarbejdet består også i møder med politikere og 
borgemestre i de tre relevante forvaltninger. Det skal sættes 
i gang i foråret, og det har vi positive forventninger til. Det 
synes jeg som kredsens politisk ansvarlige i Københavns 
kommune også, at medlemmerne skal have. 

v/ kredsnæstformand
NICKLAS VAGNER FORSMAN

Styrket bred indsats for at fastholde 
og tiltrække i København 
Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (foto) invitere-
de primo marts repræsentanter for DSR og FOA til møde om forslag til 
løsninger på udfordringerne med at tiltrække medarbejdere særligt til 
ældreplejen i kommunen. Kredsformand Kristina Robins og de tre FTR 
i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen deltog med budskaber om, at 
det er vigtigt at sætte ind ift. først og fremmest at kunne fastholde de 
allerede ansatte sygeplejersker. Det kræver at man både ser på løn og 
vilkår, men også prioriterer at sikre godt arbejdsmiljø, god ledelse og 
rum til at bruge sin faglighed. 

Funktionstillæg på 49.900
Ud over den politiske dialog om at tiltrække og fastholde sygeplejersker, 
forhandles løn og vilkår løbende i hverdagen. Som et nyligt eksempel har 
fællestillidsrepræsentant Rikke Wiwe indgået en aftale i hjemmesygeple-
jen Amager Syd. Her får ansvarshavende sygeplejersker i aftenvagt pr. 1. 
marts et pensionsgivende funktionstillæg på 49.900 kr./år (nutidsværdi 
63.700 kr/år), fordi Rikke Wiwe besluttede at tage en tidligere rammeaf-
tale op og støve den af. Hun peger på, at der var gode argumenter for at 
forhandle en væsentlig forhøjelse og forbedring af aftalen: 

-Forberedelse er væsentlig for mig som fællestillidsrepræsentant, når 
det handler om at opnå resultater til gavn for medlemmerne. Jeg kunne 
her give gode eksempler på, hvor meget kompleksiteten i funktionen er 
steget, siden den gamle rammeaftale blev indgået for 15 år siden. Antal-
let af samarbejdspartnere er blevet meget større og porteføljen blevet 
udvidet kraftigt, så man fx nu også står for tilsyn med plejehjemmene. 
 Funktionen kræver erfaring, og det er svært at rekruttere, forklarer hun. 

Arbejdsgiveren lokalt var enig, og i skrivende stund er tilsvarende 
funktioner løftet i andre hjemmesygeplejedistrikter i København. 

Historien understreger, at Københavns kommune på flere områder 
er interesseret i at gøre en indsats på flere niveauer, som skal gøre det 
attraktivt at være og blive sygeplejerske i kommunen. 

300 mio til at tiltrække og fastholde
Det gjorde politikerne på Københavns rådhus også, da de med budget 
2022 besluttede at afsætte 75 mio. kr. årligt frem til 2025 for at fasthol-
de og tiltrække sygeplejersker, assistenter og hjælpere i kommunen. 
 Pengene udmøntes efter overordnede kriterier aftalt med DSR og FOA, så 
blandt andet 2.750 medarbejdere med fem års anciennitet får et fasthol-
delsestillæg på 7.000 kr. i 2022, 600 vejledere får 8.500 kr. årligt, og 1.200 
medarbejdere i aften/nat får 10.000 kr/årligt i hele perioden. Tillæggene 
er pensionsgivende og kommer til udbetaling med april-lønnen i 2022.

NYT FRA KREDSEN



Kredsen er i de seneste måneder atter begyndt at invitere til fysiske arrangementer i form af medlemsmøder 
og større begivenheder. Få et tilbageblik på nogle af de afholdte begivenheder og tjek kredsens arrangements-

kalender på bagsiden af dette blad eller på dsr.dk/hovedstaden/arrangementskalender. Måske ses vi?
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Omsider: Stor jubilar-fejring 

I februar lykkedes det efter lang tids coro-
na-forhindringer kredsen at afholde et stort 
fysisk arrangement for de mange sygeple-
jersker og kredsmedlemmer, som i 2020 og 
2021 har kunnet fejre deres 25, 40, 50, 60 
eller 70 års jubilæum som uddannede syge-
plejersker.

Jubilarerne blev fejret ved et stort samlet 
bruncharrangement på Langeliniepavillo-
nen i København. Snakken gik livligt blandt 
de næsten 375 deltagere, som mødte tidli-
gere og nuværende kolleger, studiekamme-
rater og andre bekendte til hyggelige timer 
sammen med kredsens formandskab.

Tillykke til nye kolleger 
Endnu en årgang af nye sygeplejersker 
dimitterede i januar fra de fire uddannelses-
steder i kredsen: Bornholm, Diakonissen, 
Hillerød og København N, som er tilknyttet 
Københavns Professionshøjskole KP. 

Coronarestriktionerne var ikke helt borte 
på det tidspunkt, og det satte forskellige 
rammer for fejringerne. Men på skolen i Hil-
lerød havde kredsens formandskab igen den 
store fornøjelse at ønske de nyuddannede 
sygeplejersker tillykke og overrække dem 
firkløver-emblemet personligt. Her er det 
kredsnæstformændene Sisse Kampmann 
Bruun og Nicklas Vagner Forsman, der er 
klar til overrækkelsen. 

Der blev også lejlighed til at gøre op-
mærksom på kredsens tilbagevendende ar-
rangement for nyuddannede sygeplejersker 
”Kend dine rettigheder”, som afvikles fysisk 
i kredsen 2. maj og gentages virtuelt en uge 
senere, nemlig 10. maj. Få mere at vide og 
tilmeld dig på dsr.dk/hovedstaden.

Næste gang kredsen er i kontakt med 
årets første nye sygeplejersker bliver sidst i 
april. Her ringer formandskabet til alle nyud-
dannede for at høre, hvordan det er gået med 
at starte arbejdslivet som sygeplejerske. 

8. marts – sammen om ligestillingsdebat

Kvindernes Kampdag 8. marts blev mar-
keret ved flere tværfaglige arrangementer, 
som satte spot på kvinder, ligestilling og 
ligeløn.

I kredsen samledes knapt 20 kredsmed-
lemmer i DSRs hovedkontor Kvæsthuset, 
hvor kredsformand Kristina Robins bød 
velkommen og fortalte om ligelønsindsat-
sen i Dansk Sygeplejeråd, før forsamlingen 
sammen overværede livestreaming fra 
Christiansborg med engageret debat og 

god stemning og en uformel ramme. På 
Christiansborg talte debattør Emma Holten 
om økonomi i et feministisk perspektiv og 
satiriker Karina Willumsen underholdt ved 
det fælles ligestillingsarrangement, som 
DSR, Socialrådgiverne og BUPL stod bag. 

Kredsen udloddede også 5x2 billetter til 
Kvinfos store 8. marts aftenarrangement i 
Vega i en facebook-konkurrence og håber, 
alle vindere og deltagere havde en god aften 
i ligestillingens tegn. 

Tid til at samles fysisk igen



Der er fra både politikere, kom-
muner, ledere og formentlig 
befolkningen et ønske om at øge 
kvaliteten, omsorgen og værdig-

heden i ældreplejen. Der er behov for mere 
sammenhæng og kontinuitet for borgeren, 
der modtager hjælp. Samtidig viser befolk-
ningspyramiden, at gruppen af ældre stiger 
markant, og gruppen af erhvervsaktive, der 
kan tage sig af de ældre, falder. Udfordringen 
for regeringen, Kommunernes Landsforening 
og faglige ledere i kommunerne er: Hvordan 
kan man bevare eller udvikle en ældrepleje, 
der giver værdi for borgeren og kan medvirke 
til at holde den ældre befolkning så rask og 
selvhjulpen som muligt?

Et af svarene er selvstyrende og/eller faste 
teams omkring borgeren. Med ideen om 
faste teams følger også håbet om mindre 
bureaukrati, større faglig frihed for de ansatte 
og mere kontinuitet for den, der har brug for 
hjælp. Målet er også, at de faste teams giver 
mere arbejdsglæde og kan være med til at 
fastholde og tiltrække medarbejdere til de 
sundhedsfaglige fag og på den måde kompen-
sere for den demografiske udfordring.

Socialstyrelsen har fordelt 191,6 mio. 
kroner til 25 projekter, der vil arbejde med at 
indføre faste teams omkring borgeren. Flere 
kommuner har afsat penge i eget budget til 
samme formål. 

Den hollandske inspiration
Den hollandske model for hjemmepleje 
kaldet Buurtzorg er den helt store inspirator 

både i Danmark og i andre lande for, hvorfor 
faste og selvstyrende teams kan være svaret 
på udfordringer i hjemmeplejen: Man har 
opnået stor tilfredshed hos borgerne samtidig 
med tilfredse medarbejdere. Modellen har 
nærmest udkonkurreret andre udbydere af 
hjemmepleje i Holland, fordi den også viser 
sig økonomisk holdbar. 

Modellen skal oversættes 
Forskere fra analysecentret for velfærd VIVE 
har beskrevet den hollandske model, læst de 
få internationale undersøgelser, der findes og 

er kommet med nogle bud på, hvad der skal 
til for at afprøve modellen eller dele af den 
i dansk kontekst. De konkluderer, at man 
ikke kan oversætte den hollandske model 
direkte til et sundhedsvæsen som det danske. 
Der er væsentlige forskelle. Her er blot nogle 
eksempler: 

Buurtzorg er et privat (non-profit) firma 
i et hollandsk privat og konkurrencedrevet 
sundhedssystem. I Holland tager familie og 

civilsamfund i højere grad end i Danmark 
ansvar for de ældre medborgere. Stifteren af 
Buurtzorg Jos de Blok har startet firmaet med 
afsæt nedefra og op: Teams bliver til, når sy-
geplejersker og social- og sundhedsassistenter 
samler sig og selv søger om at blive tilknyttet 
organisationen Buurtzorg, fordi de gerne vil 
arbejde med de værdier og den organisering, 
som firmaet står for. I Danmark kommer 
ønsket om faste teams oppe fra toppen: Re-
geringen og mere lokalt fra byråd og ledere i 
kommunerne. 

I Holland er der tydelige nationale stan-
darder for serviceniveauet i hjemmeplejen, 
som forsikringsselskaberne skal leve op til, og 
som udbyderne af hjemmesygepleje (som fx 
Buurtzorg) bliver målt op imod. I Danmark 
er serviceniveauet politisk bestemt i de en-
kelte kommuner og udtrykt i de kommunale 
ydelseskataloger. 

Flere eksempler
Buurtzorg har eget it-system, som med meget 
tæt monitorering viser, om teamet er på vej 
mod målet – målt på produktivitet, økonomi 
og kvalitet. Hvis det ikke er tilfældet gennem 
længere tid, bliver teamet lukket. 

Det enkelte selvstyrende team kan vælge 
at sige nej til at få en borger som klient i 
teamet. Det er ikke tænkeligt i en dansk 
sammenhæng. 

Der er kun et enkelt eksempel fra Sverige, 
hvor faste selvstyrende teams har kunnet 
gå fra projekt til drift. I den pågældende 
kommune er sygeplejerskerne ikke en del af 

Store forventninger til faste  
og selvstyrende teams i ældreplejen

MINDST 12 KOMMUNER PÅ VEJ

Blandt de 29 kommuner i Region Hoved-
staden er mindst 12 i gang med at udvikle 
selvstyrende teams. Allerød, Gladsaxe, 
Hillerød, Hvidovre og København har 
afsat penge i de kommunale budgetter 
til at indføre selvstyrende og faste teams.

Derudover har Egedal, Fredensborg, 
Frederikssund, Glostrup, Rudersdal, Rød-
ovre og Tårnby planer om eller er i gang 
med at udvikle opgaven selvstyrende 
faste teams. De fleste af disse henter 
finansieringen i en pulje fra Socialstyrel-

sen på 191,6 mio. kroner, som er afsat til 
at indføre selvstyrende og faste teams i 
ældreplejen. 

Man kan ikke oversætte 
den hollandske model 

direkte til et dansk 
sundhedsvæsen

VIVE
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DSR MENER...

Nye organiseringer er her 
allerede
Sygeplejerskemanglen sammenholdt 
med et stort antal ældre betyder, at po-
litikere og beslutningstagere leder efter 
nye organiseringer af bl.a. sygeplejen. I 
kommunerne er det lige nu selvstyren-
de og/eller faste teams, der sættes lid 
til. På hospitalerne er det brug af andre 
faggrupper, men en mere permanent 
teamstruktur omkring patienterne er 
også på tale. 

Vi har som kolleger og fagforening 
den opgave midt i de nye organiseringer 
at holde blikket fast på, hvordan vi både 
kan bevare og udvikle fagets kerne i 
fremtidens sundhedsvæsen, som alle-
rede er her. Vi satte drøftelsen i gang 
lokalt med vores fagdag i november om 
Fundamentals of Care, og den fortsæt-
ter ved vores faglige arrangementer og i 
mødet med tillidsvalgte, ledere og andre 
medlemmer i tiden fremover. 

v/ kredsnæstformand
HARUN DEMIRTAS 

teamet. Alle andre forsøg uden for Holland 
er ikke kommet ud over projektfasen og er 
nedlagt ved overgangen til drift.

Når mange kommuner lige nu går i gang 
med at ændre organiseringen af hjemmeple-
jen, venter der således et stort arbejde med 
at tilpasse elementerne i modellen til danske 
forhold.

Hvad sker der med sygeplejerskers 
faglighed?
I temaet s 10-17 ser vi nærmere på de for-
skellige tilgange fra fire kommuner i kredsens 
område, der arbejder med en ny organisering 
hen imod faste og/eller selvstyrende teams. 

Læs også, hvad en forsker siger om sygeple-
jerskers professionsidentitet og behov for kom-
petenceudvikling i faste selvstyrende teams. 

Genrefoto
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Docent Benjamin Olivares Bøgeskov fra Københavns 
Professionshøjskole har sammen med sin kollega, 
docent Mathias Meijer gennem længere tid studeret 
implementering af selvstyrende faste teams i hjem-

meplejen. Inspirationen kommer fra den hollandske model kaldet 
Buurtzorg (se side 10-11). 

Benjamin Olivares og Mathias Meijer samarbejder i øjeblikket 
med to kommuner i hovedstadsregionen omkring implementering 
af faste teams og betydningen for strukturer, 
organisering og kompetenceudvikling. De for-
sker samtidig i, hvordan faste teams influerer på 
sygeplejerskers professionsidentitet og behov for 
kompetenceudvikling. 

Hvad er det, man gerne vil ændre?
-Når en kommune ønsker at udvikle selvsty-
rende eller faste teams, er det helt afgørende for 
succesen, at man har gjort sig klart, hvad det 
egentlig er, man ønsker at ændre. Man skal have 
en ide om, hvilke elementer i omorganiseringen 
til faste eller selvstyrende teams, man regner 
med, vil skabe den ønskede ændring, siger 
Benjamin.

-Er det teamstrukturen omkring borgeren, der er vigtig – de færre 
medarbejdere og større kendskab til borgeren? Er det fagligheden, 
man vil sætte fri og derfor det selvstyrende element, der er vigtigst? 
Eller er det fordi, man ønsker at få en borgerinddragende og styrket 
rehabiliterende kultur i ældreomsorgen i kommunen? Eller noget helt 
andet?, spørger han og konstaterer:

-Uanset hvad man fokuserer på, får det konsekvenser for syge-
plejerskernes faglige identitet, men på forskellige måder alt efter 
intentionen med ændringerne. Og uanset hvilket fokus, så er der ikke 
bare tale om en administrativ ændring, men en kompleks forandring 

i ældreomsorgen, som afføder dilemmaer i hverdagen og et behov for 
kompetenceudvikling i alle lag af organisationen – også i ledelseslaget, 
forklarer Benjamin. 

Mere flydende faggrænser
I nogle kommuner ønsker man faste teams, for at borgeren kan opleve 
mere kontinuitet, færre personer i hjemmet og et bedre kendskab mel-
lem borger og ansatte. Det gælder også eksemplerne i dette nummer 

af OmKreds H. 
-Hvis det er det, man gerne vil arbejde med 

og gerne vil opnå med organisationsændringen, 
så vil der højst sandsynlig blive et behov for 
mere flydende faggrænser mellem faggrupperne, 
siger Benjamin.

-Man kan forestille sig, at sygeplejerskerne 
vil komme til at tage sig af opgaver i hjemmet 
og bruge lidt ekstra tid hos borgeren, for at 
spare borgeren for besøg af en ekstra person. 
For nogle sygeplejersker vil det være et velkom-
ment skridt hen mod en mere helhedsoriente-
ret sygepleje efter mange år, hvor ydelsesstyring 
og BUM-model har medvirket til en fragmen-
tering af sygeplejen. Mens et andet synspunkt 

vil være, at sygeplejersker ikke skal anvende sin for samfundet dyrt 
købte uddannelse til at smøre mad hos fru Jensen, siger Benjamin. 

Større selvbestemmelse, større ansvar
Da Benjamin for nylig var i Holland for at se på Buurtzorg-modellen, 
mødte han et team bestående hovedsageligt af sygeplejersker, som var 
helt selvstyrende. 

-De lægger selv vagtplanerne. De har det økonomiske ansvar, og de 
fordeler selv opgaverne indbyrdes mellem sig. De har en coach, der kan 
gå ind i eventuelle uenigheder, men ikke en egentlig leder. Det betyder, 

SELVSTYRENDE OG FASTE TEAMS:

Sygeplejerskers faglige 
identitet vil ændre sig 

At indføre selvstyrende, faste teams omkring borgerne i hjemmeplejen er en 
kulturforandring, som vil påvirke sygeplejerskernes professionsidentitet. Københavns 

Professionshøjskole og to kommuner undersøger hvordan.

Der er ikke bare tale om en 
administrativ ændring, men 

en kompleks forandring
i ældreomsorgen, som 

afføder dilemmaer i 
hverdagen

DOCENT BENJAMIN OLIVARES BØGESKOV
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at de har stor faglig selvbestemmelse og et tilsvarende stort ansvar. Det 
hænger nemlig uløseligt sammen – større faglig selvbestemmelse giver 
et større ansvar, siger Benjamin.

I et team hvor man skal samarbejde om borgermål, kvalitetsmål og 
styre økonomien, skal man have nogle meget stærke kompetencer i at 
reflektere over og vurdere sit eget og andres bidrag til indsatsen. Sam-
tidig skal der være virkelig stærke samarbejds- og beslutningskompe-
tencer i et sådant team. Det kræver omfattende kompetenceudvikling 
af alle i teamet, forklarer Benjamin. 

-Jeg kan godt forestille mig, at der er mange, som slet ikke ønsker 
sig det større ansvar, som mere faglig selvbestemmelse altid vil betyde. 
Og de vil selvfølgelig ikke trives i selvstyrende team, som har det fokus, 
bemærker Benjamin. 

Idealer om rehabilitering og empowerment
Benjamin tager udgangspunkt i den nuværende ydelsesstyring i 
hjemmesygeplejen, når han betragter kommuner, som ændrer organi-
seringen af ældreplejen, fordi de ønsker mere borgerinddragelse og et 
stærkt rehabiliterende fokus. 

-Tankegangen bag ydelsesstyring er, at en række af i bedste fald 
meget velkoordinerede ydelser former den perfekte og bedste faglige 
helhed for borgeren. Når man nu ser mod faste teams, tror jeg også, 
det er en erkendelse af, at styringsmodellen ikke giver det ønskede 
resultat, siger Benjamin. 

-Den mere filosofiske vinkel for organisationsændringen kan være 
et ønske om en rehabiliterende tankegang, hvor idealet er, at tilpas 
hjælp fører til, at borgeren kan opnå meningsfuld autonomi, siger 
Benjamin.

-Selvom sloganet i mange år har været ”Borgeren i centrum”, er 
det jo ikke noget, der har manifesteret sig i organiseringen og sty-
ringen af hjemmesygeplejen. Borgeren i centrum er et radikalt valg, 
hvis man tager det til sin yderste konsekvens. Det kræver træning, 
kompetenceudvikling og egnede metoder, som kan understøtte det 
samarbejde, der skal være med borgeren, konstaterer Benjamin og 
runder af: 

-Uanset hvilket udgangspunkt man har for organisationsændringen, 
er der brug for kompetenceudvikling af nuværende sygeplejersker og 
ændringer af grunduddannelsen for de kommende sygeplejersker. 

FORSKNING I KOMMUNAL 
 SYGEPLEJE

Docent Benjamin Olivares Bøge-
skov forsker sammen med sin kolle-
ga, docent Mathias Meijer i, hvordan 
selvstyrende faste teams påvirker 
sygeplejerskes professionsidentitet 
og kompetencebehov.

I samarbejde med to kommuner 
og Københavns Professionshøjsko-
les Videreuddannelse udvikler de 
kompetenceudvikling, der matcher 
de nye kompetencebehov, som op-
står som følge af indførelsen af faste 
og/eller selvstyrende teams. 
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Vi kan ikke fortsætte ad det samme 
spor med den stramme styring, som 
betyder lange kørelister med fragmen-

terede opgaver, der skal løses uden at skele 
så meget til involveringen af borgerne eller 
medarbejdernes indflydelse. Det giver ikke 
mening for borgerne og heller ikke for de 
ansatte, siger Christina Bilevits, der ikke er 
leder, men facilitator af Københavns kommu-
nes eksperiment om nye organiseringsformer 
i ældreplejen, som løber over 3 år. 

Tværfaglighed og endnu mere fokus  
på rehabilitering
Københavns kommunes ældrepolitik lægger 
blandt andet vægt på frihed for borgeren. 
Det indbefatter under overskriften ”Hjælp 
til at kunne selv i hverdagen” et øget fokus 
på hjælp til selvhjælp for de borgere, der har 
mulighed for at bevare eller genvinde auto-
nomi. Et stigende antal ældre og mangel på 
social- og sundhedshjælpere, -assistenter og 
sygeplejersker begrunder kommunens ønske 
om endnu større fokus på en rehabiliterende 

og sammenhængende indsats for borgeren.
-Rehabilitering betyder, at vi tager ud-

gangspunkt i borgerens ønsker til hvor de 
mener, at hjælpen skal bringe dem hen. Det 
kræver, at vi som ansatte skal kunne være 
mere fleksible og har en stærk tværfaglighed, 
forklarer Christina om det politiske ønske 
bag mere faglig frihed og fleksibilitet. 

Vibeke Dybdal Ammekilde, som er en af 
fem sygeplejersker i teamet, føler sig godt 
rustet til at arbejde rehabiliterende, fordi hun 
kommer direkte fra et job i Københavns kom-
munes Udrednings- og Rehabiliteringsteam.

-Vi har både ergo- og fysioterapeuter i 
teamet. Og tværfagligheden betyder, at vi kan 
at drøfte hjælpen ud fra flere perspektiver. Det 
giver flere muligheder og også nye opgaver for 
mig som sygeplejerske, forklarer Vibeke. Hun 
er fra sit tidligere job vant til at medvirke til at 
træne borgerens fysiske formåen. 

Udstrakt grad af selvledelse
-Når jeg siger, jeg er facilitator og ikke leder, 
er det fordi, noget af det vi blandt andet skal 

undersøge er, hvilken type ledelse sådan et 
team kunne have brug for, siger Christina og 
uddyber:

-Målet er en udstrakt grad af selvledelse i 
teamet. Det betyder medansvar for at lave 
vagtplaner, vurdering af hjælpen, allokering af 
ressourcer. Det er selvfølgelig en proces, som 
vil udvikle sig over de næste år, og min rolle 
er sammen med teamet og ledergruppen at 
undersøge og finde nogle af svarene på, hvor-
dan ledelse og organisering af faste selvstyrende 
teams kan se ud i Københavns kommune.

Mere frihed mere ansvar 
Vibeke og teamet har allerede mødt, hvad 
mere selvstændigt ansvar betyder. 

-Det er ikke meningen, at vi går til 
Christina for at få vores vagtplaner til at 
passe med borgerens behov. Jeg mener også, 
vi selv i teamet har de bedste forudsætninger 
for at vurdere det. Vi er placeret helt lokalt 
midt mellem de 20 opgange i Sundparken, 
vi bliver ansvarlige for. Og alle i teamet kom-
mer til at kende borgerne og deres behov 

Større faglig frihed og 
selvledelse i Sundparken

Ældreboligerne Sundparken ”sætter hjemmeplejen fri” fra 1. marts. Det sker med et  
eksperiment, som skal høste erfaringerne der kan bruges i udviklingen af fremtidens  

hjemmepleje i Københavns kommune.

”
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rigtig godt, siger Vibeke, der ser placeringen 
i nærmiljøet og kendskabet til borgerne som 
fundamentet for at kunne agere fleksibelt og 
fagligt selvstændigt. 

Ønsket om mere fleksibilitet betyder nye vagt-
typer for de ansatte, hvor nogle kan møde ind 
senere på dagen og gå hjem først på aftenen, hvis 
det viser sig, at det giver bedst mening i forhold 
til arbejdsopgaverne hos borgerne. 

Styring af økonomi og faglighed
Teamet har til at starte med fået en økonomisk 
ramme, som vil være lidt højere end normalt, og 
end den skal være fremover.

-Vi møder borgeren med det, vi har valgt i før-
ste omgang at kalde en trivselssamtale. Den bliver 
udgangspunktet for den første prioritering af 
indsatsen hos borgeren, forklarer Christina, som 
i starten vil stille sig til rådighed som ressource for 
teamet, når det skal tage beslutninger om hjælpen 
hos en borger. 

-Til at begynde med vil prøve at være to  
personer til trivselssamtalen. Vi forsøger os frem 
forhold til at finde ud af, hvilke kompetencer, 
det kræver at få det indledende samarbejde og 
prioritering af hjælpen op at stå sammen med 
borgeren. Og måske vil det kræve kompetence-
udvikling, slutter Christina, som sammen med 
teamet glæder sig til at komme i gang og møde de 
60 på sigt 100 borgere, der bliver teamets ansvar i 
dag- og aftenvagtstiden fra 1. marts.  

I Hillerød kommune laver man ikke i stor stil om på organi-
seringen for at opfylde borgernes ønske og politikeres og 
medarbejderes ambition om mere kontinuitet, genkendelse og 
højere kvalitet i ældreplejen. I stedet skaber man mere tid og 

tilføjer nye ressourcer til, at de teams man allerede har. Det skal give 
bedre muligheder for at udvikle et tæt samarbejde omkring og med 
borgeren, så borgeren kan opleve mere nærvær og omsorg i mødet 
med medarbejderne.

-Vi vil være tættere omkring borgeren og bedre i vores egen kommu-
nikation og videndeling omkring borgeren, siger Anette Hjorth, der er 
sektionsleder for hjemmesygeplejen i Hillerød kommune.

  
Læring i hverdagen
Hillerød kommune har fået midler fra den pulje, Socialstyrelsen har 
afsat til at udvikle faste og selvstyrende teams i ældreplejen. I kommu-
nens hjemmepleje vil man anvende pengene til at øge normeringen i 
en periode. Derudover har man netop ansat to såkaldte læringsagenter, 
der skal supervisere hjemmeplejens teams i dagligdagen.

-Vi tror på, at læringen foregår i praksis. Vi vil sætte gang i refleksion 
over kontakten med borgeren, og hvordan man som fagperson opfatter 
det, man ser, hører og handler på i borgernes hjem. I et velfungerende 
team er det vigtigt, at man er bevidst om, hvad man selv og ens fag-
gruppe bidrager med til det samlede team. Det skal læringsagenterne 
hjælpe til, at vi bliver endnu bedre til, end vi allerede er, siger Anette. 

Vi vil være bedre 
til at være teams
Hillerød kommune har en brændende ambition 

om at opfylde borgeres og medarbejdernes 
ønske om mere kontinuitet, genkendelighed  

og høj kvalitet i ældreplejen.

Den 1. marts 2022 startede 
 Københavns kommunes 
udviklings projekt i  Sundparken, 
som skal afprøve hvordan 
fremtidens organi sering af 
hjemmeplejen skal se ud.
Christina Bilevits (tv) er 
facilitator i projektet og Vibeke 
Amme Dybdal Ammekilde en 
af fem sygeplejersker i teamet, 
som består af i alt 23 personer 
med forskellige fagligheder.
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Hjemmeplejedistriktet Trørød i Rudersdal gik som 
det første distrikt i gang med en ny organisering af 
hjemmeplejen, som kommunen kalder Rudersdal-mo-
dellen. Omdrejningspunkterne i modellen er: Øget 

borgeroplevet kvalitet, øget handlefrihed for medarbejderne og 
effektivisering.

I Rudersdal kommune ønsker man at kunne agere mere fleksibelt 
og relevant i forhold til borgerne, som i det seneste årti har fået flere 
og mere komplekse problemstillinger og derfor fremstår langt mere 
ustabile og mere uafgrænsede problemstillinger. 

Mere forebyggelse
-Vi ønsker at sætte det stærkeste faglige team omkring hver borger. 
Et team, vi i øvrigt kalder et sundhedsteam, fordi meningen er, at 
teamet er så tæt omkring borgeren, at vi opdager eventuelle ændringer 
i borgerens situation hurtigt, og vi derfor kan arbejde meget mere 
forebyggende og sundhedsfremmende, siger Mette Christensen, der er 
distriktsleder i distrikt Trørød i Rudersdals kommune. 

Efter tre år (heraf to år på standby på grund af Corona) har ca. 
halvdelen af distriktets ca. 160 borgere på nuværende tidspunkt et 
sundhedsteam omkring sig. 

Sætter det stærkeste  
team omkring borgeren
I Rudersdal kommune skal større faglig handle(frihed) for medarbejderne skabe grundlaget for 
fleksibilitet og mere forebyggelse, sundhedsfremme og øget bogeroplevet kvalitet. 
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-Når vi skal sætte et team omkring en borger, drøfter vi i sund-
hedsteamet hvilke problemstillinger, der er i hjemmet. Er situationen 
ustabil eller stabil? Hvem har den bedste kontakt til borgeren? Den 
slags spørgsmål stiller vi os selv, før vi tager beslutningen om, hvem der 
skal være en del af teamet og tovholder for hjemmet, forklarer Mette. 

Flere faglige muligheder
-Der er ingen tvivl om, at sygeplejersken har det overordnede ansvar 
for borgerens forløb. Det har de altid haft, det bliver tydeligere i den 
nye organisering, konstaterer Mette

-Men når teamet er sat, er det op til teamet at få alle faglige mulighe-
der i spil, der kan være relevante for det mål, der bliver sat i samarbejde 
med borgeren. Samtidig ser teamet hinanden i øjnene og gør det helt 
tydeligt, hvad man skal reagere på, når der er ændringer hos borgeren. 
Hvis vi har en borger, hvor sygeplejersken ikke som sådan har en rolle 
lige nu, så er det helt tydeligt for de andre i teamet, hvornår og i hvilke 
situationer, de skal inddrage sygeplejersken, forklarer Mette.

Hun tilføjer, at det skaber hele grundlaget for hendes og kommu-
nens vision om faglig fleksibilitet, borgerinddragelse og tværfaglighed. 

Omfattende kompetence udviklings program
I erkendelse af, at det kræver helt nye kompetencer at være del af et 
team, som skal arbejde efter Rudersdal-modellen, skal alle i hjemme-
plejen igennem et kompetenceudviklingsprogram, der ruster dem til 
den nye samarbejdsmodel. 

-I Distrikt Trørød har ca. halvdelen af de ansatte være igennem 
indtil videre. Og i hele Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud  
skal i alt 16 hold igennem, så der er et stykke vej endnu, siger Mette 
og betoner, at kommunen er i gang med en kulturændring, som 
kræver tid og tålmodighed. Vi forventer at kunne afslutte kompe-
tenceudviklingen sidst i 2023. 

-Den ny organisering kræver en mere omfattende og konkret bor-
gerinddragelse. Og høje kommunikationskompetencer indbyrdes 
i teamet, hvor man skal kunne vurdere og reflektere over egne og 
andres faglige og personlige kompetencer og tage nuancerede og 
fagligt begrundede beslutninger. Men så sandelig også i forhold til 
borgeren. Når det reelt er deres centrum, vi skal tage udgangspunkt 
i, så er det en helt anden type samtale og tilgang, vi skal mestre i 
vores kontakt med borgeren. 

Data kan sætte fagligheden fri
Hvad anvendelige data har med faglig frihed 
og selvledende teams at gøre forklarer Mette 
sådan her:

-Vi er helt bevidste om, at indflydelse på 
eget arbejde står allerøverst på listen, hvis man 
gerne vil skabe attraktive arbejdspladser og 
kunne tiltrække og fastholde dygtige medar-
bejdere. Vores ambition er at kombinere den 
indsigt, som data giver os i forhold til udvik-
lingen, med det politiske ønske om faste teams 

for borgerne og vigtigheden af indflydelse for 
medarbejderne, konstaterer Mette.

-Vi skal altså arbejde med at gøre data brug-
bare - ikke kun for lederne, men også for med-
arbejderne. På baggrund af blandt andet data 
kan fagligheden sættes fri, og medarbejderne 
kan finde de løsninger, som giver mening for 
borgerne, slutter Mette Holck.  

Vi har gennem nogle år arbejdet med 
at finde ud af, hvordan vi kan gøre de 
mange data, der flyder i vores doku-

mentationssystem Cura relevante og brugbare 
for lederne. Det gælder om at formidle data til-
bage til ledelserne på en meningsfuld måde, så 
lederne kan anvende dem til at styre og udvikle 
ældreomsorgen, siger Mette Holck, Souschef 
for Ældre og Sundhed Hvidovre kommune.

-Vi ønsker at fortsætte med at anvende 
data i udviklingen af ældreplejen.

Data skal gøde jorden for  
mere faglig selv bestemmelse

Hvidovre kommune ønsker at forene de politiske ønsker om faste teams og de 
ansattes ønske om mere faglig selvbestemmelse med brug af de mange data, 

der fortæller noget om udfordringerne i ældreplejen.

”

Der er ingen tvivl om,  
at sygeplejersken har det overordnede 

ansvar for borgerens forløb.  
Det har de altid haft, men det er mere 

tydeligt i den nye organisering
METTE CHRISTENSEN 
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For to måneder siden kunne Region 
Hovedstadens Psykiatri åbne dø-
rene til et helt nye bygninger for 
regionens lukkede retspsykiatriske 

afdeling. De nye bygninger ligger på samme 
grund, hvor det psykiatriske hospital Skt. 
Hans i Roskilde flyttede til for mere end 200 
år siden. 

Fra de traditionelle lange gange er otte 
lukkede afsnit nu flyttet ind i nye bygning, 
som er bygget i mange niveauer med lange 
glasvægge og zoneopdelte lokaler. Bygningen  
hedder Udsigten, og det er et passende navn. 
De otte afsnit er samlet i fire sengeenheder 
med to afsnit i hver sengeenhed. Fra pa-
tienternes værelser, fællesrummene og den 

store fælles have er der alle steder udsigt over 
Boserup skov og Roskilde fjord.

Mere selvbestemmelse og færre konflikter
På lukkede afsnit er der et krav om, at persona-
let skal have visuel eller auditiv kontakt med 
hinanden. Bygningerne er designet sådan, at 
det kan lade sig gøre samtidig med, at der 
er mulighed for en naturlig og rolig kontakt 
mellem personalet og patienterne. Og det har 
en positiv betydning for den relationsdannel-
se, der er kernen i psykiatrisk sygepleje. Det 
mener Lasse Poulsen, afdelingssygeplejerske 
på A1, som er et af Udsigtens 8 afsnit. 

-Vi har en stor fælles have i midten af 
Udsigten samt haver i hvert afsnit. Disse 

udeområder tjener bl.a. som motions, ryge, 
walk-and-talk og frisk lufts-områder, hvor 
patienter kan færdes alene eller sammen med 
medpatienter eller personale. Endvidere er der 
et separat udeområde tilknyttet en skærmet 
stue. Uddannet sikkerhedspersonale kan over-
skue hele den store have gennem glasvægge, 
fortæller Lasse og fortsætter:

-Det betyder, at patienten får større selvbe-
stemmelse over, hvornår han ønsker at kom-
me ud af afsnittet og ud i haven. Han skal 
ikke lave en aftale med personalet, som måske 
eller måske ikke kan følge ham ud i en gård 
eller have. Det er mere menneskelige forhold, 
som betyder, at vi kan undgå de konflikter, 
der ellers kan opstå, hvis man som personale 

Nyt byggeri fremmer 
god psykiatrisk sygepleje
De fysiske rammer påvirker kvaliteten af sygeplejen. Det er tydeligt for sygeplejerskerne på regionens 
retspsykiatriske afdeling R, der er flyttet ind i et nyt, smukt og funktionelt sygehus.

Udsigten har plads til 126 patienter  
og rummer alle de lukkede afsnit i den 
specialiserede retspsykiatri i Region 
 Hovedstaden. Nybyggeriet blev taget i 
brug i december 2021 og erstatter de tidli-
gere lukkede retspsykiatriske afdelinger på 
Skt. Hans og i Glostrup. Foto: Adam Mørk. 
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foregår her sammen med patienten. Herfra 
kan personalet også se gennem de store glas-
vægge se og følge med i, hvor patienten færdes.

-Vi kan overskue afsnittets egen lille atri-
umgård og gangene, der fører ind til patien-
ternes værelser. Patienterne kan i højere grad 
selv bestemme, hvor de vil gå hen, og hvor 
de vil opholde sig, forklarer Lasse og minder 
om, at patienterne er indlagt, bor og lever på 
afsnittet i gennemsnitligt fire år. 

-Selvbestemmelse og mulighed for privatliv 
er selvsagt vigtigt for et menneske, der kan 
bruge mange år på det her afsnit for at komme 
sig. Patienterne har ønsket om at komme til-
bage i samfundet og være i stand til at fungere 
- uden at begå kriminalitet igen. Vores opgave 
er at bidrage til, at det kan blive virkelighed 
for den enkelte. Det nye sygehus bakker både 
os og patienterne op i at kunne opnå det mål. 

 
Meningsfulde aktiviteter
I forbindelse med haven er der også en café, 
som på faste tidspunkter er bemandet med 
personale. Det er en mulighed for afveksling i 
dagligdagen og samtidig et tilbud om træning 
i at kunne deltage i sociale aktiviteter.

-Vi har på hvert afsnit et motionsrum med 
maskiner, som indbyder til cardio-vaskulær 
træning. Derudover har vi et større fælles 
motionsrum, hvor man også kan dyrke 
styrketræning. Det er muligheder for me-
ningsfuld beskæftigelse, som man måske har 
lyst til at videreføre i livet udenfor afsnittet 
engang med tiden, siger Lasse. Han har selv 
brugt en halv time denne morgen på at løbe 

ellers ville være nødt til at afslå et ønske om 
at komme ud. 

Bygningerne bakker om muligheden  
for at komme sig
Plejepersonalet opholder sig ved det, der kaldes 
front office – en kontorplads midt i afsnittets 
fællesrum. Planlægningen af de enkelte vagter 

en motionstur i skovene omkring Udsigten 
sammen med en af afsnittets patienter.

Lasse peger på et gaming-rum, sanserum, 
aktivitetsrum og musikrum som andre 
muligheder for meningsfuld beskæftigelse 
og behandling, der er vigtig for patienternes 
rehabilitering og mulighed for at komme sig. 

Indtil videre ingen anvendelse af tvang
-På A1 har vi, i de små tre måneder vi har 
boet her, endnu ikke haft episoder, hvor det 
har været nødvendigt med tvangsbehandling 
af nogen slags. Hverken bæltefiksering, me-
dicinering eller fastholdelse. Skænderier og 
konflikter har vi selvfølgelig, men rummene 
giver bedre mulighed for afledning. Der bliver 
færre afslag på patientens ønsker, og det øger 
følelse af kontrol over eget liv for patienten. 

-Bygningerne giver simpelthen flere valg 
for kunne dæmme op for udadreagerende ad-
færd, både for patienterne og os som ansatte, 
slutter Lasse.  

LASSE BLIVER I FAGET

-Det er svært også for os i den 
lukkede retspsykiatri at rekruttere 
sygeplejersker. Og det bliver ikke 
nemmere i de næste år. Det er trist 
at være vidne til, at mange ønsker 
at forlade faget, siger Lasse.

-Jeg har selv været sygeple-
jerske i 15 år på både basis- og 
lederniveau og i flere forskellige 
specialer og sektorer. Jeg bliver 
i faget – det er helt sikkert. Det 
er meningsfuldt for mig for ek-
sempel at kunne være med til 
at forberede en patient til livet 
udenfor det lukkede afsnit her. 
Om et par uger udskriver vi en 
patient, der har været indlagt på 
Psykiatrisk Center Sankt Hans 
i 10 år. Og for 15 måneder siden 
udskrev vi en patient, som havde 
været indlagt i 18 af de seneste 
20 år. Alle forlydender tyder på, at 
han har det godt og ikke er på vej 
ud i kriminalitet igen. Det tilskriver 
jeg hans egen indsats, men også 
vores langvarige professionelle 
og individuelle sygepleje til ham. 

Lasse Poulsen, 
afdelingss-
ygeplejerske 
på A1
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Der er sket noget på den her afdeling, siden jeg var her sidst!” 
Kommentaren var fra en patient, som på trods af sin aktuelle 
sengeplads på gangen, mærkede en positiv forandring på 

Lungemedicinsk afdeling på Herlev Hospital. Og der er virkelig også 
sket noget. 

-Vi har gennem flere års opmærksomhed og stædig vedholdenhed 
fået synliggjort vores sygepleje. Nu er det ikke længere noget, vi stjæler 
os tid til mellem andre gøremål, siger Merete Dall, der er afdelingssy-
geplejerske på en medicinsk afdeling med en almindelig normering i 
Region Hovedstaden.

Sygepleje på bunden af hierarkiet
Afdelingen fik et venligt puf i ryggen af sygeplejerske og Ph.d.- 
studerende Signe Eekholm. Hun havde i forbindelse med sin forsk-
ning om implementering af evidensbaseret sygepleje observeret flere 
forskellige afdelinger. Hun måtte konstatere, 
at sygeplejen var mere eller mindre usynlig 
og hele tiden veg pladsen for andres krav til 
sygeplejerskerne.

-Det gjaldt også vores afdeling, siger klinisk 
sygeplejespecialist Silvia Loua Henriksen. 

-Noget af det første jeg selv gjorde, da 
vi takkede ja til, at Signe hjalp os med at 
styrke den evidensbaserede sygepleje, var at 
kigge vores dokumentation igennem. Jeg 
så helt tydeligt, at patientens præferencer 
og mål med pleje og behandling var fravæ-
rende. Det vakte selvfølgelig spørgsmålet 
om, hvordan vi kan yde sygepleje, hvis vi ikke kender til patientens 
synspunkter og præferencer, fortæller Silvia og konstaterer: 

-Med Signes hjælp gik vi i gang med at finde vejen tilbage til det, vi 
er uddannet til – personcentreret og evidensbaseret sygepleje. 

Minilæger fremfor sygeplejersker
Katrine Roth Kristensen er sygeplejerske i afdelingen. Sammen med 
sin kollega, assisterende afdelingssygeplejerske Mohamad Said Mune-
im, husker hun tilbage til de tidligere stressede morgner på afdelingen:

-Vi brugte vores tid på at læse journaler. Vi syntes, vi skulle være 
klar med prøvesvar, behandlingsplaner, tider til næste røgten og så 

videre, når vi mødtes til tavlemøderne, siger Katrine. Mohamad 
supplerer: 

-Set i bakspejlet er det næsten absurd. Vi kunne finde på at google 
diagnoser, hvis der var en, vi ikke lige kendte, blot for at være klar til 
lægernes spørgsmål. Det var lige før man havde præstationsangst, siger 
han smilende.

Fuld respekt fra lægerne
Merete Dall tog som det første en snak med afdelingens læger.

-Jeg forklarede dem vores ønske om at ville indføre en evidensbase-
ret, personcentreret og patientsikker sygepleje i afdelingen. Det blev vi 
meget hurtigt enige om var til alles bedste - ikke mindst patienternes, 
smiler Merete. 

-Vi ville koncentrere os om sygeplejen, tage ansvar for den og 
slippe vores opmærksomhed på lægernes faglighed og rutiner. Der 

var fuld respekt til den plan fra lægernes 
side, siger Merete.

Vi ved, at vores sygepleje er livsvigtig
-Når vi møder ind på en vagt i dag, taler vi 
først med patienterne om, hvordan de har 
sovet, spist, drukket, været ude af sengen. Alt 
det, vi godt ved, er sygepleje. Samtidig har vi 
evidens for, at det er altafgørende for patienter-
nes rehabilitering, sikkerhed og velvære, siger 
Katrine, som nyder, at man i afdelingen hele 
tiden begrunder fagligheden med evidens. 

-Når jeg hjælper en patient med mundple-
je, er jeg mig 100% bevidst, at jeg er med til at nedbringe en betydelig 
risiko for pneumoni og i sidste ende død. Det giver mig en stor faglig 
stolthed og arbejdsglæde. Det hjælper mig også til at prioritere i dagens 
løb. Et eksempel fra i dag: En læge spurgte mig, om jeg kunne tage en 
blodprøve. Jeg spurgte ind til hvorfor det skulle være nu, og fandt ud 
af, at der ikke var en begrundelse for, at det var akut. Den kunne vente, 
til laboranten kommer forbi senere, fortæller Katrine og fortsætter

-Det giver mig ro i maven til at sige: ”Lige nu har jeg en vigtig, 
sygeplejefaglig opgave, som jeg må prioritere først”. Tidligere havde 
jeg nok lagt det fra mig, jeg var i gang med, for i stedet at prioritere 
blodprøven. 

Tid og rammer til  
evidensbaseret sygepleje
En helt almindelig medicinsk afdeling har med stærk faglig ledelse, engagerede 
sygeplejersker og støtte fra en sygeplejeforsker implementeret evidensbaseret  

og personcentreret sygepleje.

”

Når jeg hjælper en patient med 
mundpleje, er jeg mig 100% 
bevidst, at jeg er med til at 

nedbringe en betydelig risiko for 
pneumoni og i sidste ende død

KATRINE ROTH KRISTENSEN, SYGEPLEJERSKE
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Organisering der støtter sygeplejerskernes tid til sygepleje
Tidspunktet for det tværfaglige tavlemøde er blevet flyttet, så sygeple-
jerskerne har fået mere tid til at få talt med patienterne inden tavlemø-
det. Det er blot et af flere eksempler på, hvordan organiseringen af 
arbejdet nu støtter op om sygeplejen i stedet for som tidligere at presse 
sygeplejerskers og social- og sundhedsassistenters tid.  

-Et andet eksempel er madvognen. Tidligere var det serviceassisten-
ternes arbejdstid, der afgjorde, hvor lang tid den stod på afdelingen. 
Nu er den her i den tid, vi har brug for til at hjælpe patienterne med 
at spise, forklarer Merete. Hun ser det som sin ledelsesopgave at skabe 
tiden og rammerne til, at sygeplejerskerne kan udøve sygepleje. 

Nørdede sygeplejersker med argumentationen på plads
-Jeg kan godt forstå, at patienterne kan mærke forskel på vores afde-
ling fra før til nu, siger Mohamad. 

-Vi nørder ned i vores sygepleje. Vi laver ikke ”bare” en ernærings-
screening. Vi undersøger med patienten, hvordan appetitten er, får 
patientens historie om vægttab eller vægtøgning osv. Vi spørger i 
dagens løb om, hvordan de har det. For det ER vores opgave at følge 
med i det. Vores interesse giver patienterne en følelse af nærvær og at 
blive set, siger Mohamad.

Katrine tager tråden op og fortsætter: 
-Vi kan argumentere med sygeplejefaglige observationer og begrun-

delser. Hvis vi ikke har dem på plads, eller vi undlader at anvende vores 
fagterminologi, så skal Merete eller Silvia nok være der med en venlig 
opfordring til at holde os på sporet, forklarer Katrine og tilføjer:

-Det er meget motiverende. Vi vil være dygtige til sygepleje. Det 
mærker vi tydeligt, at vores ledere også forventer af os og bakker os op i. 

Vi giver ikke slip
Silvia Loua Henriksens rolle som klinisk sygeplejespecialist er at 
initiere refleksion over daglig praksis og give sygeplejerskerne et evi-
densbaseret grundlag at stå på.

 -Det har hele tiden været min og også andre sygeplejespecialisters 
rolle. Forskellen er ledelsesopbakningen til at skabe organisering 
og tid, der fremmer sygepleje, konstaterer Silvia. Hun føler sig 
overbevist om, at den positive udvikling fortsætter: 

-Vi har kunne fastholde udviklingen selv under det ekstreme pres, som 
corona-bølgerne var for en lungeafdeling som vores, siger Silvia og sætter 
et foreløbigt punktum for historien om, at en helt almindelig medicinsk 
afdeling har etableret evidensbaseret og personcentreret sygepleje.  

DSR MENER...

Vi skal skærpe vores faglige bevidsthed
Tværfaglighed kræver stærk monofaglighed og stærk faglig 
ledelse, som understøtter at alle faggrupper kender og respek-
terer hinandens bidrag til patientens forløb og sikkerhed. Den 
stigende mangel på sygeplejersker betyder, at sygeplejefaglige 
ledere og alle os, der kender sygeplejens betydning, må skærpe 
bevidstheden om, at sygeplejerskers livsvigtige opgave er at 
udføre sygepleje. I kredsen ønsker vi at deltage i den nødven-
dige dialog om fagets fremtid. I mødet med medlemmer og 
tillidsvalgte drøfter vi, hvilken vej vores profession skal tage i de 
store omvæltninger, sundhedsvæsnet allerede står i.

v/ kredsnæstformand
CHRISTIAN B. KUMMERFELDT

Fra venstre ses afdelingssygeplejerske Merete Dall, sygeplejerske Katrine Roth Kristensen, assisterende afdelingssygeplejerske Mohamad Said Muneim og klinisk 
sygeplejespecialist Silvia Loua Henriksen. De er alle stolte sygeplejersker på Lungemedicinsk afdeling på Herlev Hospital, som med stædig vedholdenhed har 
formået at hive sygeplejen ud fra et liv i skyggen til at være et evidensbaseret og vigtigt bidrag til tværfagligheden i patientforløbene.
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Den ene er blå, den anden er rød. 
Men de to politikere har i flere 
år haft et fælles ønske om at æn-
dre jordemoderuddannelsen fra 

at være en selvstændig professionsbachelor til 
at være en overbygning på professionsbache-
loren i sygepleje. 

-Jordemoderuddannelsen er ganske enkelt 
for snæver. Der er ikke karrieremuligheder 
nok indenfor faget, og det er et reelt problem. 
Samtidig skal man have et tårnhøjt karakter-
gennemsnit for at komme ind på uddannel-
sen, hvilket betyder, at det appellerer til en 
bestemt gruppe studerende. Det kræver en 
kulturændring i retning af at se faget bredere 
og med større generalist-viden, konstaterer 
Leila Linden, der i dag er pensioneret, men 
sluttede et langt sygeplejerske-liv som syge-
plejedirektør på Rigshospitalet og sygehus- og 
sundhedsdirektør på Bornholm. 

Hun har i en årrække siddet i regionsrådet 
i Hovedstaden for Socialdemokratiet og er 
næstformand i Sundhedsudvalget. 

Flere veje at gå
-Ved at ændre uddannelsesstrukturen vil vi 
udvide valgmulighederne, og vi tror på, at det 
er en af vejene at gå for styrke rekruttering 
og fastholdelse i faget – både for jordemødre 
og for sygeplejersker. Med en sygeplejerske-
uddannelse kan man i dag gå ledervejen, 
specialisere sig gennem en af de foreløbig seks 
godkendte specialuddannelser eller ad anden 
vej, arbejde i det kommunale eller regionale 
område osv. Mulighederne for vedvarende 
faglig udvikling er langt større, når man har 
en generalistuddannelse at stå på, siger Line 
Ervolder Christensen.

Hun er intensivsygeplejerske på Rigsho-
spitalet og konservativt medlem af såvel re-
gionsrådet i Hovedstaden som Københavns 
Borgerrepræsentation. 

Inspiration udefra
Både i Norge og Sverige kræver det først en 
sygeplejerskeuddannelse at blive jordemoder. 
I Norge er overbygningen toårig og afsluttes 

FØRST SYGEPLEJERSKE,  
SÅ JORDEMODER
Jordemoderuddannelsen bør fremover være en overbygning på sygeplejerskeuddannelsen.  
Det handler blandt andet om at sikre karriereveje, siger Line Ervolder Christensen og Leila Linden, 
sygeplejersker og regionsrådsmedlemmer for hhv. Konservative og Socialdemokratiet. 

UDBUD OG EFTERSPØRGSEL I 2030

En fremskrivning fra regionen viser, at 
der med de senere års øgede optag vil 
blive uddannet flere jordemødre, end 
der er brug for i Region Hovedstaden 
i de kommende år. I 2030 vil der være 
en arbejdsstyrke på 1.176 jordemødre, 
mens efterspørgslen vil være på 1.053. 

Region Hovedstadens egne tal viser 
også, at udfordringen med at rekruttere 
nok sygeplejersker kun vil blive større i 
de kommende år trods et markant øget 

optag på uddannelsen. I 2030 forventer 
regionen, at manglen udgør ca. 600 
sygeplejersker.

Kredsen henviser i den forbindelse til, 
at en analyse udarbejdet for professions-
højskolerne angiver sygeplejerskemang-
len i 2030 til at være 8.200 på landsplan.  

Kilde: Den regionale model for Sundhed og 
Arbejdsmarked SAMK/LIN#_RHSA20 (CRT) 
og Damvad-analysen udarbejdet maj 2021 for 
Danske Professionshøjskoler 

med en kandidatgrad, men den i Sverige er 
berammet til halvandet år. I England og Tysk-
land er sygeplejerskeuddannelsen en af flere 
indgange til at blive jordemoder, mens Holland 
og Frankrig har samme model som Danmark. 
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-Man kunne jo forestille sig en godkendt 
specialuddannelse til jordemoder i stil med 
anæstesi eller sundhedsplejerske, men vi vil 
ikke lægge os fast på en løsningsmodel. Der 
er da bestemt inspiration at hente i vores 
nabolande, siger Line Ervolder, der i øvrigt 
selv fik tilbudt en jordemoderuddannelse, 
da hun arbejdede som sygeplejerske i Eng-
land. 

Helt til Christiansborg
De to politikere undersøgte tilbage i 2018 
mulighederne for at lave et pilotprojekt 
i Region Hovedstaden som et efterud-
dannelsestilbud for 10 sygeplejersker i 
samarbejde med Københavns Professi-
onshøjskole, men Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet sagde nej med henvisning 
til reglerne for de statsanerkendte, centralt 
dimensionerede uddannelser. 

-Men nu er vi i 2022, og situationen 
er en anden i forhold til rekruttering og 

fastholdelse af medarbejdere i sundheds-
væsenet. Vi er nødt til at se på, om vi kan 
gøre noget bedre og anderledes for at sikre 
fundamentet. Min fornemmelse er, at vi har 
regionens sundhedsudvalg med os på bag-
grund af en nylig drøftelse i udvalget om 
regionens Fødeplan. Vores mål er at løfte 
sagen hele vejen gennem Danske Regioner 
og forhåbentlig videre ind på Christians-
borg, som skal tage stilling til ændringerne 
på nationalt niveau, forklarer Leila Linden.

-Vi er klar over, at forslaget vil møde 
modstand flere steder fra, men Leila og 
jeg er overbeviste om, at en overbygnings-
uddannelse er vejen frem. Vi ved, at unge 
mennesker i dag stiller krav og flytter sig 
hurtigt, og vi skal som politikere og dermed 
arbejdsgivere sikre, at arbejdslivet kan blive 
ved med at byde på interessante udviklings-
muligheder. Det er jordemoderuddannelsen 
som den ser ud i dag for spinkelt et speciale 
til, supplerer Line Ervolder Christensen. 

KOMMENTAR FRA LIS MUNK, 
FORMAND FOR JORDEMODER-
FORENINGEN

Jordemoderforeningen indgår gerne 
i dialog om fagets og sundhedsvæ-
senets udvikling, herunder udfordrin-
gen med at fastholde og rekruttere 
medarbejdere. Der er ikke udfordrin-
ger med at rekruttere til uddannelsen, 
der også har et relativt lavt frafald. 
Udfordringen ligger i de rammer, 
løn og vilkår, som jordemødre – og 
sygeplejersker - møder i regionerne 
og som spiller en afgørende rolle for 
rekruttering og fastholdelse der. 

Desuden vil jeg fremhæve, at:
• Jordemoderuddannelsen er en 

generalistuddannelse, der ud-
danner til hele det reproduktive 
seksuelle område. Selvom de 
fleste jordemødre er på hospita-
ler, arbejder mange i almen og 
privat praksis og forebyggende i 
kommuner.

• De høje adgangskrav skyldes 
det begrænsede optag og man-
ge ansøgere. På Københavns 
Professionshøjskole optages nu 
65% gennem kvote 2, netop for at 
sikre større spredning blandt de 
studerende.

• I Norge og Sverige er der fra både 
faglig og arbejdsgiverside ønske 
om at indføre en ”direct entry” 
model som i Danmark.

• En overbygning vil udvide uddan-
nelsen til i alt 5-5½ år, som skal 
afspejles i lønnen.

Uddannelsen kan ikke skæres ned til 
1½ år og fortsat ruste jordemødrene 
til deres selvstændige kompetence-
område. Den erkendelse gjorde man 
i England, og i dag uddannes 2/3 via 
direct entry.
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5. Intro for nyvalgte tillidsrepræsentanter

8. Videnscafé for sygemeldte

19. Fyraftensmøde: Får du/I holdt pauser? (VIRTUELT)

25-28. Kredsen ringer til nyuddannede sygeplejersker

25. Stressforløb 3-2022 starter

26. Kursus: ”Sårbehandling”

28. Netværk: Sygeplejersker med begrænsning i arbejdsevne

M A J

1. 1. maj arrangement i kredsen

2. Medlemsarrangement: ”Kend dine rettigheder”

10. Medlemsarrangement: ”Kend dine rettigheder” 
(VIRTUELT)

11. Fyraftensmøde: Får du/I holdt pauser? (VIRTUELT)

12. Sygeplejerskernes Internationale Dag

16. Dansk Sygeplejeråds fagkongres, Århus

17.-20. Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres, Århus 

17. Netværk: Sygeplejersker med begrænsning i arbejdsevne

19. Tema: ”Tværfagligt samarbejde om det gode måltid”

23. Medlemsmøde, Bornholm

23. Videnscafé for sygemeldte

24. Intro for nyvalgte tillidsrepræsentanter 

J U N I

3. Stormøde om arbejdsmiljø og fag (for ledere AMR, TR)

9. Medlemsarrangement: Temadag arbejdsmiljø

16. Netværk: Sygeplejersker med begrænsning i arbejds evne

16.-19. Folkemøde på Bornholm

20. Jubilæumsarrangement 25 år (kun mod invitation)

21. Jubilæumsarrangement 25 år (kun mod invitation)

27. Jubilæumsarrangement 40 år (kun mod invitation)

28. Jubilæumsarrangement 50-60-70 år (kun mod invitation)

J U L I

Sommerferie

ARRANGEMENTER 

FORÅR OG SOMMER 2022

Se flere detaljer om nye og ovenstående arrangementerne på  
www.dsr.dk/hovedstaden/arrangementer. Ret til ændringer i 
programmet forbeholdes, så husk at tjekke for ændringer.

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

KOM TIL 1. MAJ I KREDSEN

Efter lang tids corona-pause lukker vi atter op for større 
medlemsaktiviteter i kredsens regi. En af de traditionelt 
populære aktiviteter bliver markeringen af 1. maj. Det ple-
jer at være et festligt, farverigt og fornøjeligt arrangement 
med godt samvær for både store og små voksne. Igen i 
år bliver der morgenbrød og taler i kredsen, og derefter 
fortsætter de, der har lyst, i samlet flok til Fælledparken i 
godt samvær med alle de andre, der er samlet der.

Aktiviteten var under planlægning ved redaktionens 
slutning, så vi opfordrer dig til at se mere på kredsens 
arrangementskalender på www.dsr.dk/hovedstaden/ 
arrangementer, hvor du også vil kunne tilmelde dig. 

Fælledparken, 1. maj 2019




