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FÆLLESSKABET SKAL 
FASTHOLDES OG STYRKES    
Forløbet omkring en ny overenskomst har vist os rigtig 
mange ting. Det sammenhold, vi har oplevet både på tværs 
af organisationerne og i mødet mellem og med medlem-
merne har været fantastisk. Helt nøgternt betragtet er 
forliget ikke prangende, men det er der. Vi landede. Vi 
lykkedes. Og vi har oplevet værdien af at stå sammen alle 
sammen. Sammenhold GØR faktisk stærk! 

Det sammenhold skal vi bygge videre på og bruge i den 
hverdag, vi alle sammen arbejder i. Der er ufatteligt mange 
dagsordener i gang. Der er røre om fremtiden for den offent-
lige sektor, som regeringen gerne vil mindske og effektivisere 
og værdisætte på en ny måde. Der er kik på sundhedsvæse-
nets styring og økonomi og på muligheder og perspektiver i 
omfordeling af opgaverne i sundhedsvæsenet – både mellem 
sektorer og mellem faggrupper. Der er diskussionen om 

Vibeke Westh, Kredsformand

velfærdssamfundets fremtid – hvori består problemerne og 
hvordan skal de løses?

Gode, kloge svar på de mange dagsordener kalder på 
samarbejde mellem flere parter, både i forhold til at 
kvalificere de overordnede diskussioner og for at skabe 
ejerskab og succes. 

Sådan arbejder vi sammen her i Hovedstaden. Samarbejdet 
mellem de københavnske fagforeninger har stået bag 
mange af de store fælles aktiviteter, som sygeplejerskerne 
også har været en del af for nylig, fx den imponerende 
faneborg ved forligsen. Alle sundhedsorganisationerne 
samarbejder lokalt i Sundhedskartellet i Hovedstaden, og i 
FOS-samarbejdet mødes alle de kommunale organisationer 
i København. I årets løb kommer endnu en stærk spiller på 
banen, når FTF-LO samarbejdet får en lokal organisation. 
Den vil for alvor samle arbejdstagerne i et stærkt fæl-
lesskab, uanset om man er sygeplejerske, elektriker eller 
kontoransat. De indledende drøftelser er i gang. Vi vil være 
stærkest sammen. Også når der ikke er overenskomstfor-
handlinger på spil. 

God sommer til alle læsere – både til jer, der holder ferie og 
jer, der holder skansen imens!
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Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden uddeler hvert år en Syge-
plejerskepris til et medlem, som fortjener kollegernes anerkendelse. 
Senest søndag 30. september kan du alene eller sammen med andre 
indstille en kandidat, som opfylder kriterierne:
• har bidraget aktivt til at udvikle og højne syge- eller sundhedspleje-

fagligheden på arbejdspladsen og/eller i samfundet f.eks. ved at:
 - udvikle og forbedre (pleje)forløb for og sammen med patient/

borgergrupper
 - få de selvstændige syge- og sundhedsplejekompetencer 

synliggjort og anvendt systematisk i pleje og behandling
 - udvikle og systematisere samarbejdet med patienter/borgere/

familie og pårørende
 - udbrede syge- og sundhedspleje af høj faglig kvalitet til kolleger, 

andre syge- og sundhedsplejersker og det omgivende samfund
 - tydeligt formidle syge- eller sundhedsplejens værdi for 

samfundet og for patienter/borgere og familier.
• har aktivt medlemskab af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Skriv selv eller gå sammen med andre om at fortælle, hvorfor netop 
din eller jeres kandidat skal i betragtning til Sygeplejerskeprisen. I 
indstillingen skal du også oplyse kandidatens navn, stilling, med-

Kender DU en, som fortjener 
Sygeplejerskeprisen?

En ny sæson står for døren på Nørrebro Teater. Som DSR-medlem kan  
du købe billetter med rabat til teatrets forestillinger. 

Sæson 2018-19 starter sidst i september med forestillingen om den gode 
soldat Svejk med Rasmus Botoft i hovedrollen. Den spiller frem til november 
og afløses i december af familieforestillingen ” Til verdens ende”, hvor Mille 
Gori (Motor Mille) medvirker. Sæsonen sluttes af med musikforestillingen 
”Jeg er sgu min egen” med Lise Baastrup, Tom Jensen, Anne Sofie Espersen 
og mange flere. 

Følg anvisningerne på www.dsr.dk/hovedstaden under ”Find det” på  forsiden 
og køb billet til en god teateroplevelse med kolleger, venner eller familie.

Ny teatersæson med DSR-rabat 

lemsnummer/cpr-nummer og arbejdsplads. Husk også at inkludere 
tilsvarende oplysninger om dig selv som afsender.

Send indstillingen i en mail til hovedstaden@dsr.dk eller kik forbi 
kredskontoret på Frederiksborggade 15, 4., 1361 København K for at 
aflevere den. Kredsbestyrelsen har udpeget et bedømmelsesudvalg 
til at beslutte, hvem blandt de nominerede, der bliver modtager af 
årets Sygeplejerskepris. Den består af diplom, blomster og en gave og 
overrækkes på kredsens generalforsamling i DGI-Byen 29. oktober. Vi 
følger op med et interview med prismodtageren i OmKreds H 4-2018 
i december.

Ved den seneste lokale lønforhandling valgte Tårnby 
kommune at prioritere hjemme syge plejerskerne 
med et væsentligt tillæg for at sikre fastholdelse og 
rekruttering.

Det betød, at kredsen og kommunen i samarbejde  
med den lokale tillidsrepræsentant indgik en aftale om 
et permanent tillæg for klinisk ansvar til alle hjemme-
sygeplejersker i kommunen. Tillægget udgør 20.350 kr.

Tillæg til sygeplejersker i Tårnby

Karin Birtø fra Center 
for Kræft i Københavns 
kommune modtog 
Sygeplejerskeprisen 
i 2017
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Det har gennem længere tid været op ad bakke at sikre aftaler om at 
forhandle lokalløn på kredsens arbejdspladser, selvom også arbejdsgi-
verne har opfordret direktioner og mellemledere til at prioritere opgaven 
og udmønte lokal løn. 

Nogle steder er der heldigvis hul igennem. Der foregår i øjeblikket for-
handlinger med arbejdsgiverne på vegne af sygeplejersker ansat i CIMT 
(herunder Sundhedsplatformen), i regionens Center for HR på Gentofte 
Hospital og i administrative funktioner på regionsgården i Hillerød.

I Region Hovedstadens Psykiatri har man en helt systematisk tilgang 
til opgaven. Der er en årlig løndrøftelse på hvert center. Der er ikke 
en stor sum penge til rådighed, men de, der er, bliver udmøntet. Den 
kontante anerkendelse er dog kun en del af gevinsten ved regelmæssige 
lokale forhandlinger.

-Når sygeplejersker ønsker at komme i betragtning til lokalløn, beder 
vi dem hver gang beskrive deres faglighed med afsæt i de fire værdier, 
vi har defineret i psykiatrien: Respekt, Ansvar, Udvikling og Faglighed. 
På den måde øver sygeplejerskerne sig i selv at lave lønindstillinger med 
jævne mellemrum og sætte ord på deres kompetencer, der ligger ud over 
blot at være mødestabil og pålidelig, fortæller fællestillidsrepræsentant 
for sygeplejerskerne i Region Hovedstadens Psykiatri, Helle Thorhus. 

GEVINSTEN ER BEVIDSTGØRELSE
Den årlige forhandling gør, at man kommer i direkte kontakt og dialog 
med flere medlemmer. Og på den anden side af forhandlingsbordet får 
lederne via indstillingerne også øjnene op for de individuelle og samlede 
kompetencer hos medarbejderne, og hvad det betyder for kvaliteten på 
arbejdspladsen. 

 -Det er fint, når vi løbende lykkes med at forhandle tillæg til den enkelte 
sygeplejerske. Men der er også en gevinst i bevidstgørelsen. Der er virkelig 
brug for, at sygeplejersker øver sig i ikke at være beskedne, og at de bliver 
klar over, at løn er noget, man forhandler, konstaterer Helle Thorhus. 

Den målrettede indsats i psykiatrien lader til at bære frugt.
-I mine ti år som fællestillidsrepræsentant er der sket en markant udvik-

ling. Jeg møder langt flere sygeplejersker i dag, som stiller krav til deres løn, 
og som har en klar forventning om, at vi tillidsvalgte kan forhandle den for 
dem. Det er en meget glædelig udvikling, slutter Helle Thorhus.    

Lokale forhandlinger 
styrker bevidsthed om løn

Det er vigtigt for Dansk Sygeplejeråd, at alle sygeplejersker 
føler sig imødekommet og velkomne i organisationen. Det 
gælder også nyuddannede sygeplejersker – yngre som 
ældre, med eller uden merit.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller kredsen, hvis du har 
brug for rådgivning og støtte til at håndtere overgangen 
fra livet som studerende til ansvaret og arbejdslivet som ny 
sygeplejerske. 

Brug din kreds – også 
som nyuddannet

På den årlige Karrieredag i marts i Metropols lokaler fortalte 
25 sygeplejersker fra lige så mange forskellige hjørner af 
faget om deres job og om, hvad der gør netop det speciale 
eller område spændende. 300 studerende deltog og fik en 
masse konkret og brugbar viden med sig til den videre vej i 
arbejdslivet som sygeplejerske. 

Ligesom tidligere år har SLS taget opgaven på sig med at 
planlægge og gennemføre en god og velbesøgt eftermiddag 
for studerende og nyuddannede i samarbejde med kredsen. 
Godt gået – også efter de positive evalueringer at dømme! 

KarrieredagHelle Thorhus,  
fællestillids repræsentant  

i psykiatrien

Kredsnæstformand 
Mette Sofie 
Haulrich overrækker 
DSR - emblemet 
til nyuddan-
nede sygeplejersker. 
Kredsens formand-
skab deltager ved 
alle dimissioner på 
skolerne i kredsen.



NYT FRA KREDSEN6

TO SPÆNDENDE OPLÆG
Igen i år har kredsen tilrettelagt en 
fagligt spændende formiddag – og købt 
morgenbrød til. Direktør for Aids-fondet, 
Andreas Gylling Æbelø holder oplæg om 
en ny, revolutionerende medicin, som 
yder effektiv beskyttelse mod hiv-
smitte. Andreas stiller bl.a. spørgsmål 
om, hvordan medicinen bør implemen-
teres herhjemme og dens betydning for 
adfærd og generel seksuel sundhed.

En gruppe unge studerende under-
viser unge fra 7.-10. klasse i seksuel 
adfærd uden skam, blandt andet om 
grænsesætning og seksuel orientering. 

De unge fra ”Sexekspressen” står for da-
gens andet oplæg og deler ud af deres 
vigtigste erfaringer.

TID OG STED?
18. august 2018 kl. 9:30 – 12:00.  
Herefter er der fælles afgang for interes-
serede deltagere mod Frederiksberg til 
parade-start.  Arrangementet foregår  
i kredsens lokaler: Frederiksborggade  
15, 4. København K.  

TILMELDING? 
Vi skal vide, hvor mange vi bliver på  
www.dsr.dk/hovedstaden/arrangementer. 

Der er 70 pladser efter først-til-mølle.  
Tag gerne familie og venner med.

INFORMATION?
Du er velkommen i Facebook-gruppen:  
Dansk Sygeplejeråd til Copenhagen Pride. 

T-SHIRT?
De velkendte t-shirts med firkløveret kan 
kun bestilles og leveres via webshoppen 
www.dsr.dk/webshop. Husk at bestille i 
god tid. Overskuddet går til afholdelse af 
kredsens årlige Pride-arrangement.

Kredsformand Vibeke Westh er valgt til næstformand i den 
endelige bestyrelse på Københavns Professionshøjskole på et 
FTF-mandat. Skolen er resultat af fusionen mellem Profes-
sionshøjskolen Metropol i København og Professionshøjskolen 
UCC i Hillerød. 

Fusionen blev en realitet pr. 1. marts, og på samme tids-
punkt blev den hidtidige rektor for Metropol, Stefan Hermann, 
udpeget til fortsættende rektor for Københavns Professi-
onshøjskole. Dekan Randi Brinckmann Wiencke leder skolens 
sundhedsfaglige fakultet, som sygeplejerskernes grundud-
dannelse hører til. 

Skolens endelige bestyrelse blev først udnævnt pr. 1. maj. 
Professionshøjskolen København har i alt ca. 2.000 ansatte og 

20.000 studerende, fordelt på 21 forskellige videregående ud-
dannelser og en bred vifte af videre- og efteruddannelsestilbud 
inden for sundheds-, skole- og dagtilbudsområdet. Godt 3.800 
studerer på Danmarks største sygeplejerskeuddannelse.

PRIDE-TEMA: 

SEKSUEL SUNDHED anno 2018

Kredsformand i 
fusioneret professions-
højskoles bestyrelse

Københavns Professionshøjskole, 
afdelingen på Tagensvej 86
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Arbejder du på en skøn arbejdsplads? Så opfordrer vi 
dig til at indstille den til Kreds Hovedstadens Arbejds-
pladspris 2018. Det er en hæder, som tildeles en god 
arbejdsplads i kredsen. Prisen overrækkes på kredsens 
generalforsamling. I år er det 29. oktober i DGI-Byen.

Skriv selv eller gå sammen med andre om at for-
tælle, hvad der gør netop din arbejdsplads god. Det 
kan både handle om den generelle trivsel, men også 
hvis det er lykkedes med nogle særlige indsatser for 
at forbedre arbejdspladsen.

Kredsbestyrelsen har et bedømmelsesudvalg, som 
udpeger årets prismodtager blandt de indstillinger, vi 
modtager. Præmien er et diplom og et fælles arrange-
ment for medarbejderne på arbejdspladsen. Vi følger 
også op med en artikel om arbejdspladsen i OmKreds 
H 4-2018. 

Send din indstilling i en mail til hovedstaden@dsr.
dk. Vi skal have den senest 30. september 2018. 

Kredsen belønner  
en god arbejdsplads  
– er det din? 

Landsforeningen af ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyg-
gende hjemmebesøg – SUFO – uddelte i år prisen for årets tiltag til 
forebyggelsesteamet i Rudersdal kommune. 

Forebyggelsesteamet, som består af både sygeplejersker og 
terapeuter, har under overskriften ”Passer du dig selv, når du 
passer din syge ægtefælle?” sat fokus på en overset gruppe: De 
pårørende, der har en meget stor opgave i forhold til en kronisk 
syg ægtefælle. 

De pårørende føler sig ofte alene og indsatsen har vist, at de har 
stor glæde af muligheden for at tale med andre i lignende situation. 

Kredsen har en stolt tradition for at fejre 1. maj i kredsens lokaler 
sammen med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet. I år stod 
den internationale kampdag i overenskomstforhandlingernes tegn, 
og fremmødet var ekstraordinært stort. 

Mere end 150 lagde vejen forbi til fællessang (billedet) og taler fra 
kredsformand Vibeke Westh, regionsrådsformand Sophie Hæstorp 
Andersen (S), sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling 
(SF) og medlem af folketinget Pernille Skipper (Ø). I talerne fyldte 
OK18 en del, men der var også plads til visioner for udviklingen af et 
sundhedsvæsen med fri og lige adgang for alle. 

Kredsbestyrelsens frivillige havde indrettet et børnehjørne med 
tusser, figenstænger, kakao og film, og mange deltagere havde 
derfor valgt at tage børnene med på kampdagen. 

Efter mødet i kredsen fulgtes man til Arbejdermuseet i Rømers-
gade, hvor sygeplejerskerne deltog i det store faneoptog mod 
Fælled parken. Her blev også kredsens fane båret ind på den store 
scene, og kredsformand Vibeke Westh var blandt talerne. 

Forebyggelsesteam
fra Rudersdal vandt  
sundhedsfremmepris

STORT fremmøde 
til 1. maj i kredsen

!
I Dansk Sygeplejeråd ved vi godt, at et godt arbejdsmil-
jø har kæmpestor betydning for sygeplejerskers trivsel 
og arbejdsglæde og for rekruttering og fastholdelse. Vi 
ved også godt, at det er vanskeligt i praksis at lovgive 
sig til et godt arbejdsmiljø, og at vilkår og belastning er 
meget forskellige fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Kredsen uddeler igen i år en Arbejdspladspris, fordi vi 
lokalt gerne vil inspirere til god praksis ved at dele histo-
rier om arbejdspladser i vores kreds, som medarbejdere 
(og ledere) oplever som gode og attraktive. Hvad er 
det, der gør dem gode? Er det hverdagens rutiner eller 
resultat af en målrettet indsats på særlige områder? 

Jeg håber, at mange vil bakke op om at fortælle den 
gode historie om en arbejdsplads i trivsel og balance i 
et sundhedsvæsen i konstant forandring. Som næst-
formand med ansvar for arbejdsmiljøet og tovholder i 
bedømmelsesudvalget for Arbejdspladsprisen glæder 
jeg mig til at modtage mange indstillinger og blive 
klogere på, hvad en god arbejdsplads betyder for DIG

 v/ kredsnæstformand
HANNE KROGH

DSR MENER…
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Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres 2018 blev afviklet på Nyborg Strand 
konferencecenter for få uger siden. Tre brede temadrøftelser og over 30 

stillede forslag betød lange dage i kongressalen og masser af intens debat. 
Hovedstadens delegerede spillede som altid en meget aktiv rolle

Kongres med ord

& handling 

Kredsbestyrelsesmedlem 
Solveig Olafsdottir 03

01 Kredsens delegation bestod af 
kredsbestyrelsesmedlemmer og 
adskillige suppleanter, som var eller 
blev indkaldt som kongresdele-
gerede ved forfald før eller under 
kongressen. Flere medlemmer af 
delegationen havde deres debut 
på kongressens talerstol og klarede 
den med bravour. 

Det lykkedes at samle de fleste 
deltagere til et gruppefoto ved at 
afkorte en tiltrængt pause. Mange 
havde stadig OK-budskabet om  
”En løsning for alle” lige ved hånden!

02 Kredsbestyrelsesmed-
lem Yogi Vilhelmsen 
fra Bornholm blev 
interviewet af mode  - 
rator Nynne Bjerre 
Christensen om input 
til at håndtere konkrete 
medlemshenvendelser 
om arbejdspres. 

Kongresdeltagerne 
arbejdede blandt andet 
i grupper på tværs med 
kongressens tema om 
arbejdsmiljø

Kredsbestyrelsesmedlem Solveig Olafs-
dottir var en flittig gæst på talerstolen. 
Under temadebatten om sygeplejerskers 
roller og kompetencer, hvor udfordringerne 
for den kommunale sygepleje var i centrum, 
refererede Solveig til sin egen hverdag. 

Hun pegede på, at hun som sundhedsfaglig 
visitator på akuttelefonen 1813 ofte havde 
borgere i røret, som blev tabt mellem 
flere stole og ikke vidste, hvor de skulle 
henvende sig med deres spørgsmål. ”Det er 
et stort problem i vores sundhedsvæsen, 
at ingen i dag har et godt kendskab til den 
enkelte borger”

03

Yogi Vilhelmsen  
kredsbestyrelsesmedlem 02

Kredsens kongresdelegation
01

Formand skabet drøfter
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Både Dorthe Martinsen, Anette Lund og 
Marianne Rasch brænder for sygeplejen 
i kommunerne og for udviklingen af den. 
Kredsbestyrelsesmedlemmerne tog alle 
tre ordet under tirsdagens livlige faglige 
debat om kompetencer og roller. 

Det skete i forbindelse med kredsens eget 
forslag om, at DSR i den kommende periode 
skal arbejde for at styrke sygeplejeforsknin-
gen i kommunerne. Anette Lund motiverede 
forslaget, suppleret af Dorte Martinsen.

Gruppen bag forslaget kunne glæde sig 
over, at det efter god debat blev enstem-
migt vedtaget af kongressen. 

04 Kredsbestyrelsesmedlem Guglielmo 
Leif Nielsen har været en af ildsjælene 
bag kredsens flerårige engagement i 
Pride- aktiviteten i København. I 2017 fik 
kredsen og sygeplejerskerne årets pris 
for den bedste gående gruppe i det årlige 
Pride-optog. 

Under debatten om beretningen takkede 
Leif for opbakningen. Han udtrykte sin 
personlige glæde og stolthed over DSRs 
engagement og benyttede lejligheden til 
at vise den unikke og velvoksne pokal frem 
for hele kongressen, inden den i august 
skal videregives til en ny prismodtager. 

05 Der var mange forslag 
til behandling på kon-
gressen og derfor også 
mange afstemninger. 
De fleste foregik ved 
håndsoprækning, men 
i tilfælde hvor der fx 
var tvivl om udfaldet, 
blev der stemt 
elektronisk eller ved 
navneopråb. Begge 
dele skete flere gange.

06

...flere gange undervejs

Afstemning på kongressen
06

Hovedstadens delegation
Med jævne mellemrum gennem hele kongressen trådte Hovedstadens delegation 
sammen for at drøfte næste skridt, afveje muligheder og afstemme holdninger 
til eget eller andres forslag forud for en afstemning. Kredsens formandskab holdt 
også tæt kontakt undervejs. Ud af kredsens i alt 13 forslag endte 3 med at blive 
vedtaget, 6 blev trukket og 4 opnåede ikke flertal ved afstemningen.

Kongresdelegationen samledes...

Formand skabet drøfter

Kredsbestyrelsesmedlem  

Guglielmo Leif Nielsen 
05

Dorthe Martinsen, Anette Lund 
og Marianne Rasch 04
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De seneste måneders forløb frem mod en ny overenskomst har vist, 
at kredsens medlemmer har engageret sig i forhandlingerne ud over 
det sædvanlige. Kreds Hovedstadens bestyrelse og formandskab har 
ønsket at skabe opmærksomhed på, at disse overenskomstforhandlinger 
handler om andet og mere end ”bare” løn og vilkår, men om hele 
værdisætningen af det offentlige arbejdsmarked.

Den opgave lykkedes langt hen ad vejen. Medlemmernes opbakning og 
engagement, sammenholdet på tværs af organisationer og faggrupper 
forhandlernes ihærdighed og den vundne kamp om den vigtige offentlige 
mening er alt sammen elementer i fortællingen om overenskomstfor-
handlingerne på det statslige, regionale og kommunale område. 

Se eller gense billeder og læs mere om de langvarige overenskomst-
forhandlinger i 2018 og betydningen af dem på den lidt længere bane. 

OK18  
– sammen mod målet

2. MARTS deltog henved 200 tillidsrepræsen-
tanter fra kredsen i et stort orienteringsmøde om 
overenskomstforhandlinger på det kommunale 
og regionale område, hvor forløbet og tillidsre-
præsentanternes rolle og opgaver under en mulig 
konflikt blev gennemgået.

Kredsformand Vibeke Westh og kredsnæstfor-
mand Kristina Robins stod for gennemgangen 
sammen med kredsens faglige konsulenter. 

20. MARTS inviterede kredsen til oriente-
ringsmøde for medlemmer i Københavns og 
Frederiksberg kommuner. Sygeplejersker i de to 
kommuner var udtaget til strejke, og henved 80 
medlemmer deltog i mødet. 

Kredsnæstformand Signe Hagel Andersen og 
kredsens faglige konsulenter ledede mødet.

22. MARTS var der stort fællesmøde for tillids-
repræsentanter på tværs af organisationerne. Op 
mod 10.000 valfartede til Fredericia Messecenter. 
Omkring 30 tillidsvalgte fra kredsen fulgtes i bus 
fra kredskontoret.

Transporttiden i bussen blev blandt andet brugt 
til at tale med de medrejsende journalister fra DR 
og Ekstrabladet.   

Da de overordnede og de organisationsspecifikke forhandlin-
ger var afsluttede, blev de endelige forligsresultater sendt til 
afstemning i DSRs kongres 14. maj. 

Kongressen besluttede med stort flertal at sende forslaget 
til urafstemning med anbefaling om at stemme Ja. Også 
blandt Hovedstadens kongresdelegerede var der stort flertal 
for at anbefale forliget.  

KREDSEN 
anbefaler forliget

Medlemmerne modtog urafstemningsmaterialet på mail 18. maj, 
og samme aften åbnede DSR for afstemningen om forligene på det 
regionale og kommunale område. Sidste frist for at stemme var 4. juni 
(efter redaktionens afslutning). 

Først når urafstemningen er afsluttet og resultatet offentliggjort, er en ny 
overenskomst pr. 1.4. 2018 en realitet. Såfremt medlemmerne forkaster 
forslaget og flest stemmer Nej, er konflikten en realitet pr. 11. juni. 

På statens område har der været en vejledende urafstemning blandt de 
statsansatte medlemmer. På dette område er urafstemningen allerede 
afsluttet, når du læser disse sider. 

Følg med på hjemmesiden, når resultatet foreligger.
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Kravene er opfyldt

Mere detaljeret information 

er under udarbejdelse. 

Spørg din TR senere 

Få justeringer

Krav frafaldet på begge sider. 
Ingen yderligere stramninger aftalt

Alle krav   
     frafaldet

Privatlønsværn 

afskaffet
Ingen  yderligere stramninger aftalt

Projekt om  
arbejdstid aftalt 

(på ikke døgndækkende områder)
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Krav frafaldet 
på begge sider

Privatlønsværnet 

bortfaldet

Ingen 
yderligere 
stramninger 
aftlalt

Ingen ændringer

Rekrutteringspulje aftalt

Kravene er opfyldt

Præcisering af aftaleteksten

OK18

Mere detaljeret information 
er under udarbejdelse. 
Spørg din TR senere 



Kredsformand Vibeke Westh (VW) og 1. kreds-
næstformand Kristina Robins (KR) sidder 
begge i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse 
og har været tæt ind over forhandlingerne 
om en ny overenskomst på det offentlige 
arbejdsmarked. Deres ønske er finde gode 
måder at bygge videre på det sammenhold 
og fællesskab, som var med til at skabe 
resultater for medlemmer og fagbevægelse.

HVAD KAN VI LÆRE AF DET FORLØB, 
VI HAR VÆRET IGENNEM OMKRING EN NY 
OVERENSKOMST?
KR: At når vi står sammen, kan vi opnå 
mere – både i form af bedre resultater og af 
en fællesskabsfølelse, som vi skal lade os 
inspirere af, helt ud på arbejdspladsniveau. 
Vi oplevede ”bump på vejen” i forløbet, 
og det lykkedes os at lande alligevel. Det 
momentum, vi har skabt, skal vi fastholde. 

VW: Vi har lært, at vi kan lykkes som 
fagbevægelse, når organisationerne sætter 
rammerne sammen. Vi har også fået demon-
streret, at der er noget meget større på spil 
end ”blot” lønnen for offentligt ansatte. Det 

er hele værdisætningen af den offentlige 
sektor, som regeringen ønsker at forandre. 

HVILKE OPGAVER VENTER FORUDE  
NU FOR DSR CENTRALT OG LOKALT?
VW: Den politiske opgave er at få lavet de 
rammer, der faktisk kan forandre noget 
på sygeplejerskernes arbejdspladser og i 
sundhedsvæsenet. Men der er en politisk 
virkelighed derude med flygtige budget-
ter, som hele tiden ændres. Presset på 
sundhedsvæsenet er ikke ens overalt. Vi 
skal sørge for, at der bliver forskellige svar på 
forskellige udfordringer. 

KR: Vi skal flyttes os fra ord til handling 
til forandring. Nu har vi fået sat ord på de 
overordnede rammer. Opgaven herfra bliver 
at skabe sammenhæng mellem de nye 
overordnede beslutninger og de rammer 
og vilkår, medarbejderne oplever i deres 
hverdag på arbejdspladsen. Jeg forestiller 
mig, at vi fx kan understøtte DSRs nye hold-
ningspapir om arbejdsmiljø med erfaringer, vi 
har fået i forløbet og så bruge dem til at løse 
udfordringer i hverdagen. 

HVAD SKAL DER SKE  
KONKRET PÅ DEN KORTE BANE?
KR: I vores egen kreds har nødberedskabs-
forhandlingerne givet os længe ventet 
dokumentation for, at der er alt for mange 
arbejdspladser, hvor hverdagen kun hænger 
sammen med ekstraarbejde og brug af 
timelønnede osv. Det skal følges op flere 
steder: Overfor politikere i Folketing, region 
og kommuner. Overfor myndigheder ved 
at forholde os til fx arbejdsmiljølovgivning, 
Sundhedsstyrelsen etc. Og overfor medlem-
merne ved at sætte endnu mere fokus på 
indsatser som ”Stop gratisarbejde” og faglig 
forsvarlighed. Indsatserne skal forankres 
både centralt og lokalt i DSR. 

VW: Netop i denne tid foregår forhand-
lingerne om nye økonomiaftaler mellem 
regeringen og regioner/kommuner om 
budgetterne for 2019. Vi har en opgave med 
at presse på disse forhandlinger og gøre det 
klart for parterne, at sundhedsvæsenets 
udfordringer ikke kan løses uden penge og 
vilje. Det er en opgave, som vi i DSR skal tage 
på os politisk både lokalt og centralt. 
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OK18 – og hvad så nu?
Interview:

Kredsformand Vibeke Westh (th) og 1. kredsnæstformand Kristina Robins er politisk 
bindeled mellem det lokale politiske og medlems nære arbejde i kreds Hovedstaden og DSRs 
hovedbestyrelse, som træffer de overordnede politiske beslutninger i organisationen på 
baggrund af den retning, som kongressen sætter.



14 TEMA: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

Den 13. marts 2018 var flere end 300 
sygeplejersker forsamlet i DGI-byen 
til kredsens fagdag om social ulighed 
i sundhed. Dagen bød på en blanding 
af plenumoplæg, workshops med 
forskellige temaer og en dejlig frokost.

Sygeplejersker er med til at mindske den sociale ulighed i sundhed, men er også med til 
at øge den. På kredsens fagdag den 13. marts fik deltagerne inspiration til at reflektere 
over sygeplejen og sygeplejerskernes rolle i forhold til social ulighed i sundhed.

Den sociale ulighed i sundhed viser sig ved, at den del af 
befolkningen, der har kortest uddannelse, lav beskæftigel-
sesgrad og lav indkomst, også har den højeste forekomst af 
kronisk sygdom, overvægt og multisygdom.

 I Danmark er der en forskel på knap ti år i levealderen mel-
lem den rigeste og den fattigste del af befolkningen (Arbej-
derbevægelsens erhvervsråd, marts 2017).

DE BEDST STILLEDE FÅR  
MEST UD AF SUNDHEDSVÆSNET
På fagdagen viste professor Katrin Hjorth, hvordan man 
i sundhedsvæsnet bruger flere penge og mere tid på de 
ressourcestærke borgere. Det kommer markant til udtryk 
i chancen for at overleve. Illustrationen her til højre viser 
eksempel fra diagnoserne hjertesvigt og apopleksi. 

Social ulighed i sundhed 
– hvad er sygeplejerskernes rolle?

(Kilde: CASA 2014)

HVORFOR GØR DE IKKE, SOM VI SIGER?
Antropolog, Ph.d. Camilla Hoffmann Merrild fra Forsknings-
enheden for Almen Praksis Aarhus Universitet satte i sin 
workshop fokus på, hvordan vi i sundhedsvæsnet har svært 
ved at forstå, at borgerens sygdom kun er en lille del af 
vedkommendes liv og hverdag. Vi har et billede af ”den gode 
patient”, der aktivt opsøger hjælp, har fokus på sin egen 
sundhed og deler vores biomedicinske tilgang. 

Ressourcestærke
Overlevede 30 dage

20Indlæggelsesdage i alt

15.683 krUdgift pr. dag

17

13.868 kr

Ressourcesvage
Overlevede 30 dage
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Mens de rigeste områder nord for 
 København har haft indkomststigninger 
på knap 25 pct. siden 2010, er indkomst
erne i områder som Brøndby Strand og 
Ishøj kun vokset med 1,5 pct. 
Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd februar 2018.

Ikke alle kan leve op til idealet om ”den gode patient”. Uddan-
nelse, økonomi og beskæftigelse er strukturelle forhold, der 
gør det svært for nogle. De socialt set dårligst stillede har 
mange og samtidige udfordringer og bekymringer. 

Camillas undersøgelser viser, at de fleste mennesker uanset 
social status forsøger at opnå bedre helbred på måder, som 
giver mening for dem. Kunsten for sygeplejersker og andre i 
sundhedsvæsnet er at åbne sig op for et bredere perspektiv 
og undersøge borgerens opfattelse af sygdom, behandling og 
sundhed. Der er ressourcer hos alle – måske bare ikke dem, vi 
leder efter. 

HVIS DE LIGNER OS, FORSTÅR VI DEM
På side 18-19 i dette tema om social ulighed i sundhed 
kan du læse om sygeplejerske og ph.d-studerende Rikke 
Guldagers ph.d.-projekt om pårørende til mennesker i 
rehabilitering efter svær hjerneskade og deres forskellige 
positioner. 

Rikke finder, at patienter, der har pårørende, som er proak-
tive og opsøgende i forhold til behandling, pleje og rehabilite-
ring, får bedre genoptræningsplaner og bedre muligheder. De 
”besværlige” pårørende er dem, vi ikke forstår. 

Hun opfordrer til, at sygeplejersker stopper op, når de sæt-
ter mærkaten ”besværlig” på pårørende og i stedet nysgerrigt 
og professionelt undersøger de pårørendes udgangspunkt og 
møder dem, der hvor de er. 

SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE ER VEJEN FREM
Troen på at overlevering af viden og information fører til 
adfærdsændring eksisterer stadig på trods af solid doku-

mentation for, at dette ikke er effektivt i mødet med sårbare 
patienter med kronisk sygdom. 

På fagdagen fortalte forskere fra Steno Diabetes Center 
Copenhagen med Ingrid Willaing og Nana Folman Hempler 
i front om deres arbejde med at udvikle og implementere 
forskningsbaserede metoder, der understøtter facilitering af 
personcentreret kompetenceudvikling i gruppebaserede un-
dervisningsforløb for personer med kronisk sygdom. Forsknin-
gen har kortlagt roller og kompetencer, der er i spil, for at det 
kan lykkes at etablere personcentrering i gruppetilbud.

 Ingrid og Nana fremhæver, at det er en kompleks opgave at 
fremme personcentreret kommunikation. På fagdagen fortalte 
de om de metoder, de har udviklet og afprøvet. Tilgange og 
dialogværktøjer kan findes ved at lave en google-søgning på 
”sdcc/ulighed i sundhed”.      

 Her i temaet kan du på side 20-21 læse om, hvordan man 
på Lungemedicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital har 
organiseret kontakten med patienter med KOL og lunge-
fibrose, så kontakten imødekommer patienternes behov 
bedst muligt. 

!
En åben og samtidig professionel tilgang til at 
forstå patienternes og de pårørendes behov er 
adgangsbillet til at modarbejde det store sam-
fundsproblem, som social ulighed i sundhed er. 

Det ligger i sygeplejens kerne, at vi på baggrund 
af vores viden om sygdom, sundhed, kommunika-
tion, psykologi mm. samarbejder med patienten og 
de pårørende på en professionel måde. 

Det er dermed vigtigere end nogen sinde, at 
vi insisterer på syge- og sundhedsplejens værdi 

og betydning. Det gør vi i Kreds Hovedstaden, 
hver gang vi mødes med politikere i kommuner 
og i regionen. Der er mange dygtige syge- og 
sundhedsplejersker, der gør det rundt omkring 
på arbejdspladserne i kredsens område hver 
eneste dag. Og vi er nødt til sammen at blive ved 
med - og bedre til -  at insistere på at skabe plads 
til syge- og sundhedsplejen. Der kommer ikke 
andre og advokerer for syge- og sundhedsplejen 
end os selv.

 v/ kredsnæstformand
METTE SOFIE HAULRICH

DSR MENER…
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Hvis enten far eller mor er under 22 år, når barnet bliver født, 
får familier i Brøndby kommune mulighed for at indgå i et 
intensivt og tæt forløb med en sundhedsplejerske og en psy-
kolog i barnets første leveår. Formålet med indsatsen i "Ung 
familie på vej" er at få brudt negative sociale og psykologiske 
mønstre, så disse forældres børn vokser op i gunstige vilkår, 
trives og udvikles.

-Vi har hele tre visitationssamtaler, når vi får henvist en 
familie, der opfylder kriterierne, forklarer sundhedsplejerske 
Gitte Skovmose Andersen.

-Vi gør meget ud af at vurdere, om det er relevant for den 
pågældende familie eller ej. Familierne skal også selv have reel 
mulighed for at vurdere, om de synes, de har brug for tilbuddet. 
Det er de allermest sårbare familier, vi skal have fat i, siger Gitte.

Hun tilføjer, at tilbuddet er frivilligt og at langt de fleste, 
som har brug for tilbuddet, siger ja tak.

KONKRET STØTTE
-Vi, det vil sige en sundhedsplejerske og en psykolog, tager på 
hjemmebesøg hos familierne en gang om ugen i hele barnets 
første leveår. Det giver en unik mulighed for selvfølgelig at 
lære hinanden at kende, men også at være meget konkrete i 
støtten til familierne fra uge til uge, forklarer Gitte og giver et 
eksempel:

-Det kan være at arbejde med tilknytningen til og kontakten 
med barnet, som kan være svært for mennesker, der ikke selv 
har fået mulighed for en sund tilknytning, da de var spæde, 
siger Gitte og fortsætter:

-Jeg kan stå ved siden af mor eller far ved puslebordet og 
guide og støtte, lede deres opmærksomhed hen på barnets 

reaktioner og tolke reaktionerne sammen med forældrene. Så 
står jeg der igen allerede en uge efter, hvor jeg kan give feed-
back og se, hvor det er lykkedes at ændre kontakten og bygge 
videre på det. På den måde bliver både støtte og guidning kon-
tinuerlig og meget konkret. Det er noget, familierne kan bruge, 
og som de selv helt konkret kan arbejde med. Jeg oplever, at det 
giver dem mere selvtillid i rollen som forældre, siger Gitte.

 -Et andet eksempel på den helt konkrete tilgang kan være 
at hjælpe med at få barnet til at falde til ro. Jeg kan stå med 
barnevognen sammen med moren og hjælpe hende med at 
finde balancen mellem at være vedholdende, trøstende og 
vide hvornår barnet har brug for at blive taget op.  

SVÆR BARNDOM
Familierne i "Ung familie på vej" kan have mange forskellige 
udfordringer med ind i deres nye rolle som forældre. Ofte 
har de selv haft en svær barndom. Ofte er der ikke egnede 
rollemodeller i deres netværk, som de kan læne sig op ad.

-Vi bliver deres netværk og dem, der lytter til deres proble-
mer, fortæller Gitte og fortsætter.

-Vores fokus som sundhedsplejersker er barnet. Opgaven 
er at motivere forældrene til at være de bedst mulige forældre 
for barnet. Psykologerne kan være med til at åbne samtalerne 
op for de ting i de unges egen barndom, som har været svære, 
og som i dag måske er med til at præge deres samvær og 
kontakt med barnet, forklarer sundhedsplejersken. 

Hun tilføjer, at psykologerne er rigtig gode til at åbne sam-
talen op, men især også til at lukke den ned igen.

-Det kan være ret barske ting, der ligger i fortiden. Derfor er 
det vigtigt, at vi respektfuldt kan balancere de samtaler. 

Brøndby kommunes tilbud "Ung familie på vej" giver den 
sociale arv modstand. Sundhedsplejersker og psykologer 
følger familierne intensivt i barnets første leveår

Vi bliver
familiernes netværk

TEMA: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED
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FAGLIGT UDVIKLENDE SUPERVISION
Teamet i "Ung familie på vej" består af to psykologer og to 
sundhedsplejersker, som hver arbejder 10 timer om ugen i 
tilbuddet. De går som regel ud to og to – en sundhedsplejer-
ske og en psykolog – men kan også tilrettelægge besøg hver 
for sig, hvis det giver mening i den givne situation.  

Teamet får supervision, som de bruger til at få sparring, 
når de nogle gange er kørt fast eller synes, at de ikke kan nå 
ind til forældrene.

-Det er super spændende og fagligt udviklende at få su-
pervision. Vi har en meget dygtig supervisor, som kan binde 
vores udfordringer op på teorierne om tilknytning og kæde 
dem sammen med det, vi oplever helt konkret i familien. Vi 
kan få løst op for, hvordan vi kan forstå moren eller faren og 
via barnet måske komme i bedre kontakt med dem, fortæller 
sundhedsplejersken. 

FLERE KUNNE HAVE GLÆDE AF TILBUDDET
Når barnet er blevet et år, afsluttes det intensive forløb, 
men familierne har mulighed for stadig at have kontakt 
med teamet i "Ung familie på vej". Det videre forløb bliver 
tilrettelagt individuelt og afsluttes helt, når barnet er tre år. 

-I tiden efter det første år kan vi fortsat komme på hjem-
mebesøg og de kan ringe til os - og det gør de. Vi oplever, at 
de bruger os, som hvis de havde haft en egen forælder, der 
kunne støtte dem. Eksempelvis med at gå med til et vanske-
ligt møde i daginstitutionen eller håndtere andre situationer 
med barnet eller i parforholdet, siger Gitte.

Brøndby Kommune har haft tilbuddet i næsten 20 år og har 
solide tal på, at det rent faktisk hjælper (Se grafen her på siden) 

-Det er selvfølgelig rigtig dejligt, at det gør en forskel. Jeg 
kan dog ikke lade være med at tænke på alle de andre 
familier, der også kunne have glæde af lignende tilbud. 
Tænk hvis politikerne kunne se fordelen ved at forebygge 
social ulighed i stedet for at reparere på de ting, der opstår 
senere i barnets liv, slutter sundhedsplejerske Gitte 
Skovmose Andersen

Teamet omkring unge familier i Brøndby 
kommune har solide tal på, at deres 
indsats virker. Her er blot et enkelt 
parameter, som viser, at børnene fra 
familierne vil have langt bedre mulighed 
for at bryde den sociale arv.  

Risikofyldte socioøkonomiske forhold 
under barnets opvækst defineres 
som boligudgifter, der ikke betales 
regelmæssigt, forældre skaber stigende 
gæld, forældrene mangler netværk og 
er social isoleret. Definitionen er taget 
fra Rockwool Fondens evaluering af 
projektet "Familiens hus" i Taastrup.

Grafen viser, at ud af 42 børn (blå søjle), 
som har haft et forløb i Ung Familie på 
Vej, var 31 børn (rød søjle) udsat for 
risikofyldte socioøkonomiske forhold ved 
indskrivning i forløbet. Dette tal var ved 
overgangen til efterforløb – som typisk 
er, når mors barsel er slut – faldet til syv 
børn (gul søjle).

!
Brøndby kommunes tilbud til unge familier er et ud af flere 
eksempler på, at sundhedsplejerskerne er en af de vigtigste 
faggrupper, hvis den sociale ulighed i sundhed skal bekæm-
pes. Alle undersøgelser viser, at det er i den tidlige barndom, 
der skal sættes ind, hvis den sociale arv skal brydes. Samtidig 
viser forskning også, at sundhedsplejersker er vigtige 
bidragydere til at mindske den sociale arv. 

Det kan betale sig både menneskeligt og økonomisk at 
satse på at bruge sundhedsplejerskernes kompetencer. 
Kommunerne bør i langt højere grad give sundhedsple-
jerskerne mulighed for at udvikle tilbud til de socialt set 
svageste grupper i samfundet. Det arbejder vi i DSR kreds 
Hovedstaden målrettet for at sætte på den politiske dagsor-
denen og på de kommunale budgetter.  

 v/ kredsnæstformand 
HARUN DEMIRTAS

DSR MENER…

Risikofyldte socioøkonomiske 
forhold under barnets opvækst
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- Den ulighed i sundhed, som jeg har fået øje på i mit studie 
handler om, at pårørende har forskellige muligheder for 
at blive en del af rehabiliteringsforløbet, fordi de har vidt 
forskellige forudsætninger for at forstå systemet og dets 
præmisser, forklarer Rikke Guldager.

Hun er ph.d.-studerende på Rigshospitalets Klinik for højt 
specialiseret neurorehabilitering og traumatisk hjerneskade. 
I disse dage sidder hun og binder de sidste sløjfer på sin 
ph.d.-afhandling i centrets afsnit på Hvidovre Hospital. 

ULIGHED REPRODUCERES
Rikke har i sine undersøgelser identificeret tre overordnede 
positioner, som beskriver de pårørendes strategi og 
handlemåder i rehabiliteringsforløbet:
• Den opsøgende position, som er velforberedt til statusmø-

derne, bidrager med observationer, opsøger informationer, 
kan være meget til stede i afdelingen og er optaget af den 
hjerneskadedes mentale tilstand mere end den fysiske.

• Den observante position, som er optaget af praktiske 
forhold til statusmøderne, lyttende og forstående i for-
hold til de professionelle, er jævnligt til stede i afdelingen 
og deltager i aktiviteter og stuegang, hvis de tilfældigt er 
til stede i afdelingen.

• Den afventende position, som er afventende ved status-
møder, på besøg i rummet og optaget af at høre de 
professionelles vurderinger af situationen. De stiller få 

spørgsmål og kommer ofte i afdelingen om aftenen i al 
ubemærkethed. De giver udtryk for at have brug for mere 
viden og information, men opsøger den ikke selv. 

-Jeg kan se, at de patienter, hvor de pårørende er i en op-
søgende position, får bedre ydelser. De får mere omfattende 
genoptræningsplaner, mere træning osv. På den måde 
reproducerer vi den sociale ulighed. De tre pårørende-positi-
oner afspejler nemlig langt hen ad vejen også tre forskellige 
sociale positioner i samfundet, forklarer Rikke.

VI SKAL TAGE OPGAVEN PÅ OS
-Mit budskab er, at sygeplejersker i pårørende og patientsam-
arbejdet har en oplagt rolle at spille i rehabiliteringsforløbet. 
Vi skal interessere os for de pårørende med stor nysgerrighed 
og professionel undren. Fra min undersøgelse og min 
mangeårige erfaring fra rehabiliteringsområdet ved jeg, at vi 
stempler nogle pårørende som besværlige og tidskrævende. 
Det er i øvrigt et stempel, som de pårørende er bevidste om 
og bekymrede for at få, siger Rikke og fortsætter:

-Hvorfor ikke anvende den tid og energi, vi bruger på 
”besværlige” pårørende til at undersøge, hvilken position de 
kommer fra? Finde ud af, hvilke tanker de gør sig? Hvordan 
de som pårørende opfatter situationen? Hvad de frygter, og 
hvad de håber på?, spørger Rikke og slår fast:

-Det ligger i sygeplejens kerne: Vi skal, så godt som det lader 
sig gøre, overkomme vores egne normer og måder at se ver-

Når vi kan genkende os selv i de pårørendes 
reaktionsmønstre, kultur og værdier, glider 
samarbejdet med de pårørende nemt. Alene 
af den grund får patienten bedre hjælp. Det 
er en af konklusionerne i ph.d.-studerende 
Rikke Guldagers studier af pårørende til 
hjerneskadede patienter i rehabiliteringsforløb.

Vær som os, 
OG DU FÅR 
HJÆLP

TEMA: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED



denen på i forsøget på at støtte og samarbejde med patienter 
og pårørende. Det er en vigtig del af det at være professionel. 
Vi skal tage den opgave på os og gøre det med stolthed. 

BRUG FOR SYGEPLEJERSKER I REHABILITERING
Rikke har fået en mission og håber på, at hun fremover kan 
forske i og være med til give sygeplejerskerne redskaber til 
at forbedre involvering af og samarbejde med de pårørende. 

-Det kræver en masse erfaring at indgå professionelt i 
samarbejdet med pårørende. Det kræver forberedelse, og 
det kræver mod. Det kræver også, at man øver sig, at man 
har kolleger og et tværfagligt team at reflektere sammen 
med. Det er uden tvivl komplekst her i klinikken, hvor vi har 
meget lange rehabiliteringsforløb. Men jeg tror, at andre 
oplever den samme kompleksitet og måske også mangel på 
kompetencer i forhold til at få professionaliseret pårørende-
samarbejdet, siger Rikke og fortsætter:

-Sygeplejersker står ofte lidt på sidelinjen og ser på i 
rehabiliteringsforløbet, hvor andre faggrupper har meget 
naturvidenskabelige og målbare indsatser at byde ind med.

For den ph.d.-studerende er det helt oplagt, at sygeple-
jerskerne kan bidrage med at få pårørendes og patienters 
perspektiv med i rehabiliteringsforløbet. 

-Sygeplejersker kan være med til at sikre, at patienter 
og pårørendes syn på deres nye livssituation får en meget 
tydeligere stemme, slutter Rikke Guldager. 

Sygeplejerske og ph.d.-studerende 
Rikke Guldager stod for en af 

workshopsene på kredsens fagdag 
den 13. marts. Hun har studeret 

de pårørendes reaktioner og 
involvering i neurorehabiliterings-

forløb. Hendes opfordring er, at 
sygeplejersker i langt højere grad 

påtager sig opgaven med at få 
de pårørendes stemme frem i 

samarbejdet omkring patienten.
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Overvægt – både hos børn og voksne – har kraftig social slag-
side. Og er man overvægtig i barndommen, er det meget svært 
at blive normalvægtig i sit voksenliv. Derfor tilbyder Center for 
Børn og Unges Sundhed i Københavns Kommune en helheds-
orienteret behandling af børn med svær overvægt. Tilbuddet 
hedder Vægttab for børn og unge og hjælper familier med, at 
børn ml. 2-16 år kan opnå vægttab eller vægtstagnering, som 
med tiden gør, at børnene vokser fra overvægten.

VANSKELIGT AT SE OVERVÆGT
-Tilbuddet til de yngste børn fungerer rigtig godt, men vores 
store udfordring i øjeblikket er, at få nye samarbejdspartnere 
til at spotte overvægt hos især de 2-5 årige børn og henvise 
dem til vores tilbud, siger sygeplejerske Mette Juel Blichfeldt 
fra Center for Børn og Unges Sundhed.

- Men det kan være vanskeligt at se med det blotte øje om 
yngre børn har svær overvægt, forklarer Mette.

- For at finde ud af om et barn har svær overvægt er man nødt 
til at kigge på barnets køn, alder og BMI. Vi anvender alders- og 
kønsdifferencerede BMI-kurver til at vurdere om et barn har 
svær overvægt, men for de yngre børn er en god huskeregel til 
andre at reagere, hvis et barn har et BMI over 18,7, forklarer hun. 

Mette Juel Blichfeldt opfordrer kolleger i Københavns Kom-
mune til at henvende sig til Center for Børn og Unges Sundhed, 
når de kommer i kontakt med et barn med svær overvægt. 

På sundhed.kk.dk/cbus under henvisning er der en udførlig 
guide til, hvordan man henviser et barn til tilbuddet, og har 
man spørgsmål kan centret kontaktes på telefon 8220 5240 
eller pr. e-mail på cbus@suf.kk.dk.

Kan du spotte  
et barn med 

overvægt?

”Evalueringen af vores tilbud  
viser, at familier tilknyttet  
centret formår enten at  
fastholde børnenes vægt  
eller at børnene taber sig”,  
siger sygeplejerske  
Mette Juel Blichfeldt. 



20

-Tilbage i 2013 spurgte vi patienter med 
KOL, hvad de fik ud af de halv- eller helår-
lige lægekontroller, som de kom til, smiler 
Marie Lavesen, der er projektsygeple-
jerske på lunge- og infektionsmedicinsk 
afdeling på Nordsjællands Hospital. 

-Det var meget tydeligt, at den hjælp 
de fik, ikke var den rette. Der blev ikke 
talt om det, der fyldte i deres hverdag, og 
lægens fakta om lungefunktion, medicin-
dosis og ilt var ikke tilstrækkelige svar på 
deres spørgsmål. Til gengæld havde de et 
stort behov for hjælp på andre tidspunk-
ter, nemlig når en forværring i sygdom-
men medførte angst og åndenød. I de 
situationer var hjælpen ikke særlig til-
gængelig. Det kunne nemt ende i en akut 
indlæggelse, som kan være frustrerende 
for patienter med kronisk sygdom. Man 
møder læger og sygeplejersker, der ikke 
kender en, og dermed ikke kan inddrage 
den viden og erfaring, som patienterne 
selv har med deres sygdom, forklarer Ma-
rie om resultaterne af feedback-møderne 
med patienterne med KOL.  

SYGEPLEJERSKER GJORDE  
PATIENTEN KLAR TIL LÆGEN
Afdelingen skulle overholde garantien om 
udredning, men manglede lungemedici-

nere. Undersøgelsen gjorde det meget 
tydeligt, at de faste lægekontroller var en 
meget uhensigtsmæssig måde at bruge 
de samlede kompetencer i afdelingen. 

-Sygeplejerskerne i ambulatoriet 
havde på det tidspunkt en opgave med 
at udføre objektive undersøgelser og 
gøre patienten ”klar” til de lægefaglige 
konsultationer. Der var ikke plads til, at 
sygeplejerskerne samtidig kunne an-
vende andre af deres kompetencer. Så 
da undersøgelsen viste, at de lægefag-
lige konsultationer ikke var den hjælp, 
patienterne havde brug for, var der stor 
opbakning fra både lægerne og syge-
plejerskerne til at gøre noget andet, end 
det vi plejede, forklarer Marie.

SYGEPLEJERSKER  
LEDER FORLØBET
Marie ledede en større omlægning 
af patientforløbene for afdelingens 
patienter med KOL. Man sløjfede de 
faste lægekontroller og gav patienterne 
mulighed for selv at henvende sig, når 
de havde brug for afdelingens hjælp. 
Sygeplejerskerne fik samtidig mulighed 
for at være proaktive, støtte og følge 
op. CAPTAIN-projektet var født, og 
sygeplejerskerne blev kaptajner for 

patienternes forløb. (CAPTAIN står 
for Comprehensive And Prospective 
Treatment And Individual Nursing).

 Charlotte Elving har været CAPTAIN-
sygeplejerske siden 2014 og har ansva-
ret for ca. 100 patienter med svær KOL. 

-Styrken er, at jeg kender de pa-
tienter rigtig godt, og de kender mig. 
De ved, de kan komme i kontakt med 
mig og ambulatoriets andre sygeple-
jersker ved at ringe til os. Nogle gange 
kan en enkelt telefonsamtale afklare 
problemet. Andre gange kommer de 
i ambulatoriet, og jeg besøger dem 
også i hjemmet, når det giver mening, 
forklarer Charlotte på vej ud til en af de 
borgere, hun har ansvar for. Hjem-
mesygeplejen har henvendt sig til 
ambulatoriet, fordi de synes, der er en 
forværring af patientens tilstand.

-Patienterne siger til os, at vi er deres 
livline og en enorm tryghed i deres 
hverdag, siger Charlotte. 

SPARER KRÆFTERNE  
TIL DET DER GIVER GLÆDE
Charlotte har altid en af afdelingens 
speciallæger som backup, og en gang 
om året har patienten en samtale med 
både Charlotte og lægen. 

På Nordsjællands Hospitals lungeambulatorium har man 
indrettet tilbuddet til patienter med KOL efter deres ønsker 
og behov. Sygeplejerskerne leder patientforløbene, og en 
tidlig palliativ indsats er kommet i fokus. 

Rigtig hjælp  
 til rette tid

TEMA: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED
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CAPTAIN-sygeplejerske Charlotte Elving 
pakker tasken til et besøg hos en af de 

ca. 100 borgere med svær KOL, som hun 
har ansvar for. Senere på dagen skal hun 
til Lungekor. Hun er den sygeplejefaglige 

ekspertise i et kor for mennesker med 
forskellige lungesygdomme. ”Det er 
genialt. De hoster sig igennem den 

første halve time, men alle har det bedre, 
når de går hjem. Det er effektiv lungefys 

med indbygget socialt samvær og 
glæde”, konstaterer Charlotte. 

-Vi arbejder med Advanced Care Plan-
ning – fremadrettede planer om pleje og 
behandling. Det er vores redskab til at få 
talt om, hvad der er vigtigt for patienten 
omkring pleje og behandling og i forhold 
til, hvad de ønsker at bruge deres spar-
somme kræfter på, forklarer Charlotte. 

-Der er kun lidt at udrette med den 
medicinske behandling, og prognosen 
er for nedadgående. Derfor er en tidlig 
palliativ indsats meget meningsfuld for 
mig som sygeplejerske, siger Charlotte, 
som synes, at hendes arbejde i den grad 
taler lige ind i sygeplejens kerne.

-Det handler simpelthen om at sam-
arbejde med patient og pårørende om, 
hvordan de bedst muligt kan leve deres 
liv under de omstændigheder, sygdom-
men giver dem: Hvad vil de lægge vægt 
på? Hvor kan de spare på kræfterne? 
Hvilken støtte skal de have for at kunne 
mobilisere deres kræfter? osv., konsta-
terer Charlotte

Som CAPTAIN-sygeplejerske har hun 
fået delegeret retten til at ordinere 
visse undersøgelser, såsom røntgenbil-
leder og diverse blodprøver, som kan 
afsløre en forværring af sygdommen. 

-En del af min opgave er også at lære 
patienten at henvende sig til mig så 
tidligt som muligt, når de mærker en 
forværring. Jeg kan være med til at tage 

infektioner i opløbet og dermed undgå 
de indlæggelser, som mange af patien-
terne virkelig frygter. 

ORGANISER EFTER  
PATIENTERNES BEHOV
Lungemedicinsk ambulatorium har 
udvidet tilbuddet om en CAPTAIN-sy-
geplejerske til også at gælde patienter 
med lungefibrose. 

-Vi overvejer også at omlægge det 
ambulante tilbud til patienter med 
astma, så de selv bestemmer, hvornår 
de har brug for os. Det tilbud skal kon-
strueres på en helt anden måde, siger 
Marie og fortsætter:

-Astma-patienter er yngre, de er ofte 
i arbejde, og der er kan være brug for 

en kontinuerlig justering af medicinen. 
Deres behov er at have en nem tilgang 
til at sparre med specialister, når de 
mærker ændringer i deres tilstand. 
Pointen er, at man skal finde ud af, hvad 
behovet er, før man strikker tilbuddet 
sammen, siger Marie Lavesen.

Hun er sikker på, at man kan bryde 
med de traditionelle ambulante kontrol-
ler langt de fleste steder.

-Der er ingen tvivl om, at manglen 
på speciallæger har tvunget os til at 
tænke anderledes. Men alle har vun-
det: Vi har fået et meget bedre tilbud 
til patienterne, bedre anvendelse af 
alles kompetencer og ikke mindst: Vi 
har fået sat sygeplejen i fokus, slutter 
Marie Lavesen. 
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Det er formentlig meget få af de gæster, der kommer i 
stofindtagelsesrummet H17 på Halmtorvet på Vesterbro, der 
har en chance for at komme ud af deres stofmisbrug. For at 
tilhøre målgruppen har de et stort dagligt forbrug af stoffer og 
har været afhængige længe. 

-Det er mennesker, der lever helt ude på kanten af samfun-
det, som vi har kontakt med hver dag, når vi går på arbejde, 
siger Mette Pallesen, der er sygeplejerskernes tillidsrepræ-
sentant og har været sygeplejerske i stofindtagelsesrummet 
H17, siden det åbnede for knap to år siden.

-Hele deres liv er styret af behovet for at indtage stoffer - 
oftest heroin eller kokain. De får ikke søvn, hvile, mad, drikke 
eller almindelig menneskelig opmærksomhed. Til gengæld 
bevæger de sig i et miljø med vold, kriminalitet og livsfarlige 

stoffer. De er udsatte på alle parametre, og vores job er at 
forsøge at minimere deres risici, forklarer Mette. 

GRIBER CHANCERNE FOR AT OBSERVERE
Stofindtagelsesrummet H17 er Nordeuropas største. Døgnet 
rundt skal der være plads til mennesker, der fixer og ryger 
euforiserende stoffer. Et fixerum med plads til otte personer 
og et rygerum, hvor der maksimalt må befinde sig 20 personer 
ad gangen. Derudover er der et hvileområde med Fat-Boys. 
Her har man som gæst, som brugerne her betegnes, mulighed 
for at hvile sig eller måske sove. 

-Vi har øjne og ører vidt åbne, mens vi arbejder. Når en gæst 
i en overophedning fra sin kokainrus tager tøjet af, scanner 
jeg kroppen for mærker og sår. Når en anden sidder og falder 

Det er muligheden for at reducere og forebygge skaderne, som følger  
med et massivt og langvarigt misbrug, der driver den faglige stolthed  

for sygeplejerskerne i stofindtagelsesrummet H17 på Vesterbro.  

Sygepleje 
reducerer skader

22 TEMA: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED
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hen, bemærker jeg det og forsøger at tilbyde hvile, når jeg kan 
komme til det. Når en er ekstra bleg, en anden humper eller 
en gæst virker trist, tænker jeg over, hvad det kan være tegn 
på. Jeg forsøger at nærme mig og få en kontakt, hvor jeg kan 
komme til at undersøge, hvad det handler om, forklarer Mette 
og fortsætter:

-Gæsterne er som regel meget imødekommende overfor 
os og er glade for, at vi giver dem positiv opmærksomhed. 
Men det kan være svært at fastholde deres opmærksomhed 
og komme tættere på, hvad der gemmer sig bag en ændret 
adfærd eller et fysisk symptom. Det er endnu sværere at holde 
fast i et tilbud om en eller anden form for løsning, der kan 
afhjælpe problemet, siger Mette. 

Hun tilføjer, at det kræver tæt kollegialt samarbejde, 
 vedhloldenhed og at blive ved med tilbyde gæster hjælp 
eksempelvis til at blive indlagt, blive set af  stedets læge  
eller få set på et sår. 

BASAL SYGEPLEJE MED FAGLIG STOLTHED
I fixerummet skal der altid være en sundhedsfaglig person til 
stede. Tilbuddet til gæsterne er et roligt, rent og sikkert sted 
at indtage sine stoffer.

-Ud over at tilbyde rene sprøjter og kanyler, kan vi observere 
og gribe ind, hvis gæsten får respirationsstop. Vi noterer altid, 
hvilket stof vedkommende tager og i hvor stor mængde. Det be-
tyder, at vi kan forsøge at få ham til at minimere dosis, hvis han 
sidste gang fik respirationsstop, siger Sidsel Vangstrup. Lige-
som Mette har hun været sygeplejerske i H17 siden opstarten. 

Sidsel forklarer, at sygeplejerskerne i fixerummet er 
opmærksomme på risiko for abcesser, diverse infektioner og 
kroppen i det helet taget.  

-Vi har en sygeplejeklinik, hvor vi kan tage forskellige blod-
prøver og har mulighed for at udlevere medicin – eksempelvis 
penicillin - efter aftale med den læge, som kommer i fixerum-
met en gang om ugen, og som vi altid kan kontakte telefonisk. 
Vi behandler også sår og andre skader. Vi har i det hele taget 
fokus på både de fysiske og psykiske følgerne af det at være 
stofbruger. Vi tilbyder en pause og positiv opmærksomhed og 
ad den vej være med til at forebygge nogle af konsekvenserne 
ved stofbruget, fortæller Sidsel som fremhæver muligheden 
for også at tilbyde et gratis måltid mad.

-Vi har Det Runde Bord, hvor frivillige tilbereder mad, som 
eksempelvis er tilovers efter en konference eller mad, der er 
doneret fra supermarkeder, fordi det har overskredet sidste 
salgsdato. Det er på mange måder basal sygepleje, vi beskæf-
tiger os med, siger Sidsel og forklarer:

-For mig er det fagligt tilfredsstillende at få gelejdet en 
udmattet gæst ud i vores hvilerum og opleve, at han trygt og 
roligt kan få noget søvn og en hvilepause fra det hårde liv, han 
ellers lever. 

SIKKERHED FOR GÆSTER OG ANSATTE
H17 adskiller sig markant fra andre stofindtagelsestilbud 
i København og i Nordeuropa ved at have en meget større 
kapacitet og ved at have et tilbud både til gæster, der ryger 
deres stoffer, og til gæster, der fixer. Der er ikke mange steder 
at se hen for at få inspiration til nye og bedre løsninger. 

Filosofien i stofindtagelsesrummet er, at man skal kunne 
rumme de svageste stofmisbrugere. Mette, Sidsel og kol-
legerne, der består af pædagoger, social- og sundhedsassi-
stenter, sygeplejersker, socialrådgivere og andre med erfaring 
fra området, er hele tiden i gang med at udvikle tilbuddet, så 
det rummer målgruppen og på samme tid er sikkert både for 
gæster og medarbejdere. 

-Vi arbejder med Low Arousal. Det er et redskab, som 
stammer fra den pædagogiske verden, som vi har tilpasset til 
vores gæster. Alle bliver undervist i den tilgang. Tværfagligt 
udvikler vi hele tiden på, hvordan vi kan respektere og skærme 
gæsterne, så vi kan holde konfliktniveauet lavt siger Sidsel, 
der er arbejdsmiljø repræsentant for de ansatte. 

-Vi arbejder med en konstant kommunikation i mellem os 
i løbet af en vagt. Vi er hele tiden bevidste om hinanden og 
træder til, skifter ud og tilpasser, så vi holder konfliktniveauet 
lavt, siger Sidsel og konstater, at hun alt i alt føler sig tryg hver 
dag på sit arbejde. 

-Vi har altid muligheden for at lukke ned, få alle ud og stille 
og roligt åbne igen, når der er faldet ro på. Og så vi har et 
meget fint og tæt samarbejde med politiet, som kommer her 
både i fredstid, og når tingene spidser til, slutter Sidsel. 

Sygeplejerskerne Mette Pallesen (th) og 
Sidsel Vangstrup ved modtagelsesdisken i 
stofindtagelsesrummet H17 på Vesterbro. 

!
H17 er et vigtigt tilbud. Her kan nogle af de mest udsatte 
borgere få adgang til sundhedsydelser. Erfaringer fra andre 
lande viser, at denne type tilbud kan nedsætte dødeligheden 
ved fx overdosis, kan forebygge skader og hjælpe brugere vi-
dere til stofbehandling. Derfor er det vigtigt at videreudvikle 
og prioritere dem højt, både økonomisk og fagligt. 

Der er i høj grad brug for sygeplejerskers kompetencer i 
arbejdet med udsatte borgere. Derfor arbejder vi i DSR på, 
at der er relevante uddannelsestilbud på området, at der er 
sundhedsfaglig ledelse på de forskellige socialfaglige tilbud, 
og at der fremadrettet også kommer flere klinikpladser til 
sygeplejestuderende på det sociale område.

 v/ kredsnæstformand 
SIGNE HAGEL ANDERSEN

DSR MENER…



HUSK: GENERALFORSAMLING OG FORSLAG GENERAL
FORSAMLING 
BORNHOLM Sæt kryds i kalenderen 29. oktober kl. 17-22, når 

årets generalforsamling i DSR Kreds Hovedstaden 
løber af stablen. Det sker vanen tro i DGI-byen bag 
hovedbanegården. Generalforsamlingen transmit-
teres også i år til Green Solution Center på Bornholm.

I år er fristen for at indsende forslag til behandling 
på generalforsamlingen fastsat til 1. september. 
Send dit forslag til hovedstaden@dsr.dk 

Dagsorden er ifølge lovene, og som tidligere år 
prioriterer vi at give medlemmerne stemme i debat-
ten. Kredsbestyrelsen har endnu ikke besluttet det 
endelige tema for debatten. 

Følg med og få mere at vide på www.dsr.dk/hoved-
staden efter sommerferien. Kredsens skriftlige 

beretning modtager du ultimo september.  
Allerede nu kan du selv eller andre indstille en kollega 
eller en hel arbejdsplads til en af de to priser, kredsen 
uddeler på årets generalforsamling: Sygeplejerske-
prisen eller Arbejdspladsprisen. Læs mere om 
kriterier, frist for indstilling etc. inde i bladet 

Klub for sygeplejersker 
på Bornholm afholder  
i år generalforsamling 2. 
oktober kl. 18:00-21:30 i 
DSRs nye kredskontor på 
adressen Store Torv 11 1. 
sal, 3700 Rønne. 

Juni
5. Grundlovsarrangement: ”Ytringsfrihed – en grundlovssikret rettighed”
6. Møde i Interessegruppen for Arbejdsmiljø
7. Møde for nyuddannede: ”Kend dine rettigheder”
7. Netværksmøde for sygeplejersker med varige begrænsninger i arbejdsevnen
12. Kursus: Sårbehandling (livestreaming til Bornholm)
14.-17. Folkemøde 2018, Bornholm
20. Jubilæumsarrangement 50-60-70 år – kun mod invitation
21. Jubilæumsarrangement 25 år – kun mod invitation
21. Dimission på Bornholms Sygepleje- og Sundhedsskole
22. Dimission på Københavns Professionshøjskole Hillerød
22. Dimission på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
27. Dimission på Københavns Professionshøjskole Metropol
Juli

Sommerferie – ingen aktiviteter
August
16. Stressforløb 4-2018 starter
18. ”Seksuel sundhed” – oplæg og arrangement i anledning af Copenhagen Pride
20. Introduktionsmøde for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter 
31. Netværksmøde for sygeplejersker med varige begrænsninger i arbejdsevnen
September 
4. Introduktionsmøde for nyvalgte tillidsrepræsentanter
5. Jubilæumsarrangement 25 år – kun mod invitation
6. Jubilæumsarrangement 40 år – kun mod invitation

Arrangementer 
sommer og efterår 2018

Kredsen forbeholder sig ret til ændringer. Tjek altid hjemmesiden for opdateringer.
Arrangementerne foregår i DSR Kreds Hovedstadens lokaler på Frederiksborggade 15, 4.sal med mindre andet er nævnt. 
Du kan se mere og tilmelde dig på www.dsr.dk/hovedstaden/arrangementer


