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Adresse
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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 godt 
23.000 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

Palliation og rehabilitering er sygeplejefagligt ”hot stuff” – og med god grund. Men 
hvordan almengør man en højspecialiseret indsats uden at gå på kompromis med 

fagligheden? Det handler temaet om. Du kan også læse om at være sygeplejerske i 
en regional praksisklinik eller i et sundhedscenter for udsatte borgere. God læselyst. 

Forsidefoto: Margit Lundager er leder på Kildevæld Sogns Plejehjem,  
hvor bevidst samtale om døden har høj prioritet. Fotograf: Søren Svendsen
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Bogholderi  
e-mail: hov_oekonomi@dsr.dk
Kontakt det team, der dækker dit 
ansættelsesområde, hvis du er ansat  
i basisstilling.

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

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

Kredsledelse
Kredschef Anne Tovborg 
Teamleder Birthe Hellqvist Dahl 
(primærteamet)
Teamleder Iben Frödin ( sekundærteamet)

Kredsformandskab  
Kredsformand Vibeke Westh
1 kredsnæstformand Kristina Robins
2 kredsnæstformand Signe Hagel 
Andersen
Kredsnæstformand Harun Demirtas
Kredsnæstformand Mette Sofie Haulrich
Kredsnæstformand Hanne Krogh
Se hjemmesiden for kontaktinformation 
til kredsformandskabet.

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.
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LEDER

Valget – og hvad så?

P å onsdag sker det. Der er valg til Folketinget. 
Det valg, som alle sendeflader og medier har 
været fulde af i meget lang tid. Helt tilbage i 
efteråret 2018 lancerede regeringen sit sund-

hedsudspil, som der efterfølgende blev skabt politisk 
flertal for at gennemføre, hvis regeringen stadig er blå 
efter valget. Flere sygeplejersker var et et væsentligt 
omdrejningspunkt. Det var vi også i Socialdemokra-
tiets udspil til en rød sundhedsreform, som fulgte lidt 
senere. 

Sundhedsvæsenet fyldte hele debatten på det 
tidspunkt. Ved redaktionens slutning midt i maj var 
dagsordenen flyttet andre steder hen. Sådan går det. 
Stemning og kandidater skifter. Der er mange vigtige 
samfundsemner at tale om, og debatten er Dansk Sy-
geplejeråd ikke herre over. Personligt ærgrer det mig, 
at sundhedsvæsenets vilkår og virkelighed er blevet 

skubbet længere ned på den offentlige dagsordenen. 
Sygeplejersker er allerede en mangelvare, og sund-
hedsvæsenet er et vedkommende og virkelighedsnært 
emne, som de fleste danskere har et forhold til.  

Men når nu valget er overstået, og en ny regering 
er på plads, sætter hverdagen ind igen. Så er det sam-
fundsøkonomi og finanslov og budgetter, der fylder 
i ministerierne og Folketinget, og det er regioner og 
kommuner, der skal udmønte beslutningerne. Og så er 
det tid til at smøge ærmerne op igen. For det er netop 
hverdagens rammer og vilkår, vi i Dansk Sygeplejeråd 
og andre faglige organsiationer er med til at påvirke. 
Som tillidsvalgte og politisk valgte sidder jeg og mange 
andre sygeplejersker ofte med ved bordet i de beslut-
ningsfora, hvor sygeplejen og sundhedsvæsenet fylder 
– uanset om det er styregrupper, MED-udvalg på flere 
niveauer, politiske debatter, strategiske udviklingsrum, 
forhandlingsfællesskaber eller noget helt tredje. Her skal 
sygeplejerskernes interesser varetages i praksis.

Heldigvis skal man ikke glemme, at langt størstepar-
ten af arbejdet og beslutningerne i Folketinget foregår i 
bred enighed mellem partierne. Det er de sidste måske 
20 pct., der deler vandene. Og i den sammenhæng har 
både rød og blå blok haft valgblikket stift rettet mod 
”flere sygeplejersker”. Når hverdagen vender tilbage, er 
opgaven at holde alle fast på valgløfterne og arbejde i 
hverdagen for, at virkeligheden kommer til at ligne 
drømmen. God valgdag – stem sundhedspolitisk!  

Vibeke Westh, Kredsformand
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Sundhedsplatformens implementering på virksomhederne i region 
Hovedstaden har trukket store veksler på alle medarbejderes fleksi-
bilitet og tålmodighed, lige siden Herlev og Gentofte Hospital i 2016 
som det første slog dørene op for det nye IT-system. 

I maj fik halvdelen af sygeplejerskerne på ”pilot-hospitalet” i 
Herlev og Gentofte så en ekstra udbetaling på lønsedlen i form af et 
engangsbeløb mellem 250 og 10.000 kr. hver. Udbetalingerne bliver 
til et samlet beløb på 1,38 mio. Det er det kontante resultat af en lo-
kalaftale om honorering for ”ulemper og særlig fleksibilitet udvist af 
sygeplejersker på Herlev og Gentofte Hospital i Sundhedsplatformens 
undervisnings- og implementeringsperiode op til Go Live.”

Lokalaftalen indebar, at fire specifikke typer af afvigelser fra ar-
bejdstidsaftalen i en afgrænset periode på ti uger udløste pensionsgi-
vende engangsbeløb. Det drejede sig om:
• nedsat hviletid
• planlagt tjeneste over 12 timer
•  vagtplaner udkommet med mindre end fire ugers varsel
•  færre end otte korte frihedsperioder pr. fire uger.

Desuden blev der for den særlige fleksibilitet givet tillæg for eks-
traarbejde i weekends på sengeafsnit ud over det sædvanlige.

Det samlede beløb lander på mere end 1,4 mio. Der kommer nemlig 
pension oveni de helt nøjagtigt 1,38 mio., der bliver udmøntet som 
konsekvens af lokalaftalen.   

Alle fortjener anerkendelse
Fællestillidsrepræsentant Sara Catalina Rønholt og suppleant Zenia 
Foskjær har personligt stået for at gennemgå tjenstetidsregistre-

ringer og samle oversigter for alle afsnit for undervisningsperioden 
tilbage i 2016 for at sikre, at de berørte sygeplejersker får den aftalte 
kompensation. Sara er glad for, at der nu bliver sat et punktum for det 
meget tidskrævende forløb.

- Der er ikke tvivl om, at samtlige 2.500 sygeplejersker på Herlev 
og Gentofte har ydet en ekstra og særlig indsats i forbindelse med 
Sundhedsplatformen. Mit drømmescenarie var selvfølgelig, at alle fik 
anerkendelse i form af en økonomisk kompensation. Men der er to 
parter i en forhandling, og det var et urealistisk mål, konstaterer Sara.

Tid til nytænkning
- Uddannelsesforløbet i SP medførte afvigelser fra arbejdstidsaftalen 
i vagtplanlægningen. Det er selvfølgelig uacceptabelt. Så vi stod med 
et dilemma: Enten at løfte hver eneste afvigelse som en sag – det 
betyder et enormt arbejde uden sikkerhed for udfaldet. Eller prøve 
at tænke ud af boksen og finde på noget nyt. Så i tæt dialog med 
kredsen tog vi beslutning om at gå efter en lokalaftale med forhånds-
aftalt honorering for specifikke overtrædelser. Til gengæld kan vi 
ikke komme tilbage senere med flere sager fra den ti-ugers periode, 
forklarer Sara.

Det var hårde forhandlinger, og først midt i 2017 faldt de sidste 
tilføjelser på plads og banede vejen for den kontante afregning. Men 
der er også et andet udbytte, tilføjer Zenia:

- Den grundige gennemgang har påvist mange afvigelser og 
uhensigtsmæssige kodninger. Det har ledelsen bemærket. Derfor 
forventer jeg, at vi selvfølgelig har en fælles opmærksomhed på at 
undgå den slags brud på overenskomsten fremover.

FTR holdt fast  
og sikrede sygeplejersker 1,4 mio

Omfattende, langvarigt benarbejde og vilje til at finde nye veje i forhandlinger skaffede DSR 
kontante resultater til gavn for medlemmerne.  

Det er i høj grad fællestillidsrepræsentant Sara Catalina Rønholt (th) og suppleant Zenia Foskjærs fortjeneste, at der er nu er kommet 1,38 mio. + pension til udbe-
taling til sygeplejersker på Herlev og Gentofte Hospital. De bed sig fast i den store opgave i tæt dialog med faglig konsulent Kim Rasmussen og kredsnæstformand 
Kristina Robins.
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L  øn er en vedvarende kerneopgave 
for en fagforening – selvfølgelig 
også for DSR. I 2019 sætter vi et 
særligt fokus på løn på tværs af DSR 

i en indsats som blandt andet retter sig mod 
tillidsrepræsentanterne. Det afspejler sig i 
OmKreds H året igennem. Denne gang ser vi 
på forhandling og FTRs rolle. 

Sygeplejerskers løn – i ord og handling

Sygpelejerskers løn kommer ikke af sig selv. Vi er mange om 
opgaven, som arbejder sammen fra hver vores position med 
det formål at forbedre sygeplejerskers løn og ansættelsesvilkår. 
Overordnet fordeler opgaverne sig sådan her: 
•  Medlem: Du beder om en lønsamtale med nærmeste leder, 

inden du siger ja til nyt job eller at varetage nye funktioner. Du 
overvejer dine konkrete krav. Sætter ord på dine kompetencer. 
Kontakter tillidsrepræsentant eller kreds før lønsamtale, opsi-
gelse eller accept af nyt job 

•  Fællestillidsrepræsentant (FTR) og tillidsrepræsentant 
(TR): Har på mange arbejdspladser fået uddelegeret kom-
petence til at forhandle med arbejdsgiver og underskrive 
individuelle lønaftaler for sygeplejersker. Tjekker fremsendte 
lønindstillinger: Er pågældende medlem af DSR? Er gældende 
overenstkomst og lokale aftaler overholdt? Har løbende kon-
takt til dig som medlem. Vurderer lønnen ift stillingens funktion, 
opgaver sammenholdt med dine kvalifikationer. Hvis lønindstil-
lingen ikke kan godkendes, kan FTR eller TR efter aftale med 
dig kontakte arbejdsgiver med henblik på en forhandling.

•  Faglig konsulent: Yder personlig og generel rådgivning og 
vejledning til medlemmer. Sparrer med lokale (fælles)tillidsre-
præsentanter. Kender både den centrale overenskomst og de 
lokale forhold på arbejdspladsen. Giver fif til at stille krav og 
afklare kompetencer. Forhandler med arbejdsgiver og under-
skriver lønaftaler for individuelle og grupper af medlemmer. 
Ekspederer lønindstillinger for ikke-medlemmer. 

•  DSRs politisk valgte (formandskab, kredsformandskab): 
Repræsenterer DSR i politiske forhandlinger og faglige drøftel-
ser på overordnet niveau, fx ved de centrale overenskomstfor-
handlinger, forhandlinger af aftaler med direktion og ledelse i 
region og kommuner/forvaltninger. 

HVEM GØR HVAD 
I FORHOLD TIL LØN? 

Et af DSRs formål som fagforening er at varetage medlem-
mernes interesser. Det er sket her. Vi har skaffet konkrete 
resultater gennem tæt samarbejde mellem kreds og til-
lidsvalgte på arbejdspladsen. Jeg er stolt af, at vi gennem 
solidt forhandlings- og benarbejde har formået at hive et 
millionbeløb hjem til gavn for medlemmerne ved at tænke 
nyt, og at vi i DSR er villige til at prøve forskellige modeller 
af for at skaffe resultater. 

Jeg opfordrer til, at man som medlem altid kontakter sin 
tillidsrepræsentant eller kredsen, hvis man undrer sig over 
noget i sin vagtplan eller på sin lønseddel. Det er sagen her 
et tydeligt eksempel på. 

v/ kredsnæstformand
KRISTINA ROBINS

DSR MENER...

Individuelle beregninger
Aftalen endte med at omfatte 1.300 sygeplejersker på døgndækkede 
afsnit og i ambulatorier.

-Beløbet ville blive smurt meget tyndt ud, hvis samtlige sygeple-
jersker skulle have del i kompensationen. Alle her har ydet en ekstra 
indsats, men ikke alle har oplevet overtrædelser af arbejdstidsaftalen. 
Så i stedet for 560 kr. til alle 2.500 har 1.300 berørte sygeplejersker 
fået det beløb, aftalen berettiger dem til. Det ved jeg, for jeg har gen-
nemgået dem, smiler Sara.

Og det har været en stor og omfattende opgave, der har skullet 
varetages samtidig med fællestillidsrepræsentanternes mange andre 
opgaver. Men både Sara og Zenia er tilfredse med, at de nu er nået i 
mål med den lange proces til gavn for sygeplejerskerne på Herlev og 
Gentofte Hospital. 

FORSKELLIG STRATEGI 

Rigshospitalet var det næste hospital i rækken til at imple-
mentere Sundhedsplatformen. Kredsens forventning var, at 
arbejdsgiver havde rettet op på arbejdstidsplanlægningen i 
forbindelse med implementeringen. Fællestillidsrepræsen-
tanterne kunne konstatere, at det ikke holdt stik. Her valgte 
DSR en anden politisk strategi. 

Trods et langvarigt forhandlingsforløb mellem DSR, Rigsho-
spitalet og Center for HR i Region Hovedstaden er det ikke lyk-
kedes parterne at blive enige. Sagen er derfor nu overdraget 
til Forhandlingsfællesskabet, som står for det videre forløb. 

En eventuel gennemgang af implementeringen på regio-
nens øvrige hospitaler og psykiatrien afventer en løsning på 
Rigshospitalet.
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NYT FRA KREDSEN

Ny sæson med teaterrabat 
Kredsen fortsætter på 3. sæson rabataftalen med Nørrebro Teater i Køben-
havn. Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd kan få 15% rabat på billetprisen 
til sæsonens forestillinger, dog ikke på de allerbilligste billetter. 

Teatersæsonen 2019-20 starter 27. september med forestillingen ”Ame-
rika” efter Franz Kafkas roman af samme navn. Det er en komedie om at 
være fremmed i et nyt land og om kampen for at få lov at høre til. Nikolaj 
Cederholm instruerer Nicolai Jørgensen, Rikke Bilde, Molly Egelind, Trine 
Pallesen og mange andre. 

”Amerika” spiller frem til 3. november, og du kan allerede nu købe billet-
ter til denne eller kommende forestillinger. Tag gerne kolleger, venner eller 
familie med til rabatpris. Følg linket ”Få rabat på teaterbilletter” på www.
dsr.dk/hovedstaden. Kredsen ønsker god fornøjelse i teatret. 

I øjeblikket arbejder 
kredsbestyrelsen med…
Arbejdsmiljø, synlighed og masser af politik. To arbejds-
grupper med fokus på politisk og faglig synliggørelse 
og på natarbejde og gratisarbejde er godt i gang. 

På kredsbestyrelsens møde i marts var en temadrøf-
telse om rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker 
på dagsordenen. Albertslunds borgmester og formand 
for kommunesamarbejdet i region Hovedstaden Steen 
Christiansen (A) deltog, og det samme gjorde regions-
rådsformand Sophie Hæstorp (A). Begge var bekymre-
de for udsigterne til stigende mangel på sygeplejersker 
og andre sundhedsfaglige grupper. 

Mangel mærkes
Den kommunale dagsorden har stort fokus på at styrke 
kommunerne som uddannelsessteder med gode prak-
tikmuligheder og at skærpe de nyuddannede sygeple-
jerskers interesse for at søge job i kommunalt regi. I dag 
søger kun 13 pct. af dimittenderne job i kommunen. 

Sophie Hæstorp pegede på, at 32% af alle ansatte i re-
gionen er sygeplejersker, og at personaleomsætningen 
for sygeplejersker er faldet med 1,5% fra 2016 til 2018.

Hun understregede behovet for at uddanne flere og 
få langt flere sygeplejersker på fuldtid, ligesom regions-
rådsformanden pegede på store indbyrdes forskelle på 
hospitalerne ift. ansættelsesgrad og organisering.

Få ekspertrådgivning  
om psykisk arbejdsmiljø
Som resultat af forhandlingerne om OK18 aftalte 
Danske Regioner/KL og Forhandlingsfællesskabet 
at forlænge indsatsen for at styrke og understøtte en 
fælles arbejdsmiljøindsats. I kommunerne betegnes indsatsen 
SPARK. I regionerne hedder den blot ’Ekspertrådgivning’.

Ledere, tillidsrepræsentanter og AMR kan sammen søge støtte 
til skræddersyede forløb for arbejdspladsen. I regionerne kan man 
søge inden for fire specifikke temaer: Organisatoriske forandringer, 
Faglige forandringer, Vold og trusler eller Samarbejde, arbejds-
pladskultur og mobning. 

I kommunerne kan man derudover søge om støtte til forbedring 
af samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere samt alenear-
bejde. Bliv klogere på www.sparkweb.dk i forhold til kommunernes 
tilbud. Forløbene koster ikke noget i hverken region eller kommuner 
ud over de arbejdstimer, arbejdspladsen skal lægge i projekterne. 

Kontakt kredsens arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Nielsen 
kbn@dsr.dk for yderligere information om mulighederne.
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På generalforsamlingen i 2017 satte en arbejds-
gruppe under kredsbestyrelsen en indsats i gang 
for at skabe opmærksomhed på sygeplejerskers 
gratisarbejde. Den indsats fortsætter, for der er 
stadig behov for at synliggøre gratisarbejdet. 

Kredsen står bag en tjekliste (se illustra-
tion), som kan bruges til at sætte gang i en 
snak om kulturen på arbejdspladsen. På sidste uges 
stormøde i kredsen fik de 200 AMR, tillidsrepræsentanter og ledere, som 
deltog, fysiske tjeklister med hjem. Skemaet kan også hentes på kredsens 
hjemmeside www.dsr.dk/hovedstaden.

Ulønnet arbejde udover aftalt tid
Undersøgelser fra DSR viser, at rigtig mange sygeplejersker arbejder ud over 
deres aftalte arbejdstid. Og hver tredje af dem gør det uden at få penge for det. 

Mange sygeplejersker er slet ikke selv opmærksomme på, at de arbejder 
gratis. Det kan fx ske, når man møder tidligere eller går hjem senere end 
planlagt for at forberede ventende opgaver. Eller løser de opgaver, man ikke 
nåede i dagens løb, efter at man har fået fri. 

Fælles snak på jobbet
Tag temperaturen på gratis-kulturen på din arbejdsplads ved hjælp af 
kredsens tjekliste. Det er en opgave, I skal se på i fællesskab, for det er 
arbejdspladsens fælles problem – ikke den enkelte kollegas. 

Kontakt din AMR eller kredsens arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Niel-
sen kbn@dsr.dk, hvis du er interesseret i at rekvirere mere informationsma-
teriale om gratisarbejde og om hvorfor kredsen synes, det er vigtigt at skabe 
opmærksomhed om det.

SP-rammeaftale opsagt  
– kredsen raser 
Region Hovedstaden valgte i maj at opsige den regi-
onale rammeaftale, som kredsen sammen med andre 
faglige organisationer har indgået om funktionstillæg 
for særlige funktioner og roller i forbindelse med Sund-
hedsplatformen. Det gælder fx ansvar for brugertilpas-
ning og undervisning.

Regionen og Dansk Sygeplejeråd kreds Hovedstaden 
forhandlede i henved to år for at indgå rammeaftalen, 
men siden aftalen blev skrevet under sidst i  2018, har 
ingen af de lokale ledelser været villige til at tage aftalen 
i anvendelse i forbindelse med lokale forhandlinger.

Kredsformand Vibeke Westh kalder opsigelsen for 
uacceptabel og lægger ikke fingrene imellem:

- Vi har valgt at tro på Sundhedsplatformen som en 
god investering i fremtidens sundhedsvæsen til gavn 
for patienter og medarbejdere. Vi er gået konstruktivt 
til opgaven og har fastholdt ordentlighed og fokus på 
faglighed og patientsikkerhed hele vejen gennem det 
urimeligt lange forhandlingsforløb, konstaterer kreds-
formanden og fortsætter

- Der er ikke tvivl om, at regionens håndtering af 
den enorme implementerings- og udviklingsopgave 
har været præget af flere uhensigtsmæssige valg, 
forhastede beslutninger og urimelige forventninger til 
gevinstrealisering. Sygeplejerskerne har trods dette 
ydet en enorm indsats og udvist stor fleksibilitet un-
dervejs, både som brugere og med udviklingsopgaver. 
Nu opsiger regionen aftalen med den begrundelse, at 
den ikke længere matcher behovet for lokale løsninger. 
Det er netop det, en rammeaftale kan. Derfor opfatter vi 
opsigelsen som manglende vilje til at forhandle vilkår 
for særlige IT-funktioner.

Sundhedsplatformen er endnu ikke i god, stabil drift 
eller færdigudviklet, og jeg har helt ærligt svært ved 
at se, hvorfor sygeplejerskerne skulle påtage sig disse 
opgaver fremover uden at blive honoreret for dem. 
Det sidste ord er ikke sagt i denne sag, fastslår Vibeke 
Westh.

Følg den videre udvikling i sagen på www.dsr.dk/
hovedstaden, når der er nyt om situationen.

Gratisarbejde  
– tal sammen og tag testen

Gratisarbejde er et problem fordi:
•   Det sænker sygeplejerskers løn på langt og kort sigt, når arbejdstid og 

aftalt løn ikke passer sammen. 
•   Det gør nedskæringer usynlige. Selv om der er for mange opgaver i for-

hold til den tid og de medarbejdere, der er til rådighed, bliver opgaverne 
ofte løst alligevel ved at sygeplejersker bare arbejder lidt mere, end de 
er ansat til.

•   Det skjuler et dårligt arbejdsmiljø, for hvis der ikke er tid til at forberede 
sig eller yde faglig kvalitet, skal problemerne løses på en anden måde 
end ved at sygeplejerskerne arbejder uden løn – og det er arbejdsgi-
vers opgave.

•   I kan ufrivilligt presse hinanden, hvis I har en gratis-kultur på ar-
bejdspladsen, I ikke taler om, eller kolleger føler, at de står alene med 
ansvaret for at nå opgaverne.

I kredsen synes vi, at gratisarbejde fortjener opmærksomhed. Jeg håber, 
du vil være med til at bakke op om, at du og dine kolleger skal have løn 
for alt det nødvendige arbejde, I laver – også når det ligger uden for jeres 
aftalte arbejdstid.

v/ kredsnæstformand
KRISTINA ROBINS

DSR MENER...

Er I ikke tilfredse med, hvordan jeres svar fordeler sig? 
Inddrag jeres TR, AMiR og leder i dialogen om, hvordan I kan sikre, at alle får løn for deres 

arbejde. Brug eventuelt skemaet her til at følge op på udviklingen. * DSR analyse: Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker (2017)

ARBEJDER VI GRATIS? Tag testen sammen med dine kolleger
29% af sygeplejersker med fast arbejdstid i regioner og kommuner arbejder gratis.

De arbejder i gennemsnit gratis i 43 minutter om ugen.Det svarer til 290  fuldtidsstillinger.*

JA NÆSTEN/
IKKE HELT NEJVi går først i gang med opgaverne, når vagten starter 

Vi støtter hinanden i, at vi skal gå til tiden 

Vi noterer altid merarbejde og overarbejde
Vi har en kultur, hvor vi ikke læser arbejdsmails 
 hjemmefra

Ledelsen signalerer og støtter, at vi skal have betaling 
for al arbejdstid

Vores arbejde er tilrettelagt på en måde, så vi ikke 
føler os presset til at arbejde gratis

Vi er enige om, hvad gratisarbejde er

DISKUTÉR  UDSAGNENE
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Årets tema: Rugemødre

ÅRETS OPLÆGSHOLDERE 
Mikkel Raahede, formand for foreningen DARE Danmark. Foreningen arbejder 
for at gøre rugemoderskab lovligt herhjemme. Mikkel vil dele viden om de senere 
års udvikling på området og om de juridiske elementer, som kan vanskeliggøre 
børnenes adgang til sundhedsvæsenet.

Fagligt selskab for Sundhedsplejersker
En repræsentant for selskabet fortæller om de faglige erfaringer med familier, der 
har fået børn ved hjælp af en rugemor i forhold til sundhedsplejerskens opgaver. 

PROGRAM OG STEDER
Kl. 9:30 – 12:15 Oplæg og morgenbord i kredsens lokaler: Frederiksborggade 
15, 4. KBH. K.  

Kl. 12:15: Vi, der ønsker at følges i paraden, går mod Frederiksberg Rådhus, hvor 
paraden starter.

TILMELDING TIL MORGENARRANGEMENTET
Tilmelding på www.dsr.dk/hovedstaden/arrangementer for medlemmer i hele 
landet.

Der er begrænsede pladser i kredsens lokaler, så det er nødvendigt at tilmelde sig! 

Du er velkommen til at tage en gæst med. Skriv til hovedstaden@dsr.dk, og 
fortæl hvor mange I kommer. 

EN PRIDE T-SHIRT 
Hvis du går med i selve paraden, får du udleveret den legendariske T-shirt med 
det flerfarvede firkløver.

KOM TIL PRIDE-ARRANGEMENT
Spændende oplæg og debat

17. AUGUST 2019 v/ kredsnæstformand
METTE SOFIE HAULRICH

Dilemmaerne står i kø
Den traditionelle kernefamilie med far, mor 
og børn har ikke længere monopol på fami-
lie- og forældreskab. Men selvom normer 
og roller forandrer sig i vores samfund og 
Danmarks Statistik beskriver 37 forskellige 
familieformer, er der stadigvæk juridiske, 
sociale og etiske problemstillinger, som 
sygeplejersker og andre sundhedsprofes-
sionelle skal forholde sig professionelt til i 
hverdagen. 

Jeg håber, mange syge- og sundhedsple-
jersker har lyst til at mødes til en fordomsfri 
dialog om de mange dilemmaer forbundet 
med anvendelse af rugemødre, så vi kan 
fortsætte traditionen for et aktuelt og fagligt 
relevant oplæg med afsæt i Pride-ugen.

DSR  
MENER

Sosu-skoler fusioneret 
Pr 1. april fusionerede de to store social- og sundhedsskoler SOSU 
C i København og SOPU København og Nordsjælland. Den samlede 
uddannelsesinstitution har både fået nyt navn og ny direktør. Skolen 
hedder nu SOSU H og er Danmarks største på sit felt: Uddannelse af 
blandt andet social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. 

Skolen hører under statens område. I forbindelse med fusionen har 
DSR holdt medlemsmøder på tre af de største matrikler: Skelbækga-
de i København V, Milnersvej i Hillerød (foto) og Brøndby Møllevej i 
Brøndby. 

Godt 50 sygeplejersker er tilknyttet SOSU H, de allerfleste som un-
dervisere. Hvis du som medlem og ansat på SOSU H har brug for råd 
og vejledning fra organisationen, opfordrer vi dig til i første omgang 
at kontakte DSRs tillidsrepræsentanter på skolen direkte.

Generalforsamling  
på Bornholm
Som altid afholdes den årlige generalforsam-
ling i Klub for Sygeplejersker på Bornholm til 
efteråret. I år afvikles generalforsamlingen 10. 
oktober kl. 18-22 i kredsens lokaler Store Torv 11, 
1. sal. Alle medlemmer af klubben er velkomne.
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EU har vedtaget ny lovgivning om optjening og afholdelse af fe-
rie, som træder i kraft 1. september 2020 og påvirker, hvordan du 
optjener og afholder ferie. Kredsens faglige konsulenter har derfor 
været i dialog med tillidsrepræsentanter og medlemmer i de seneste 
måneder for at fortælle om de nye EU-regler.

Redaktionen har samlet et udpluk af de hyppigste spørgsmål til 
konsulenterne – og fået konsulenternes svar:

Spørgsmål: Hvad betyder den nye lovgivning for min ferie i det 
ferieår, som lige er startet 1. maj 2019?
Svar: Absolut ingenting. Den ferie, du holder i det nuværende ferieår, 
har du optjent ved at arbejde i kalenderåret 2018. Den skal afholdes i 
perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020 efter de regler, du kender.

Spørgsmål: Hvad betyder det for min ferie fremover, altså fra 1. 
maj 2020 og frem?
Svar: Den ferie, du netop nu er i gang med at optjene, altså fra 1. 
januar til 31. august 2019, skal du afholde i perioden 1. maj-30. sep-
tember 2020. Det drejer sig om godt 16 feriedage.

Hvis du ikke holder alle godt 16 feriedage i den periode, overføres 
resten automatisk til den nye ferieordning. Hvis du derimod plan-
lægger at bruge mere end godt 16 feriedage i perioden eller vil holde 
ferie i fx efterårsferien 2020, skal du aftale med din arbejdsgiver, at 
du bruger af din 6. ferieuge, som kommer i maj 2020. Eller at du 
gemmer noget af den ferie, du kan holde i indeværende nye ferieår 
og aftaler at overføre restferien til næste ferieår.

Spørgsmål: Der er noget med en overgangsordning. Hvad bety-
der det for mig i praksis?
Svar: Den ferie, du optjener i overgangsperioden 1. september 2019 
til 31. august 2020 kan du ikke afholde eller få udbetalt lige nu. Grun-
den til, at der er lavet en overgangsordning er, at du ellers vil komme 
til at optjene dobbeltferie i forbindelsen med ændringerne. Indtil nu 
har du optjent ferie i et kalenderår og afholdt den optjente ferie i et 
ferieår. Fremover skal du både optjene OG afholde ferie i løbet af et 
og samme kalenderår. 

Spørgsmål: Hvad sker der med den ferie, som jeg optjener 1. 
september 2019-31. august 2020?
Svar: Den ferie bliver placeret i en fond, og der bliver den, indtil du 
forlader arbejdsmarkedet (går på pension). På det tidspunkt får du 
de penge udbetalt, der svarer til de indefrosne feriedage. 

Spørgsmål: Bliver jeg så snydt for ferie med de nye regler eller 
overgangsordningen?
Svar: Nej, du bliver ikke snydt. Men det kan føles sådan, for du kan 
ikke selv disponere over den ferie, du optjener i overgangsordnin-
gen. Den bliver placeret i en fond og kommer først til udbetaling, når 
du forlader arbejdsmarkedet. Du mister ikke værdien af ferien, men 
den bliver indefrosset i fonden.

Spørgsmål: Hvorfor er reglerne lavet om?
Svar: Fordi EU har bestemt det. Og for at gøre systemet lettere for 
arbejdsgiverne at arbejde med. Formålet er at feriedage i højere 
grad bliver brugt, efterhånden som de bliver optjent. Det hedder et 
”samtidighedsprincip”. De nye regler betyder også, at nyuddannede 
kan holde ferie med løn allerede i løbet af deres første år på arbejds-
markedet. Sådan var det ikke før.

Spørgsmål: Hvorfor har DSR sagt Ja til det her?
Svar: DSR er ikke blevet spurgt. Ændringen i ferieloven er besluttet 
i EU. Ingen faglige organisationer eller arbejdsgivere har indflydelse 
på beslutningen. 

Ny ferielov – det spørger I om

FÅ MERE AT VIDE

Kredsen holder fyraftensmøde for medlemmer 
om de nye ferieregler 23. september og igen 5. 
november i kredsens lokaler ved Nørreport station. 
Se mere og tilmeld dig, når møderne fremgår af 
hjemmesiden på www.dsr.dk/hovedstaden/arran-
gementer

Du kan også læse mere udførligt om de nye regler 
på www.dsr.dk/ferie.

I tidsskriftet Sygeplejersken nr. 3-2019 (det med 
Lars Løkke på forsiden) er der en guide til reglerne 
på s. 56-57.  

Hvis du har brug for yderligere råd og vejledning, 
er du altid velkommen til at kontakte din tillidsre-
præsentant eller kredskontoret på tlf. 7021 1662 i 
åbningstiden.



TILBAGEBLIK

Der var god stemning, da 80 sygeplejersker mødte op til fagdag i 
Rødovre 6. maj. Dagen var arrangeret i et samarbejde mellem Kreds 
Hovedstaden og Rødovre kommune. 

Deltagerne fik mulighed for råd og vejledning på markedspladsen, 
hvor blandt andet PKA, Bauta, DSA og kredsen havde boder. 

Workshops om etik, mænds sundhed og akutsygepleje i kommu-
nerne blev efterfulgt af god mad og et fagligt oplæg af sygeplejerske og 
Ph.d. Anne Døssing. Hun fortalte om sin forskning om sygeplejerskers 
koordinerende rolle. 

Karrieredagen er ved at være en fasttømret tradition for sygeplejestude-
rende. I år lagde knapt 250 kommende sygeplejersker vejen forbi øverste 
etage på Københavns Professionshøjskole på Tagensvej om eftermiddagen 
14. marts. Her roterede de mellem boder, hvor sygeplejersker i forskellige 
funktioner og fra mange specialer holdt korte 10 minutters oplæg om det, 
de holder af ved netop deres speciale. 

Formålet at give de studerende inspiration til arbejdslivet som syge-
plejerske og prikke til deres nysgerrighed. SLS står for arrangementet i 
samarbejde med kreds Hovedstaden 

Den 29. april var ca. 20 medlemmer på Bornholm til kursus i kredsens 
lokaler i Rønne. Kurset handlede om begrebet klinisk beslutningstagning. 

Sygeplejerske, Klinisk underviser og Master i Vejledning Mette Skriver 
og sygeplejerske, Ph.d. og Post doc. Camilla Bernild underviste blandt 
andet i den pædagogiske refleksionsmodel, som er velegnet til at hjælpe 
både studerende og sygeplejersker til at vurdere det vidensgrundlag, som 
de træffer beslutninger ud fra. 

Fagdag  
i Rødovre

Karrieredagen 
– en velbesøgt succes

Klinisk beslutningstagning  
på Bornholm
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1 maj  
i fest og farver
Fuldt hus, musik, morgenmad og børnehjørne 
på kredskontoret 1. maj ledsaget af stærke taler 
fra seje kvindelige politikere. Og så af sted til 
Fælledparken i samlet flok bagefter. 

Kredsen har udviklet et både politisk og 
familievenligt koncept, som er populært hos 
medlemmerne og trækker mange til år efter år. 

Dagens talere var Pernille Skipper fra En-
hedslisten, regionsrådsformand og socialdemo-
krat Sophie Hæstorp Andersen og Københavns 
sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie 
Welling fra SF. Vibeke Westh, Signe Hagel 
og Mette Sofie Haulrich fra formandskabet 
talte ved andre 1. maj arrangementer i kredsen. 
Dagens taler handlede om vilkår, pressede ar-
bejdsforhold og ulighed i sundhed.

Kredsens valgmøde 24. april trak fulde huse endda 
før valget blev udskrevet. 60 oplagte medlemmer 
brugte anledningen til at komme i direkte dialog 
ved mindre borde med de otte fremmødte kandida-
ter til Folketinget. 

Efter den livlige debat om blandt andet det 
pressede sundhedsvæsen og hvad politikerne vil 
gøre ved det, var både Peter Skaarup (DF), Pernille 
Rosenkrantz-Theil (S), Uffe Elbæk (ALT), Anders 
Johansson (K), Danny Malkowski (LA), Lise 
Müller (SF), Rosa Lund (EL) og Stinus Lindgren 
(RV) trætte, men også meget tilfredse med mu-
ligheden for faktisk at tale med sygeplejerskerne i 
øjenhøjde, høre hverdagsfortællinger og diskutere 
udfordringer og forslag til løsninger. 

Kredsen håber, at nogle af spørgsmålene har 
lagret sig hos kandidaterne i den snart overståede 
valgkamp. 

Folketingskandidater  
i øjenhøjde
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P raksisklinikken på Frederiksberg 
Hospital ligger side om side med 
hospitalets akutklinik, hvor sygeple-
jerske Ulla Normann Jeppesen har 

været ansat godt ni år. Det er hun stadig, men 
siden november har hun kombineret jobbet med 
halvdelen af en delestilling på 40 timer om ugen 

i praksisklinikken. Her er hun en del af et fast 
sammentømret team på en sygeplejerske mere, 
en lægesekretær samt to faste læger i almen medi-
cin, som er i klinikken sammen to dage om ugen.

- Jeg troede egentlig, at arbejdsdagene i en 
praksisklink ville være ret ens, men det er de 
overhovedet ikke. Patienterne her i klinikken 

er ældre, gravide, små børn og især masser af 
studerende, som er flyttet til byen for at læse. 
De kommer fra Indien, Kina, Canada og mange 
andre lande. Jeg taler virkelig meget engelsk på 
jobbet, og jeg synes, det er sjovt at få indsigt i de 
forskellige kulturer og deres lige så forskellige for-
ventninger til et sundhedsvæsen, fortæller Ulla.

To midlertidige praksisklinikker har siden efteråret været regionens svar på akut mangel på praktiserende læger 
i Hovedstaden. Behandlersygeplejerske Ulla Normann Jeppesen er begejstret for patientkontakten og det tætte 
teamsamarbejde, hun er blevet en del af på klinikken på Frederiksberg Hospital

Praksisklinikken giver nye vinkler 
på fagligheden

PRAKSISKLINIK
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Variation i opgaverne
Praksisklinikken er åben alle hverdage kl. 8-16 
og har over 2.200 patienter tilmeldt, alle henvist 
af Borgerservice. Nogle dage er sygeplejerskerne 
booket helt op med egne aftaler, og andre dage 
går tiden med at assistere lægerne. Fagligt har 
Ulla udviklet sit kompetencefelt, og hendes 
erfaring som behandlersygeplejerske kommer 
hende også til gavn i praksisklinikken. 

- Jeg har hele min faglighed i spil her. Jeg 
møder langt flere patienter med kroniske syg-
domme, jeg tager mig af vorter og behandler 
urinvejsinfektioner, ser diabetespatienter og 
gravide, tager blodprøver, laver halspodninger 
osv. Mange af de erfaringer, jeg gør mig i prak-
sis, kan jeg bruge i akutklinikken og omvendt. 
Kombinationen giver mening, forklarer hun.

- På de syv måneder, jeg har arbejdet her, har 
jeg lært mange af patienterne at kende. Dem, 
jeg har set under deres graviditet kommer nu 
med de små babyer, og den kontinuitet kan jeg 
godt lide. Det er også meget tydeligt, at mange 
borgere efterspørger og værdsætter trygheden 
ved at være tilknyttet en fast læge, bemærker 
Ulla, der stort set kun oplever glæde og tak-
nemmelighed hos klinikkens patienter, mens 
frustration over ventetid og bekymring over en 
akut tilstand i højere grad er en del af hverdagen 
på akutklinikken. 

Sammenhæng der virker
- Jeg tror, vi helt fra starten fik lavet et rigtig 
godt set-up, selvom det var en hastig beslutning, 
som foreløbig kun skal fungere frem til oktober. 
Alle var og er indstillede på at lave gode løsnin-
ger til gavn for borgerne, selvom vi havde meget 
begrænset plads og ganske få penge til opstar-
ten, og det har givet os et særligt sammenhold, 
smiler Ulla.

Praksisklinikkens konsultationsværelse er 
indrettet i akutklinikkens tidligere mors-rum. 
Det krævede både ekstra grundig udluftning 
og maling, før den særlige lugt forsvandt helt. 
Sekretærens arbejdsplads er placeret i ventevæ-
relset sammen med patienterne.

- Gevinsten ved at ligge dør om dør med 
akutklinikken her på hospitalet er det hurtige 
flow. Hvis en borger kommer ind til mig med 
en aftalt tid til konsultation, og behandlersy-
geplejersken i mig mistænker et brud, ligger 
drop-in røngten lige ved siden af. Hvis der som 
mistænkt er fraktur, kan patienten gå direkte i 
akutklinikken og blive bandageret, siger Ulla og 
fortsætter.

Der har aldrig været en eneste dag, hvor jeg ikke har haft lyst til at gå på arbejde, 
fortæller Ulla Normann Jeppesen. Sammen med sin kollega Ingeborg slog hun 
til, da ledelsen på Bispebjerg/Frederiksberg akutmodtagelse i efteråret 2018 
efterspurgte sygeplejersker til at arbejde i praksisklinikken

- Det sker jo også, at når en patient er færdig-
behandlet af mig i akutklinikken og vedkom-
mende udskrives med besked om at gå til egen 
læge, ja så er det måske mig selv, han ender med 
at møde igen i praksisklinikken.

Delegation og tillid
Sygeplejerskerne arbejder på delegation af lægen 
og har tæt løbende kontakt med klinikkens 
læger. 

- Det er en stor fordel, at vi har faste læger 
her, som er her hele tiden, og at vi kender hin-
anden så godt fagligt. Der er en høj grad af tillid 
i vores lille team. Men det interessante er jo, at 
jeg må gøre nogle ting selvstændigt, når jeg er 
behandlersygeplejerske i akutklinikken, som 
jeg ikke må, når jeg arbejder i praksisklinikken. 
Fx sende patienter direkte i røntgen. I praksis-
klinikken må jeg undersøge og booke røntgen, 
men lægen skal godkende henvisningen.  

I lyset af den alvorlige mangel på prakti-
serende læger landet over, kan Ulla godt se 
værdien af, at sygeplejersker får et selvstændigt 
virksomhedsområde og dermed egenhændigt 
kan varetage flere opgaver. 

- Jeg synes nu, det er rart at have en læge i 
ryggen til at konferere med. Her har vi så smidig 
en arbejdsgang, at vi ikke oplever flaskehalspro-

blemer, fordi lægen ikke har tid til at svare eller 
lave en ordination, forklarer Ulla. 

Delestilling kræver planlægning
Ulla Normann Jeppesen er glad for sit job i kli-
nikken, men det er ikke helt problemfrit at få en 
delestilling til at hænge godt sammen. Hendes 
faste arbejdsplads akutklinikken er åben fra kl. 
9-21 hele ugen. Hun er ansat på 32 timer, heraf 
de 20 i praksisklinikken. Det betyder, at hun 
skal præstere 12 timer i akutklinikken inklusive 
vagter hver tredje weekend. 

- Vi har endnu ikke måttet holde lukket en 
eneste dag. Men vi er kun to sygeplejersker til at 
dække de 40 timer, så det er en udfordring, der 
kun går op, fordi vores vagtplanlægger er virke-
lig dygtig, og hun styrer begge klinikker. Så kan 
vi fx lave aftaler om at gå fra til vigtige møder 
etc. Praksisklinikkerne dækker for hinanden i 
ferier, men ikke ellers. 

- Jeg er superglad for at jeg valgte at gå med, 
da vi fik tilbuddet. Det var sjovt at være med til 
at starte en klinik op, og det er fantastisk at lære 
borgerne at kende og få så positive tilbagemel-
dinger. Lad os nu se, hvad der sker. Jeg har svært 
ved at se mange af vores patienter stå uden fast 
læge til oktober, slutter Ulla Normann Jeppesen 
bekymret.  

KORT OG GODT: PRAKSISKLINIKKER

• Region Hovedstaden besluttede i august 2018 at oprette to midlertidige prak-
sisklinikker, drevet af regionen. Den første åbnede 1.10. på Amager Hospital og 
den anden 29.10. på Frederiksberg Hospital. Siden 2013 har regionen drevet en 
tilsvarende klinik på Bornholm. 

• Sundhedsloven §227 giver regionsrådet mulighed for at etablere et midlertidigt 
almenmedicinsk lægetilbud ved akut lægemangel. Beslutningen blev mødt 
med voldsom kritik fra PLO.

• Årsager til den akutte lægemangel: 98% af de praktiserende læger havde lukket 
for tilgang. En række praktiserende læger gik på pension. Et stort rykind af stu-
derende og andre tilflyttere. Alt i alt risikerede mange tusind borgere at stå uden 
læge.

• Klinikkerne har pr. 1.4.19 i alt godt 4.400 borgere tilmeldt.
• Patienter kan alene blive tilknyttet praksisklinikkerne via anvisning fra Borger-

service.
• 24.4.19 traf regionens Udvalg for Forebyggelse og Sundhed beslutning om, at 

regionsklinkkerne afvikles i den nuværende form til oktober.
• Læs fx mere om den forventede udvikling for praksisklinkkerne på www.regionh.

dk.presse
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A llerede i 2002 ændrede WHO målgruppen for den palliative 
indsats fra at omhandle kræftpatienter, hvor der ikke længere 
var mulighed for helbredelse, til den nuværende formulering, 
som omfatter en tidlig indsats for alle med livstruende sygdom. 

På trods af, at det er mere end 15 år siden denne ændring blev for-
muleret, er det fortsat sådan, at 95% af de patienter, der får hjælp fra 
specialiserede palliationsenheder er kræftpatienter.  Og det er ikke, fordi 
kræftpatienter lider mere eller har flere psykiske, sociale eller åndelige 
behov end andre patienter med livstruende diagnoser.

Styrk den basale palliation
Der er et stigende antal mennesker i Danmark, der lever med en eller flere 
kroniske sygdomme, som er potentielt livstruende og giver dem daglige 
symptomer og funktionsnedsættelse. Det kan være patienter med blandt 
andet hjertesvigt, KOL, demens, nyresvigt, leversvigt mm. 

Når alle disse borgere skal have et kvalificeret tilbud om en tidlig pallia-
tiv indsats, er det nødvendigt, at den basale palliation, som blandt andet 

varetages af hjemme- og plejecentersygeplejersker, hospitalssygeplejersker 
både på sengeafsnit og i ambulatorier, bliver styrket markant. 

Det ligger i sygeplejens DNA at fokusere på borgerens hverdagsliv/
livskvalitet med følgerne af sygdom og behandling. Derfor er en del af 
løsningen på sundhedsvæsenets udfordringer med mange ældre og mange 
med kronisk sygdom at give sygeplejersker rammer og yderligere kompe-
tencer til at være case-managere blandt andre for borgere med livstruende 
kronisk sygdom. 

De to nye uddannelser APN og specialuddannelsen i borgernær syge-
pleje er et skridt i den rigtige retning. Men der er stadig mange flere mu-
ligheder for at gøre sygeplejersker og deres samarbejde med patienter og 
pårørende til et stærkt omdrejningspunkt for sundhedsvæsenets indsatser. 

Som inspiration kan du læse artiklerne fra Herlev og Gentofte Hospitals 
leverambulatorium i OmKreds H 4-2018 og om CAPTAIN-projektet på 
Nordsjællands Hospital for KOL-patienter i OmKreds H 2-2018. 

1 REHPA, årsrapport 2018

TEMA: ULIGHED I PALLIATION

"Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for 
de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig 

diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, 
psykosocial og åndelig art." Sundhedsstyrelsens og WHOs definition af palliation.

Ulighed i palliation 
– sygeplejersker er en del af løsningen

FAKTA OM ULIGHED I PALLIATION
2017 tal fra Dansk Palliativ Database viser, at

95 % af de patienter, 
der fik hjælp fra spe-
cialiserede palliations-
enheder og hospices 

havde en kræftdiagnose 

55 % af mennesker 
med lungekræft 
modtog terminaltilskud 
i det sidste halve år af 

deres liv
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De fem hyppigste dødsårsager i  
Region Hovedstaden 2017

5 % mennesker 
med KOL modtog 
terminaltilskud i det 
sidste halve år af 

deres liv

D er er i de sidste mange år sket en tilnærmelse mel-
lem begreberne palliation og rehabilitering. Det 
har blandt andet fået den konsekvens, at vi-
denscentre for hhv. rehabilitering og palliation i 

2014 blev slået sammen til REHPA, Videnscenter for Rehabilite-
ring og Palliation. Palliation skal sættes ind tidligt og gerne ved 
tidspunktet for diagnosen. Dermed bliver der for mange med 
livstruende kronisk sygdom en samtidighed med rehabiliterings-
indsatsen.  

Vi skal alle dø –  
men ikke nødvendigvis på et hospice
Et flertal af danskerne ønsker at dø hjemme, og sygeple-
jersker har en vigtig rolle i at kunne opfylde det ønske. 
Heldigvis er hospicefilosofien ikke knyttet til en bygning. 
Den kan overføres til eget hjem, plejecenteret og rehabili-
teringscenteret. Det kræver dog kompetenceudvikling og 
fleksible rammer, så alle sygeplejersker kan være med til 
at skabe et sted, hvor både den døende og pårørende kan 
finde ro til at tage afsked. 

v/ kredsnæstformand
HANNE KROGH

DSR MENER...

Integration af rehabilitering (her curative-restora-
tive care) med palliation (den stiplede linje) kan 
visualiseres som nedenstående graf. Den palliative 
indsats (symptomlindring) understøtter den reha-
biliterende indsats hele vejen fra diagnosen bliver 
stillet. I den sidste fase tager den palliative indsats 
over. Det er i den fase, at hopice kan komme på 
tale, hvis der er behov for en specialiseret indsats.

Kilde: McCormick JR. Pulmonary rehabilitation and palliative care. 
Seminars in respiratory and critical care medicine. 2009;30(6):684-99.

Intensity of C
are

Curative-Restorative Care

Onset of Disease Symptoms Death Bereavement

Palliative Care

Time

REHABILITERING 
OG PALLIATION 

- TO SIDER AF 
SAMME SAG?

Ligheder og forskelle mellem palliation  
og rehabilitering.

Hospice
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Kilde: Dansk Palliativ Database og Lungeforeningen

Kræft 4.367

Hjertesygdomme 2.212

Sygdomme i åndedrætsorganer 1.858

Andre kredsløbssygdomme 1.141

Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 971

Kilde: Dødsårsagsregisteret



Fagfolk blandt andet i REHPA argumenterer for, at palliation og reha-
bilitering bør koordineres og integreres i patientforløb. Og i 2018 udgav 
Sundhedsstyrelsen et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i 
forbindelse med kræft.

Livskvalitet og aktivitet
Fordi både rehabilitering og palliation er markante begreber i de rammer, 
der styrer sygeplejerskers arbejde (sundhedspolitikker, love, forløbspro-
grammer mv) har kredsen udviklet et todages-kursus. Her er sygeplejen i 
henholdsvis rehabilitering og palliation på dagsordenen, samtidig med at 
forskelle og ligheder i begreberne undersøges. Den ene af de to undervisere 
på kurset, projektsygeplejerske Marie Lavesen fra Nordsjællands Hospital, 
forklarer om lighederne:

- Begge indsatser er helhedsorienterede indsatser, der har borgerens 
livskvalitet som mål. Forudsætningen for begge er et fokus på patientens 
ressourcer og behov og et tæt samarbejde mellem patient og pårørende og 
de professionelle om den enkeltes mål og ønsker for indsatsen. Både pal-
liation og rehabilitering er tværfaglige indsatser, siger Marie og fortsætter:

- Når det er sagt, er det også vigtigt at se det særligt værdifulde, som 
skiller de to begreber ad: Palliation har symptomlindring som essentielt 
fokus, hvor rehabilitering har selvstændiggørelse og aktiv deltagelse. Det 
er mere legitimt i palliationen at være passiv og tage imod, hvilket er værd 
at holde fast i. 

Hvad skal der til? 
Camilla Mousing er sygeplejerske, ph.d. og lektor på VIA University 
College . Hun er den anden underviser på kredsens kursus, og hun siger:

- Der er god grund til at se de to indsatser som noget, der supplerer 
hinanden. Sygdomsforløbene for patienter med kronisk sygdom er ofte 
uforudsigelige. Samtidig reagerer mennesker forskelligt på sygdom. Rehabi-
litering og palliation understøtter forskellige måder at håndtere sygdom på.

- Man er begyndt at tale om palliativ rehabilitering som en af vejene til 
en bedre koordinering af de to indsatser. Det vil sige tilbud, som tager ud-
gangspunkt i begge tilgange. Men jeg tænker, at der er meget at hente, hvis 
man i hvert felt styrker orienteringen mod den anden tilgang - henholdsvis 
rehabilitering og palliation. Og der er endnu mere at hente, hvis vi som 
sygeplejersker styrker den systematiske vurdering og screening af patienters 
behov for begge indsatser. Og så skal vi huske, at det blot er begreber og 
hver sin måde at kategorisere verdenen og menneskers liv. Det allervigtigste 
er stadig samarbejdet og den individuelle tilgang til patienterne. Tallene (se 
faktaboks på side 15) viser, at der kan vi i sundhedsvæsnet godt forbedre os, 
konstaterer Camilla. 

SYGEPLEJERSKENS  
REHABILITERENDE ROLLE IFØLGE KIRKEVOLD

Bevarende - beskytte fysisk integritet, funktion og forebygge 
komplikationer
Fortolkende - hjælp til at forstå hvad tilstanden indebærer og til 
at tolke kroppens signaler og betydning for hverdagsaktiviteter
Trøstende - emotionel støtte til håndtering af eksistentiel trussel, 
håb og sorgbearbejdning
Integrerende - integration af tilstanden og dens konsekvenser i 
hverdagslivet – genvinde funktion eller udforme et værdigt liv med 
ændrede vilkår

Kilde: The role of nursing in the rehabilitation of acute stroke patients. 
Kirkevold 1997

PATIENTINDDRAGELSE I TAL

Hver femte patient i somatikken og psykiatrien oplever, at de 
bliver for lidt inddraget i beslutning om behandling.
Hver fjerde patient har spørgsmål eller bekymringer, som de ikke 
får talt med personalet om.
Fire ud af ti patienter mener, at de kunne have bidraget mere 
med egne oplevelser og vurderinger.

Kilde: ”Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse” 
– en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler. ViBIS, 
2014

VIL DU MED PÅ KURSUS?

Den 19. og 20. december afholder kredsen igen kurset om 
rehabilitering og palliation. Tilmeld dig kredsens nyhedsmail 
på www.dsr.dk/hovedstaden. Så er du blandt de første, der får 
besked, når tilmeldingen åbner. 

Videnscenter for Rehabilitering 
og Palliation REHPA har i 

2018 lavet et litteraturstudie, 
som undersøger og diskuterer 

argumenter og evidens for at 
koordinere rehabilitering og 
palliation til mennesker med 

livstruende sygdom. Find den på 
REHPAs hjemmeside.
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E t lille års tid efter at Sankt Lukas 
Hospice som det første hospice i 
Danmark lukkede dørene op, stod 
sygeplejerske Suzi Kongsager klar og 

blev ansat. På det tidspunkt var hun 30 år og 
havde været færdig som sygeplejerske i seks år. 
Suzi fortæller om de første år:

- Der herskede en pionerånd. Vi var et lille 
sted med 10 pladser – de eneste i Danmark. 
Patienterne var alle kræftpatienter, og når de kom 
til os, var de ikke længere i behandling. Vores fo-
kus var på den sociale og psykiske omsorg, basal 
sygepleje og symptomlindring. Vi gav ikke blod, 
tog ikke blodprøver og vi havde kun en enkelt 
læge tilknyttet, Hans Henriksen, som var vores 
faste konsulent. Han arbejdede som anæstesilæge 
på Rigshospitalet til daglig og kom kun forbi os 
om aftenen, men var tilgængelig på telefon resten 
af døgnet. Jeg lærte virkelig meget om behand-
ling af symptomer, for vi var nødt til at være ret 
selvkørende.

Friere tøjler
Suzi var igen blandt pionererne, da Sankt Lukas 
Hospice etablerede den første hjemmehospice-
funktion i Danmark i 1997. Opgaven var at yde 

støtte til uhelbredeligt syge i eget hjem og på 
plejehjem.

- Vi havde gode rammer og mere frie tøjler 
sammenlignet med i dag, siger Suzi, som stadig 
arbejder i det udkørende team på Sankt Lukas 
Hospice. 

- Jeg kunne tage en borger med ind på hospice, 
hvis jeg mente, det var en god løsning for ved-
kommende. Jeg ringede bare og kørte afsted mod 
Hellerup. Og sådan var ånden – vi finder en løs-
ning, sagde vi til hinanden, og strakte og bøjede 
os for at nå den. Jeg holder meget af at arbejde på 
den måde og kan godt savne den indstilling i dag, 
hvor alting er meget mere reguleret. Samtidig er 
jeg også en person, der kan lide struktur og fælles 
mål, men det kan godt hænge sammen for mig, 
smiler Suzi.

Udvidede palliationsbegreb
- Der er to ting, der har ændret palliationsind-
satsen meget i det seneste årti, forklarer Suzi.

- Det ene er, at flere af patienterne er i aktiv 
behandling, lige ind til kort før de dør. Det gæl-
der både dem, der er på hospice, og dem, vi som 
udkørende team besøger hjemme. For os betyder 
det meget mere instrumentel sygepleje. Det store 

fokus på behandling kan ind imellem stå lidt i 
vejen for den psykiske og åndelige dimension i 
palliationen, siger Suzi og fortsætter:

- Den anden forandring kom med WHO’s 
udvidede palliationsbegreb (se side 14) i 2002. 
Hidtil havde palliation rettet sig mod patienter 
med kræft, hvor det nu er rettet mod alle former 
for livstruende sygdom. Det kræver en helt 
anden specialisering og samarbejde på tværs. Et 
palliativt forløb for mennesker med hjertesvigt 
eller KOL kræver en ny viden. Det er en foran-
dring, som vi stadig er midt i og langt fra er i hus 
med endnu.

Fremtiden
Suzi er ikke i tvivl om, at sygeplejersker fremover 
bør tage teten i den palliative indsats.

- Sygeplejersker er alle steder, hvor der er behov 
for palliation. Udsigten til mange ældre og mange 
med multisygdom og kronisk sygdom peger på, 
at den basale palliation skal løftes. Derfor er jeg 
også glad for, at en del af mit arbejde i dag er at 
uddanne palliationssygeplejersker til kommuner-
ne. Men også lidt bekymret for, om kommunerne 
giver mulighed for at anvende sygeplejerskernes 
kompetencer fuldt ud, slutter Suzi Kongsager. 

PIONER I PALLIATION
Sygeplejerske Suzi Kongsager har været ansat ved Danmarks første hospice 

Sankt Lukas Hospice i 25 år. Historien om hendes sygeplejerskekarriere er også 
historien om udviklingen af den palliative indsats i Danmark. 

Veteran og pioner. Palliationssygeplejerske gennem 25 år Suzi Kongsager. 

TEMA: INTENSIV PSYKIATRI UNDER PRES



Funktionsniveau

Høj

Lav

TEMA: INTENSIV PSYKIATRI UNDER PRES

M arianne Hallin er afdelings-
sygeplejerske for den palliative 
enhed. Her er 220 patienter, 
som ses i en udkørende funk-

tion og seks sengepladser på hospitalet. Hun er 
optaget af den ulighed i palliationsindsatsen, 
der er for patienter med andre livstruende 
sygdomme end kræft. Forskning viser nemlig, at 
eksempelvis patienter med KOL modtager færre 
palliative indsatser sammenlignet med patienter 
med lungecancer.1

- Det er den typiske kræftpatients forløb, der 
har præget vores tankegang om palliation: En 
patient, som fra en dag til den næste får at vide, 
at han har en livstruende sygdom og som langt 
hen ad vejen har et højt funktionsniveau, indtil 
det med en ret stejl kurve går ned at bakke, 
inden døden indtræder. 

- Derfor tror jeg, at mange stadig opfatter 
palliation som behandling af døende i den 
sidste del af livet, selvom WHOs definition af 
palliation siden 2002 har omfattet patienter 
med livstruende sygdomme. Vi har ikke tidli-
gere været opmærksomme nok på de patienter, 
som har været syge i årevis med livstruende og 

Palliation har traditionelt været tæt forbundet med kræftdiagnoser. Men patienter med medicinske diagnoser 
såsom KOL, hjertesvigt og nyresvigt har også brug for en palliativ indsats. Siden 2017 har palliationsenheden på 
Herlev Hospital arbejdet målrettet med at omfatte patienter med alle typer af livstruende diagnoser i deres tilbud.

Janni Mendahl (th), 
klinisk sygepleje-
specialist og Marianne 
Hallin, afdelings-
sygeplejerske arbejder 
begge på palliativ enhed 
på Herlev Hospital. 

Palliation skal være  
for alle, der har behov

Eksempler på forskellige livstruende sygdomsforløb.
Den blå linje kunne være et typisk kræftforløb, den røde et forløb med 
organsvigt og den grønne demens. 
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uhelbredelige diagnoser som KOL, hjertesvigt og 
leversvigt for bare at nævne nogle. De lever ofte 
længe med mange palliative behov.

Palliation er for alle
I palliationsenheden på Herlev Hospital satte 
man i november 2017 for alvor fokus på patien-
ter med andre livstruende diagnoser end kræft. 
Janni Mendahl er klinisk sygeplejespecialist og 
blev ansat for to år siden blandt andet på bag-
grund af sin erfaring fra det medicinske område. 
Hun arbejder i enhedens udkørende funktion, 
hvor hun er case-manager for ca. 40 patienter. 

- Selvom der er stor forskel på, hvordan syg-
dommen udvikler sig hos patienter med kræft 
og hos patienter med medicinske sygdomme, er 
vores tilgang til patienten og de pårørende den 
samme. Vi har fokus på lindring af symptomer 
og ikke diagnoser. Vi taler med patient og pårø-
rende om, hvad der er vigtigt. Fordi vi skaber en 
relation til patient og pårørende, der bygger på 
tillid og tryghed, kan vi også tale med dem om 
deres sårbarhed, frygt og håb, forklarer Janni og 
fortsætter:

- Men samtidig har hver sygdom sit eget forløb 
afhængig af diagnosen (se figuren side 18), og 
nogle af de psykosociale konsekvenser følger også 
af diagnosen. For KOL og alkoholbaseret lever-
svigt er det stigmatiseringen og overbevisningen 
om, at det er deres egen skyld. For hjertepatien-
terne er det tit angsten, der er dominerende og 
forhindrer dem i at gøre det, de gerne vil. Når 
det store håb om at blive rask ikke længere er 
muligt, hjælper vi patienten med at finde de små 
”håblinge”. Det kan være at have luft nok til at 
komme ud i haven, at kunne besøge en ven, at få 
styr på økonomien og lignende. Vi støtter dem i 
at kunne det, der er muligt og giver mening for 
dem – uanset diagnosen. 

Basal og specialiseret palliation
- Som sygeplejersker vil vi gerne finde løsninger 
på problemer, men det kan vi ikke her. Syg-
dommen og de lidelser, der følger med, er et 
grundvilkår for vores patienter. Palliation rimer 
på relation. Vores professionelle arbejde består i 
at opbygge en tillidsfuld relation til patienten og 
de pårørende, så vi kan være aktive ledsagere for 
dem i livet med en livstruende sygdom, forklarer 
Janni med udgangspunkt i psykolog Sten Niel-
sens ramme. Se figuren øverst på denne side. 

- Det er for mig en kerne i sygeplejen, og det 
er basal sygepleje, vi beskæftiger os med. Sam-
tidig er vi et stærkt tværfagligt team med læger, 
psykologer, socialrådgivere og fysioterapeuter. 
Det gør os i stand til at være fleksible og stå klar 
med ressourcer og tilbud, der passer den enkelte. 
Og tværfagligheden er nok den største forskel 
på den specialiserede og basale palliation. Begge 
indsatser kræver et samarbejde, hvor patient og 

pårørende føler sig hørt og respekteret, siger 
Janni.

Hun fremhæver samtidig, at det langt fra er 
alle, der har brug for en specialiseret palliativ 
indsats:

- Derfor er det så vigtigt at udvikle kompeten-
cer til den basale palliation, som finder sted alle 
mulige steder i sundhedsvæsenet. Samtidig skal 
vi åbne øjnene for, at det ikke kun er patienter 
med kræft, der har palliative behov. 

Palliation er meget mere end at lindre 
smerter
Siden enheden for to år siden aktivt bestemte sig 
for at forbedre tilbuddet med specialiseret pallia-
tion til patienter med medicinske diagnoser, har 
man intensiveret samarbejdet med hospitalets 
øvrige afdelinger.

Marianne Hallin tilskriver det øgede samarbej-
de æren for, at Herlev palliative enhed har 40 pct. 
af de borgere med medicinske diagnoser, der er 
tilknyttet en palliativ enhed i regionen.

- Vi er i færd med at systematisere samarbejdet 
i endnu højere grad. Vi skal til at deltage i konfe-
rencerne sammen med de forskellige specialer på 
hospitalet. Formålet er, at vi kan være med til at 
spotte de patienter, som har palliative behov og 
få et samarbejde op at stå med og omkring pa-

Psykolog Steen Nielsens figur, som illustrerer professionelles roller som 
enten problemløsere eller ledsagere

tienten på et meget tidligere tidspunkt, fortæller 
Marianne. 

- Vi vil så gerne være med til at udvikle den 
basale palliation og sygeplejen på dette felt ved at 
sprede den viden, vi har. Det gør vi blandt andet 
ved at have et uddannelsesforløb hvert år i basal 
palliation, siger Janni og forklarer om enhedens 
egen sygeplejefaglige udviklingstiltag:

- Vi arbejder med at udvikle vores dokumen-
tation, så den afspejler vores syn på lidelse som 
noget, der ikke alene påvirker fysikken, men også 
de sociale, psykologiske og eksistentielle dimen-
sioner af et menneskeliv. Vi har taget hinanden 
i ed på, at vi godt tør bringe sanseligheden ind 
i vores dokumentation, selvom vi er i en tid, 
hvor afkrydsninger og naturvidenskabelige fakta 
er i højsædet. I vores dokumentation sætter vi 
ord på alle fire aspekter i vores arbejde og øver 
os dermed i at få et fælles tydeligt sprog også 
for den viden, der ikke er objektiv. Vi ønsker at 
synliggøre blandt andet vigtigheden af relationen 
til patienten, og at palliation er så meget mere 
end at lindre smerter og kvalme, slutter Janni. 

Udspringer patient/pårørendes 
Lidelse 

af: 

Problem Grundvilkår

Fagperson som 
Ledsager

Hovedansvar hos 
patient/pårørende

Fagperson som 
Problemløser

Hovedansvar hos 
personale

Udspringer patient/pårørendes 
Lidelse 

af: 

Udspringer patient/pårørendes 
Lidelse 

af: 
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D e seneste år har vi på Kildevæld Sogns Plejehjem ikke haft 
en beboer, der er død på hospitalet. Det fremhæver jeg ikke, 
fordi det er et mål i sig selv, at beboerne ikke må dø på 
et hospital, siger Margit Lundager, der er sygeplejerske og 

leder af Kildevæld Sogns Plejehjem, der ligger på Ydre Østerbro. 
- Men vi har på flere måder systematiseret vores palliative indsats, og vi 

kender derfor beboernes ønsker til den sidste tid. Vi har talt med bebo-
eren og oftest også beboerens familie om behov og ønsker. Det betyder, 
at vi bedre kan planlægge pleje og behandling i den sidste tid og har mu-
lighed for at undgå indlæggelser for eksempel på baggrund af manglende 
ordinationer af lindrende behandling eller uenighed i familien omkring 
behandlingsniveau.

Vurderer palliative behov for alle beboerne
Borgere på plejecentre i Danmark har som oftest en eller flere kroniske 
livstruende lidelser og får eller har andre ikke-kroniske livstruende lidelser 
i løbet af deres tid på plejecenteret. Med WHO’s definition på palliation 
(se side 14) betyder det, at stort set alle borgere, der bor på et plejecenter 
kan have et palliativt behov. 

- Vi lægger vægt på WHO definitionens hensigt om en tidlig diagnose 
og indsats. Den er essentiel, hvis vi skal være i stand til at opfylde beboerne 
behov i tide. Derfor drøfter vi og vurderer på et sygeplejerskemøde en 
gang om måneden systematisk alle beboere i forhold til deres palliative 
behov. Vi bruger forskellige metoder til det det. Blandt andet det redskab, 
der hedder SPICT™ (se sideartikel), og det, vi kalder overraskelsesspørgs-
målet. Det lyder: ”Hvor overrasket vil du være, hvis xx dør inden for det 
næste halve år?”, forklarer Margit.

Samtaler om døden og livet: Advance Care Planning 
- På vores sygeplejerskemøde vurderer vi, om beboeren er i en tidlig, sen 
eller terminal fase i hans behov for palliation, siger Margit og understreger, 
at det ikke belaster sygeplejerskernes tid.

- Det tager måske 30-45 minutter at gennemgå alle  60 beboere, regner 
Margit ud og fortsætter:

- Vores vurdering giver os en rigtig god indikator for, om der er foran-
dringer i livssituationen. Hvis det er tilfældet, betyder det, at vi overvejer, 
om der er behov for at have en såkaldt ACP-samtale (se sideartikel). Det er 
en samtale om beboerens og de pårørendes ønsker for behandling og pleje. 

På Kildevæld Sogns Plejehjem er palliationsindsatsen sat i system. Udgangspunktet er, at stort set 
alle beboere på et plejecenter har palliative behov. Man er derfor inspireret af hospicetankegangen, 

som lægger vægt på lindring og fremme af livskvalitet i livet indtil døden.

Systematik i den palliative 
indsats på plejecentre

Sygeplejerskerne på Kildevæld Sogns Plejehjem mødes en gang om måneden for at drøfte borgernes behov for palliation. 
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Alle beboere på Kildevæld Sogns Plejehjem får tilbudt en ACP-samtale, 
siger Margit og pointerer:

- Men vi presser ikke sådan en samtale ned over hovedet på en beboer 
og dennes familie, hvis de ikke vil det. Vi sidder heller ikke med et skema 
foran os for at tjekke, om vi får alting med.

- Det er en målrettet og bevidst samtale, men den skal foregå naturligt 
og uden at objektgøre beboeren. Og der skal være stor respekt for at ju-
stere samtalen i forhold til den respons, vi får undervejs. De fleste beboere 
og pårørende vil gerne deltage i sådan en samtale, forklarer Margit og 
tilføjer:

- Til gengæld kan nogle sygeplejersker finde det svært at tage samtalen. 
Det er kun afdelingsledere og sygeplejerskerne, der afholder ACP-samta-
lerne hos os. Det kræver selvfølgelig øvelse og erfaring, så derfor støtter 
jeg eller en anden sygeplejerske de nye sygeplejersker, indtil de magter 
opgaven.

Rehabilitering hånd i hånd med palliation
- Sideløbende med ACP-samtalerne har vi dialogmøder for beboerne og 
pårørende om livet op til døden. Vi har også flere faste ritualer, når en 
beboer dør, men det betyder på ingen måde, at døden er i forgrunden, 
smiler Margit.

- Tværtimod oplever vi at åbenheden, men også nænsomheden giver 
tryghed. I det daglige er vi optagede af det gode liv, og hvad der skaber 
livskvalitet for den enkelte beboer. Derfor går palliation og rehabilitering 
meget naturligt hånd i hånd her, konstaterer Margit og forklarer:

- En borger med eksempelvis KOL har en livstruende sygdom og har 
mange palliative behov over lange perioder sidst i livet. Disse borgere 
oplever af og til forværringer, bliver måske indlagt eller bliver svækket 
efter sådan en forværring. I de situationer er der et samtidigt behov for 
rehabilitering i form af træning hen imod den tidligere habituelle tilstand. 
Alfa og omega i både rehabilitering og palliation er det tætte samarbejde 
med borgeren og de pårørende, siger Margit og tilføjer:

- Jeg mener, at muligheden for at kunne tale om døden og føle sig 
tryg ved, at ens ønsker bliver taget alvorligt, er et vigtigt bidrag til at øge 
livskvaliteten, slutter Margit Lundager. 

Margit Lundager er leder på Kildevæld Sogns Plejehjem på Ydre Østerbro. 
Her arbejder man bevidst med en systematisk palliativ indsats med fokus på 
beboerens aktuelle behov. 

SPICT™ 
står for Supportive and Palliative Care Indicators Tool. 
Det er et valideret redskab i form af et skema, der fylder 
en side. Det er udviklet som en hjælp til at vurdere 
forværring i tilstanden hos mennesker med livstruende 
sygdom af flere forskellige typer. Skemaet er for nylig 
oversat og valideret til dansk kontekst. Det findes på 
www.rehpa.dk.

Livskvalitet
European Organization for Research and Treatment 
of Cancer - Quality of Life Questionnaire Palliative 
(EORTC QLQ-C15-PAL) er et spørgeskema om livskva-
litet, der indeholder spørgsmål rettet mod fysiske og psy-
kiske symptomer, aktivitetsniveau og livskvalitet. EORTC 
QLQ-C15-PAL er udviklet specielt til patienter, der har 
behov for at modtage en palliativ indsats. Find skemaet 
som bilag til pjecen ”Sundhedsstyrelsens anbefalinger til 
den palliative indsats” på www.sst.dk

ACP-samtale
Samtalen afdækker borgerens og de pårørendes håb, præ-
ferencer og indsigt omkring livet op til døden. Se meget 
mere om det på www.sst.dk. 

Der findes flere typer af redskaber til 
tidlig identifikation af palliative behov og 
planlægning af indsatsen. 

Systematik 
hjælper til tidlig 
identifikation
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Kvalitet på plejecentre
Gennem flere år har DSR arbejdet for at der i kommunerne 
ansættes flere sygeplejersker på plejecentrene. Samtidig 
ønsker vi at støtte op om, at sygeplejerskerne har en ty-
delig rolle på plejecentrene med mulighed for monofaglig 
sparring og faglig udvikling i hverdagen. I kredsen har vi 
nu et netværk for plejecentersygeplejersker, hvor man 
kan mødes på tværs af plejecentre. Sygeplejersker har en 
vigtigt rolle og gør en forskel for beboerne på plejecentrene.

v/ kredsnæstformand
SIGNE HAGEL 
ANDERSEN



T o sygeplejersker i Hvidovre kom-
munes sundhedsfremmende tilbud 
"Kys livet" støtter socialt udsatte 
borgere til bedre sundhed. Tid, ved-

holdenhed og opbygning af en tillidsfuld relation 
er nøglen til at borgeren får mere selvværd og 
flere kompetencer til at klare sig bare lidt bedre.  

Sygeplejerskerne Anett Jensen og Mette 
Gølnitz møder i deres arbejde borgere i Hvid-
ovre, som lever svære og kaotiske liv. Mange har 
multisygdom, nogle isolerer sig i hjemmet og 
andre har et større eller mindre overforbrug af 
alkohol eller andre rusmidler. Det er en gruppe 
af borgere, som af forskellige årsager har svært 
ved at navigere i sundhedsvæsnet. 

Ud af fire års isolation
- For ikke så længe siden kom jeg hjem til en 
kvinde, der stort set havde ligget på sofaen i fire 
år. Jeg mødte en kvinde, som var energiforladt, 
havde åndenød og havde isoleret sig i sin lejlig-

hed. Hun havde et BMI på 17, og spiste stort set 
ingenting. Hun havde tilsyneladende kontakt 
med fem forskellige ambulatorier på forskellige 
hospitaler, men hun havde helt mistet overblik-
ket, siger Mette Gølnitz, der har været ansat i 
sundhedsfremmetilbuddet "Kys livet" siden 
det i 2015 gik fra at være et SATS-puljeprojekt 
til en politisk prioriteret indsats for Hvidovre 
kommune. 

- Hun er et godt eksempel på det, vi gør her 
i "Kys livet". Jeg ringede rundt og fik sorteret i, 
hvilke forløb, der stadigt var aktive og relevante. 
Jeg gik også med hende til egen læge, som hun 
ellers ikke var så begejstret for. Det viste sig, at 
hun havde en meget lav blodprocent og både 
KOL og en lungebetændelse. Intet under at hun 
fik mere energi og appetit, efter hun fik optime-
ret sin behandling. ”Endelig er der nogen, der 
lytter til mig og tager mig alvorligt”, var hendes 
reaktion på forløbet, forklarer Mette, som 
fortæller, at kvindens livskvalitet er betydeligt 

forbedret, selvom hun fortsat har meget at slås 
med både fysisk, socialt og psykisk.

- Vi tæller alle små fremskridt og viser borge-
ren, at de rent faktisk har klaret sig på trods af 
nogle store udfordringer gennem livet. Vi spejler 
over for dem, at de har ressourcer, selvom de ikke 
selv tror på det. Kvinden her er eksempelvis be-
gyndt selv at opsøge sin egen læge og tager på den 
måde et ansvar for sit liv, som hun ikke tidligere 
har været i stand til. Og den forandring gør vi 
hende tydeligt opmærksom på, smiler Mette. 

Borgerens sundhedsmål  
er udgangspunktet
Borgerne møder Mette og Anett og "Kys livet" 
blandt andet gennem ansatte i kommunens 
forskellige fagcentre og sociale tilbud eksv. 
gadeplansmedarbejdere, eller gennem egen læge 
og hjemmesygeplejerskerne. Nogle henvender 
sig selv i Hvidovre Sundhedscenter, hvor Anett 
og Mette har deres base. 

Sygeplejersker støtter socialt udsatte borgere til  

BEDRE HELBRED

22 |  OMKREDS H  |  

"KYS LIVET"



Sygeplejersker - særligt gade- og 
socialsygeplejersker - spiller 
en afgørende rolle som oversætter, for-
handler og koordinator for patienten, 
når mødet mellem sundhedsvæsen og 
socialt udsat patient er godt

"Socialt udsattes møde med sundhedsvæs-

net", Rådet for social ulighed, 2017.

Sygeplejerskerne Mette Gølnitz og Anett Jensen er 
en del af en succes: I 2018 gennemførte 39 ud af 40 

borgere med tilknytning til "Kys livet" et længerevarende 
komplekst udredningsforløb i sundhedsvæsnet. Vel at 

mærke alle aftaler og opfølgninger. 

-Til forskel fra de andre tilbud, både her i 
kommunen og i sundhedsvæsnet i øvrigt, så har 
vi god tid, og ingen faste rammer eller regler 
om, hvornår man som borger er berettiget til at 
møde os. Vigtigst af alt; Vi lytter til, hvad der er 
vigtigt for borgeren. Dér tager vi vores udgangs-
punkt, også selvom det ud fra et sundhedsfagligt 
synspunkt ikke ville være det første valg. Vi 
vægter at opbygge en god og tillidsfuld relation 
og med relationen som baggrund, samarbejder 
vi med borgeren om deres egne sundhedsmål, 
forklarer Anett og tilføjer at; 

- Vi følger borgeren rundt til aftaler i sund-
hedsvæsnet og fastholder dem dermed i behand-
ling. Vi fungerer som oversættere af sundheds-
væsnets sprog, logik og regler, som langt fra er 
indlysende for borgerne, vi har kontakt med. 

Sygeplejersker fordi  
det handler om sundhed
Borgerne i "Kys livet" er mellem 18 og 65 år 
og har ikke altid lige gode erfaringer med 
skole gang, socialforvaltning, sundhedsvæsen og 
andre offentlige instanser.

-De er trætte af at være klienter og har ofte 
et lavt selvværd efter mange nederlag, forklarer 
Mette. 

-Det kræver tid at opbygge den nødvendige 
tillid til os. Men vi er meget vedholdende og 
samtidig ydmyge, overfor de erfaringer de har 
med sig. Sundhedsvinkelen, som vi kommer 
med, kan være den ende af garnnøglet, vi kan 

trække lidt forsigtigt i og stille og roligt få viklet 
flere og flere dimensioner af deres hverdagsliv 
op, siger Mette og Anett fortsætter:

-Der er meget sundhedspædagogik i vores 
arbejde. Vi underviser borgerne om deres syg-
dom eller sygdomme – det mest almindelige er, 
at de har mange. Borgeren har tit kun en meget 
vag forestilling om, hvad konsekvenserne af 
deres sygdom egentlig er, og hvad de selv kan 
være opmærksomme på. Så alene det at få mere 
indsigt kan være en vej til at få bare lidt mere 
magt over eget liv. 

Mette og Anett bruger hvert et hjørne af deres 
sygeplejefaglige viden i deres arbejde. Kendska-
bet til sundhedsvæsnets logik og regler, viden 
om sygdomme på et generelt niveau, mange års 
erfaring fra både somatik og psykiatri, talrige 
kurser især om sundhedsfremme og kommuni-
kation er en del af deres ballast. 

-Vi arbejder under sundhedsloven, og vi er 
opmærksomme på at målet er at hjælpe borge-
ren med sundhedsproblemer. Vi er i borgerens 
liv i en overgang, og når de har opnået den 
forøgelse af livskvaliteten, de selv mener er 
vigtigst, og de har fået flere kompetencer til at 
klare sig, eller få hjælpen gennem de sædvanlige 
tilbud, så trækker vi os, slutter Mette. Ligesom 
Anett elsker sit arbejde, fordi det giver mening 
at hjælpe de svagest stillede borgere, så de kan 
få lige så meget gavn af sundhedsvæsnets tilbud, 
som andre borgere i samfundet. 

DSR MENER...

”Kys livet” er et godt eksempel på, at 
sygeplejersker er svaret på nogle af 
sundhedsvæsnets store udfordringer. 
Jeg har en opfordring til kommunerne: 
Giv sygeplejersker rammerne til at 
arbejde med social ulighed i sundhed. 
Så får de sårbare borgere adgang til 
sundhedsvæsenet på lige fod med 
kommunens øvrige borgere. 

v/ kredsnæstformand
HARUN DEMIRTAS
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ARRANGEMENTER 

FORÅR-SOMMER 2019

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

INGEN GENERALFORSAM-
LING I 2019 – PÅ GENSYN 
NÆSTE ÅR

I 2017 traf kongressen en række be-
slutninger om organisationens struktur. 
En af dem betød, at kredsbestyrelsens 
medlemmer ved kredsvalget samme 
år stillede op til en fireårig valgperiode 
frem til 2021.

Som følge af kongressens beslutning 
om at forlænge kredsbestyrelsens 
valgperiode blev det også besluttet, 
at kredsene fremover kun skal afholde 
generalforsamling hvert andet år. Ho-
vedstadens næste generalforsamling 
finder derfor først sted i 2020. Det 
betyder også, at vi i år ikke udgiver 
en årsberetning, men derimod har 4 
numre af OmKreds H.

Vi holder et stort medlemsarrange-
ment den 25. november. Følg med på 
hjemmesiden og her i OmKreds H for 
nærmere omtale. 


