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

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

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

Dansk Sygeplejeråd Kreds 
Hovedstaden er DSR’s 
største lokale kreds.  
Vi organiserer ca. 
22.600 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

Sygeplejerske Josefin Berlin arbejder på Helsingør kommunes 
midlertidige pladser i Snekkersten, hvor aftalen om 72 timers 

behandlingsansvar er trådt i kraft. Læs mere om, hvad det 
betyder inde i bladet. Forsidefoto: Jens Dige. JUNI 2022
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Bogholderi  
e-mail: hov_oekonomi@dsr.dk
Kontakt det team, der dækker dit 
ansættelsesområde, hvis du er ansat  
i basisstilling.

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

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

Kredsledelse
Kredschef Luisa Gorgone
Teamleder Helle Christiansen 
(primærteamet)
Teamleder Iben Frödin ( sekundærteamet)

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

Se hjemmesiden for kontaktinformation 
og oplysninger om kredsformandska-
bets ansvarsområder

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

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

Trykt på FSC™  
Mixed Sources Paper

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

LEDER

Kristina Robins
Kredsformand

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

Forandringer skal skabe 
forbedringer

Alle, som arbejder i og omkring sundheds-
væsenet ved, at forandring er et vilkår. 
Ny organisering, nye krav, muligheder 
og forventninger. Den demografiske og 

den teknologiske udvikling. Og der er udsigt til mere 
forandring fremover, ikke mindre – af faget, af sund-
hedsvæsenet og måden, arbejdet organiseres på. Det 
vil selvfølgelig påvirke sygeplejerskerne. Hvad enten 
det handler om brug af flere faggrupper til at løse 
sundhedsvæsenets helt konkrete opgave med at tage 
sig af patienter og borgere med behov for hjælp, eller 
nye organiseringer som 72 timers behandlingsansvar.

Opgaven for DSR, kredsen og os alle er at arbejde for, 
at de forandringer, der sker, styrker faget og mulighe-
derne for et godt og langt sygeplejerskeliv – ikke svæk-
ker dem. Vi skal gøre det meget mere klart for os selv 
og omverdenen, hvad sygeplejerskens rolle skal være i 
forhold til patienten, borgeren og andre faggrupper, 
så vi ikke ender med at fragmentere faget og dermed 
forringe sygeplejen. Vi skal fortsætte kampen for løn, 
der svarer til kompetencer og ansvar; for et godt, sundt 
og sikkert arbejdsmiljø, så det er muligt at fastholde og 
rekruttere sygeplejersker. Vi skal styrke DSR som et 

stærkt, samlet og relevant talerør for flest mulige syge-
plejersker. Så har arbejdsgiver eet sted at rette blikket 
hen for at tale med og om sygeplejersker om fag, løn, 
vilkår og udviklingsmuligheder i fremtiden. Og vi skal 
være bedre til at være tydelige om, hvad vi gerne vil 
have og hvilke løsninger, vi kan se - ikke bare vente på, 
hvad andre foreslår. 

Man siger, at ”alle vil udvikling, ingen vil for-
andring”. Jo mere vi kan påvirke forandringerne 
sammen som sygeplejersker, jo større er muligheden 
for, at de fører til en udvikling, der peger fremad. 

I det blad, du har i hånden, kan du læse mere om 
forandringer på vej – blandt andet om brug af flere 
faggrupper på Bornholm, 72 timers behandlings-
ansvar i Helsingør og farvel til OmKreds H i den 
trykte version. Tak for mange gode år og på gensyn 
til fysiske møder og på kredsens www, FB og insta-
gram. Din kreds er stadig kun et opkald eller et par 
klik væk! 

3|  JUNI 2022  |



Kredsen skaffer 
kommunalt ansatte 
medlemmer 101.800 kr.  
Der er god grund til at holde øje med din 
lønseddel, for der er rigtig ofte fejl i den. 
Det ved faglig konsulent Birgitte Hansen 
og hendes kolleger på kredskontoret. 
Birgitte har over fem år rejst foreløbig 26 in-
dividuelle sager i en enkelt kommune, hvor 
arbejdsgiver har lavet fejl i registreringen af 
medlemmernes arbejdstid. 

En grundig gennemgang af medlemmers 
individuelle lønsedler har fx vist, at overens-
komstens regler om afholdelse af FO-dage 
samt korrekt registrering og opgørelse af 
normtimer ikke har været fulgt. Medlem-
merne har dermed ikke har fået den søgne-
helligdags-frihed, de har ret til. De har heller 
ikke fået den honorering, de har krav på, 
hvis de har arbejdet mere end deres ansæt-
telsesbrøk hen over en opgørelsesperiode. 

Alle sager er længe undervejs og involve-
rer meget tovtrækkeri. I skrivende stund er 
13 af de 26 sager afgjort. Det har betydet, 
at de involverede sygeplejersker ansat i 
den pågældende kommune hver især har 
modtaget beløb i størrelsesordenen 4.500 til 
27.000 kr. i tilbagebetaling. I den kommende 
tid forventes flere sager at nå en afslutning. 

Dette er blot en af flere måder, kredsen 
arbejder aktivt for at holde arbejdsgiver op 
på de regler og aftaler, der er indgået, når 
det drejer sig om sygeplejerskers vilkår, ret-
tigheder og løn. Læs om andre eksempler 
her i bladet, fx afgørelsen i den store sag om 
brud på arbejdstidsaftalen på Rigshospita-
let, som gik hele vejen til Arbejdsretten og 
blev afgjort i foråret. 

Tjek på feriedagene? 
Sommerferien står for døren eller er godt i gang. Siden september 2020 har den ny lov 
om ”samtidighedsferie” været i kraft, og alle overgangsordninger er nu helt afsluttede. 

En hurtig opfrisker, så du kan holde ferie med ro i sindet: Reglen er, at du optje-
ner 2,08 feriedag hver måned i perioden 1. september til 31. august. Det bliver til 25 
feriedage i alt på et år. Og så afvikler du ferie, efterhånden som du optjener ”dage 
nok” til det, uanset om du er nyansat eller har været længe i det samme job. Du 
har mulighed for at bruge ferie på forskud efter lokal aftale med din leder.

Overenskomsten har sikret din ret til en 6. ferieuge. Den optjenes ved siden af 
samtidighedsferien. Siden 1. maj har du kunnet bruge den 6. ferieuge, som du har 
optjent i løbet af 2021. Den skal være brugt senest 30. april 2023. 

Læs mere på dsr.dk/ferie. Hvis du stadig mangler svar, så spørg din TR eller 
kontakt kredsen på 7021 1662. 

Ny teatersæson med fortsat rabat  
Nørrebro Teater har programmet på plads til den kommende sæson. Dørene åbner 
24. september med forestillingen ”Kunsten at være okay”, som er en nutidig popko-
medie om at være ensom blandt mennesker. Thomas Buttenschøn har skrevet helt 
nye popsange til forestllingen. Forestillingen spiller frem til 29. oktober, hvorefter 
teatrets juleklassiker for børn og voksne ”Et juleeventyr” indtager scenen i decem-
ber måned. Sæsonens sidste store forestilling bliver ”Stalins død”, som har premiere 
i februar 2023 og er en satire om magt, mennesker og verdensfred.  

Ind imellem forestillingerne finder du kulturoplevelser i mange former på Nør-
rebro Teater, blandt andet som fællessang, foredrag, Tænkepauser Live osv. Tjek 
kalenderen på www.nbt.dk. 

Sådan får du teaterrabat
Som medlem af Dansk Sygeplejeråd kan du få 15% rabat på billetprisen til sæso-
nens større forestillinger på Nørrebro Teater, dog ikke på de allerbilligste billetter 
eller arrangementer som Tænkepauser Live. 

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. 
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Kender DU en, som fortjener Sygeplejerskeprisen? 
I Kreds Hovedstaden ønsker vi at hylde en syge-
plejerske, der med sin faglighed har gjort en posi-
tiv forskel for patienter/borgere og er et forbillede 
for kollegerne. Vi ved, der er rigtig mange gode 
kandidater, som kan være med til at fejre faget og 
vise bredden og kvaliteten af sygeplejen i Kreds 
Hovedstaden. Vær med til at anerkende det faglige 
fyrtårn fra din arbejdsplads. 

Prismodtageren skal være aktivt medlem af DSR 
Kreds Hovedstaden.

Indstil din dygtige kollega
Indstil den sygeplejerske fra din hverdag, som du 
sætter pris på, fordi vedkommende:
•   udvikler og forbedrer pleje(forløb) for og sam-

men med patienter/borgere i alle aldre
•   udvikler og styrker forebyggende og sundheds-

fremmende indsatser for borgere i alle aldre  
•   løfter jeres faglige refleksion i hverdagen 
•   er den sygeplejerske, som I ofte går til, når I har 

brug for ekstra indsigt og erfaring for at løse 
komplekse problemstillinger for en eller flere 
patienter/borgere

•   inspirerer jer med sygepleje af høj faglig kvalitet  

tæt på borgeren/patienten i hverdagen
•   inspirerer andre sygeplejersker eller det om-

givende samfund med sygepleje af høj faglig 
kvalitet

•   inspirerer fremtidens sygeplejersker til selv at 
blive faglige fyrtårne 

•   forstår at formidle sygeplejens værdi for samfun-
det og for patienter/borgere og familier

Sådan indstiller du en kollega
En elle flere kolleger kan indstille til prisen. Mindst 
en af jer skal være aktivt medlem af DSR Kreds 
Hovedstaden og skal kunne deltage på kredsens 
generalforsamling 27. oktober i DGI-Byen.

Skriv en indstilling, hvor du begrunder, hvordan 
din kollega lever op til flest mulige kriterier. Send 
den til hovedstaden@dsr.dk, skriv Sygeplejerske-
prisen i emnelinjen. Husk at anføre dit eget navn 
og medlemsnummer samt navn og arbejdssted 
på den person, du indstiller. En udtagelseskomite 
under kredsbestyrelsen står for udvælgelsen af 
årets prismodtager. 

Ansøgningsfrist: 3. oktober 2022

Den seneste modtager 
af prisen var Jonas 
Hammer Vandborg fra 
KABS Hvidovre, som var 
indstillet af sine kolleger. 
Han fik overrakt prisen af 
kredsnæstformand Harun 
Demirtas (tv) som ansvarlig 
for bedømmelsesudvalget 
og kredsens formand 
Kristina Robins. 

Sejr: Erstatnings-fri efter forstyrrelse 
Kredsen har hjulpet tre medlemmer til at få erstattet 
feriedage en til en ved at gå aktivt ind i sagen og 
sikre et forlig. Tre sygeplejersker fra samme arbejds-
plads blev kontaktet af deres nærmest leder i deres 
ferie og bedt om at lade sig covid-teste. Henvendel-
sen skyldtes et smitteudbrud på arbejdspladsen. 

Kredsen tog sagen op, som blev afgjort i marts. 
Som kompensation for ferie-forstyrrelsen fik 
medarbejderne hver især tilkendt en afspad-
seringsdag svarende til en hel vagt af normal 
længde. Derudover fik de transportgodtgørelse til 

og fra teststedet. En af medarbejderne blev testet 
to gange og fik derfor også to afspadseringsdage.    

Kredsnæstformand  
Nicklas Vagner Forsman siger:
- Ferie og planlagt frihed skal respekteres. Når det 
så alligevel kan være nødvendigt at kontakte medar-
bejderne, skal der gives en passende kompensation 
og som minimum erstatningsfri. Det er et vigtigt sig-
nal at sende til både medlemmer og arbejdsgivere, 
og derfor er jeg meget tilfreds med afgørelsen. 
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Kredsen til regionen:  
Styrk indsatsen for at fastholde erfarne 
På regionsrådsmødet i juni skal politikerne tage stilling til regionens 
længe ventede plan for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, 
særlig sygeplejersker, jordemødre, læger og bioanalytikere. 

Kredsen har løbende givet indspark til planen, mens den har 
været undervejs. Vi har særligt opfordret til, at regionen styrker sit 
fokus på at fastholde de erfarne sygeplejersker ud over at tænke i 
rekruttering af nye. 

- Vi har brug for at både at se på løn og vilkår, fx i form af bedre kar-
riereveje og udviklingsmuligheder, der kan fastholde de erfarne syge-
plejersker og gøre det attraktivt for dem at blive på arbejdspladserne. 
Uden erfarne sygeplejersker til at oplære de nye går det ikke. Manglen 
på kvalificerede medarbejdere er allerede stor, og arbejdskraften er al-
lerede en knap ressource. Det er vigtigt, at regionen er villig til at lytte 
og gå i dialog om at finde fælles løsninger på en uholdbar situation, 
siger kredsformand Kristina Robins. 

Regional FEA gælder året ud 
Kredsen har med virkning fra 1. maj genforhandlet aftalen med 
Region Hovedstaden om honorering for frivilligt ekstra arbejde 
(FEA). Aftalen gælder nu frem til 31. december. Se aftalen på dsr.
dk/hovedstaden. 

Kredsformand Kristina Robins siger om baggrunden for at 
forlænge aftalen:

- Aftalen er en midlertidig løsning i en svær tid. Sygeplejerske-
manglen er uholdbar og presser både arbejdsmiljø og patientsik-
kerhed flere steder i regionen. Derfor har kredsens formandskab og 
kredsbestyrelse i dialog med fællestillidsrepræsentanterne valgt at 
forhandle en aftale med regionen. Kredsformanden fortsætter:

- Et vigtigt led i aftalen er, at den SKAL tiltrædes af fællestillids-
repræsentanten, før den kan bruges lokalt. Og selv om aftalen er 
i kraft på afdelingen, er det stadig et helt frivilligt valg for den en-
kelte sygeplejerske at tage vagter eller ej. Alle har retten til at sige 
nej til at tage FEA-vagter. Jeg vil gerne i den forbindelse opfordre 
den enkelte til at overveje arbejdspresset og prioritere at passe på 
sig selv og sit helbred. Sygeplejersker løber allerede rigtig stærkt.

Kredsbestyrelsen  
er godt i gang 
Der er gået godt et halvt år af kredsbestyrelsens fireårige 
valgperiode som repræsentanter for medlemmerne i Kreds 
Hovedstaden. Kredsbestyrelsens medlemmer engagerer sig 
i aktivt i forskellige arbejdsgrupper efter interesse. En gruppe 
styrer kommunikation om kredsen på Instagram, og der er en 
ligelønsgruppe, som driver aktiviteter lokalt i kredsen frem mod 
Lønstrukturkomiteens afrapportering ved årsskiftet. Læs om 
gruppens TorsdagsBar på side 7. 

Kredsbestyrelsens arbejdsmiljøgruppe fungerer også, og en-
delig er kredsen i gang med en lokal indsats for fastholdelse og 
rekruttering af DSR-medlemmer. Det er kredsens formandskab, 
der driver opgaven med to KB-medlemmer tilknyttet. 

DSRs kongres i maj er en vigtig begivenhed i DSRs demo-
krati og dermed for kredsbestyrelsen. Nu skal opfølgning og 
udmøntning af de mange forslag i gang, som blev vedtaget og 
diskuteret. Læs mere om kongressen s. 11-13. 

Fra kredsbestyrelsens 
m

øde 19. april
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Kom forbi, snak og vent 
sammen med DSR 
Der er mange muligheder for at bruge tiden godt, indtil Løn-
strukturkomiteen skal afrapportere ved årsskiftet. Du og dine 
kolleger kan fx kikke forbi en af de TorsdagsBarer for medlem-
mer, som kredsbestyrelsen inviterer til, mens vi venter. 

Allerede 22. juni kan du diskutere temaet ”Hvad kan DSR? 
– myter og fordomme” i hyggelige, uformelle rammer på kreds-
kontoret ved Nørreport. Også 11. august og 1. september er der 
TorsdagsBar. Hold øje på Facebook, i kredsens nyhedsbrev og 
kalenderoversigten på dsr.dk/hovedstaden. Vi ses!

Læs det med småt  
i ansættelsesbrevet 
Vidste du, at du godt kan bede din arbejdsgiver om at få 
udbetalt dine feriepenge på feriekort i stedet for at få din 
sædvanlige løn under ferie? Det kan være en opmærksom-
hed til overvejelse for dig, der har rigtig meget ekstraarbejde. 
Tal med kredsen eller din lokale (F)TR og træf din personlige 
beslutning senest 31. august, så den får virkning fra næste 
ferieår, der starter 1. september 2022. 

Når du bliver ansat i dit job, får du et ansættelsesbrev, som 
tager udgangspunkt i de indgåede overenskomst, aftaler og 
love, der styrer din ansættelse. Det gælder fx ferieaftalen, 
arbejdstidsaftalen, funktionærloven og meget andet. De fær-
reste læser ”alt det med småt”, før de får brug for det. Og så 
kan det være for sent. 

En af de måder, du kan blive klogere på de regler og aftaler, 
der allerede er eller kan blive vigtige for dig, er at deltage på 
kredsens tilbagevendende arrangement ”Kend dine rettighe-
der”. Kredsens faglige konsulenter holder oplæg, og der er 
mulighed for spørgsmål.  

”Kend dine rettigheder” afholdes næste gang i slutningen af 
2022, både fysisk og virtuelt. Hold øje med kredsens arrange-
mentskalender på www.dsr.dk/hovedstaden/arrangementer. 

TILLÆG TIL ANÆSTESI-SYGEPLEJERSKER I NORD  
I foråret valgte ledelsen på anæstesiafde-
lingen på Nordsjællands Hospital at bruge 
læger til at udføre anæstesisygeplejerskers 
opgaver med 11 vakante stillinger som be-
grundelse og som et midlertidigt tiltag. Sam-
tidig stod det klart, at flere specialudannede 
sygeplejersker havde søgt job på hospitalet. 
Grundet uenighed om et lokalt løntillæg på 
mellem 500 og 2.800 kr. månedligt takkede 
sygeplejerskerne imidlertid nej til ansættelse. 

Kredsnæstformand Kristina Frederiksen 
har en baggrund som anæstesisygeplejerske 
og blev ad den vej hurtigt opmærksom på 
problemstillingen. I samarbejde med sin 
kredsnæstformands- og anæstesi-kollega 
Christian B. Kummerfeldt gik de hurtigt 
i pressen med et indlæg, som var stærkt 

kritisk over for hospitalets brug af ikke-spe-
cialiserede læger til at varetage specialud-
dannede sygeplejerskers opgaver.  

Kristina Frederiksen er i Dansk Sygepleje-
råd politisk ansvarlig for kontakten til Nord-
sjællands Hospital. Hun tog derfor sagen op 
på direktionsniveau og siger: 

- Det er vigtigt at fastholde de anæstesi-
sygeplejersker vi har, med en ordentlig løn 
og forhold, som gør at de ikke føler sig alt for 
fristet til at gå til det private. Det gælder også 
dem, som søger job, så de ikke som i dette 
tilfælde takker nej. Og så skal vi belønne ud-
dannelse og kompetencer ens, så vi reelt har 
lige løn for lige arbejde af samme værdi. Den 
nuværende praksis bidrager til frustration og 
dårligt arbejdsmiljø.  

Den aktuelle status ved redaktionens 
slutning er, at direktionen har givet ansatte 
anæstesisygeplejersker på hospitalet et år-
ligt tillæg på 9.600 kr. Samtidig er det nu kun 
læge-anæstesikursister og speciallæger, der 
varetager afgrænsede opgaver. Desuden er 
der dialog i gang om forskellige lønmodeller. 

Søg støtte fra Solidaritetsfonden 
Hvis du har psykiske eller fysiske udfordringer, hvor du kan have 
gavn af støtte fra en psykolog, fysioterapeut, kiropraktor eller klinisk 
diætist, kan du søge DSRs Solidaritetsfond om 4.000 kr. som bidrag 
til behandlingerne.

Læs mere om mulighederne på dsr.dk, hvor du blot skal søge på 
”Solidaritetsfonden”. Du kan også kontakte kredsens arbejdsmiljø- 

konsulent Karin B. Nielsen på kbn@dsr.dk for hjælp med at søge 
Solidaritetsfonden.

Skyldes dine symptomer dit arbejde, opfordrer DSR til, at du i 
første omgang tager kontakt til din lokale arbejdsmiljørepræsentant 
og leder.

K
redsnæ

stform
and 

K
ristina Frederiksen

7|  JUNI 2022  |



Dansk Sygeplejeråd  

Kreds Hovedstaden

OMKREDS H NR. 1 | 2022

Kongres med Kreds 

Hovedstadens øjne 

Side 11

APN - om praksis og 

bundlinje 

Side 18

Farvel til OmKreds H 

Side 8

TEMA: 

Blik på fremtiden 

Nr. 1-2008

Kreds Hovedstaden

Bladet for 21.500 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden 

Kreds Hovedstaden 

forberedt på konflikt

Nu går det (for?!) stærkt 

med hospitalsplanen

OPP: Træningscenter i partner-

skab med Falck Healthcare

H
vad skal 

bladet hedde?

Se konkurrencen 

side 3

Kredsbestyrelsen besluttede i 
marts at ophøre med at udgive 
bladet i en trykt version. Det 
skete på kredsens anbefaling. 

Beslutningen skyldes især miljømæssige og 
økonomiske hensyn. Men den teknologiske 
udvikling er også løbet fra den trykte udgave. 

Vi har i kredsen i de senere år fået andre 
kommunikationskanaler, hvor vi kan få 
kredsens medlemmer og omverden i tale. Det 
gælder blandt andet vores lokale nyhedsbrev, 
som medlemmer af kredsen med en opdateret 
mailadresse modtager direkte i indbakken. 
Her vil du løbende kunne finde  faglige artikler 
af den type, som du kender fra OmKreds H.

De kommende måneder arbejder kredsens 
kommunikationsteam intensivt for at finde 

nye, gode veje til at formidle bladets indhold 
- ikke mindst det lokale sygeplejefaglige stof, 
som bladet har været sprængfyldt af i årene, 
der er gået.

Tidsskriftet fortsætter
Det er vigtigt at huske på, at tidsskriftet 
Sygeplejersken stadig udkommer på tryk. 
Som medlem af DSR Kreds Hovedstaden vil 
du derfor stadig modtage et fysisk blad med 
posten med jævne mellemrum.

Her fra redaktionen siger vi TAK for alle 
de gode, berigende, inspirerende og bekym-
rende faglige og politiske artikler, vi har haft 
mulighed for at skrive undervejs, takket 
væres jeres input og villighed til at stille op 
rundt om på arbejdspladserne. 

Vi ser frem til fortsat at kunne inspirere og 
orientere dig og dine kolleger med lokalt 
nyt fra kredsen. Se i boksen, hvordan du 
finder os. 

Farvel til OmKreds H
Du sidder med sidste udgave af DSR Kreds Hovedstadens lokale blad i hånden. Efter 
14 år og små 50 udgivelser udkommer bladet nu ikke længere på papir. De lokale 
sygeplejefaglige artikler og de store og mindre historier fra kreds og KB laver vi 
selvfølgelig stadig – bare elektronisk og tilpasset andre kommunikationskanaler. 

Kredsens allerførste blad udkom i marts 
2008, kort tid efter at Kreds Hovedstaden 
var opstået som en fusion af fire lokale 
amtskredse. I det blad udskrev vi en 
idékonkurrence om et navn til bladet. 
Sådan blev OmKreds H født. 

FØLG MED I KREDS 
HOVEDSTADEN

Hjemmeside: www.dsr.dk/hoved-
staden
Facebook: www.facebook.com/
kredshovedstaden
Instagram: dsr_hovedstaden
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Alle medlemmer af DSR Kreds Hovedstaden er meget velkomne i 
DGI-Byens konferencecenter, Tietgensgade 65 (bag Hovedbanegården)
1704 København V

TORSDAG 27. OKTOBER 2022 KL 17-22
16:00-17:00  Indtjekning med kaffe og sandwich i forhallen. Der vil li-

geledes i foyeren være mulighed for at møde repræsentanter 
for kredsbestyrelsen i DSR Kreds Hovedstaden

17:00-19:00  Generalforsamlingen afvikles ifølge lovene og suspenderes 
undervejs under middagen, og når der er eksternt oplæg. 
Find det samlede program for generalforsamlingen på kred-
sens hjemmeside dsr.dk/hovedstaden, i september.

19:00-19:45  Middag i restauranten for alle deltagere, der er tilmeldt til 
spisning

19:45-20:30 Generalforsamlingen genoptages

20:30-21:30  Oplæg: ”Feministisk økonomi – hvad er vi værd?”  
v/aktivist, debattør og foredragsholder Emma Holten  

 
21:30-21:45  Overrækkelse af Sygeplejerskeprisen 2022

21:45-22:00  Tak for i aften 

Vil du stille et forslag? 
Alle sygeplejersker med aktivt medlemskab af Kreds Hovedstaden kan 
stille forslag til generalforsamlingen. Frist for at indsende forslag er fre-
dag 9. september. Indsendelse af forslag skal ske til hovedstaden@dsr.dk.

Vil du spise med?  
Såfremt du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig senest 
torsdag 20. oktober af hensyn til det praktiske arrangement. Tilmel-
ding sker på kredsens hjemmeside dsr.dk/hovedstaden/arrangementer. 

Det kræver ikke tilmelding at deltage fysisk i selve generalforsam-
lingen og oplæg. Hvis du ønsker at deltage i middagen, er det vigtigt, 
at du tilmelder dig. 

Er du med på en lytter?
Medlemmer kan også deltage virtuelt på generalforsamlingen, dog 
uden mulighed for at tage ordet, afgive stemme mv. Vi opfordrer til 
fysisk fremmøde. 
Hvis du ikke har mulighed for at møde op i DGI-Byen fysisk, kan du 
tilmelde dig på vores hjemmeside dsr.dk/hovedstaden/arrangementer 
senest onsdag 26. oktober og bede om at deltage virtuelt i generalfor-
samlingen. Vi sender dig et link på mail forud for generalforsamlin-
gens start.  

Deltager du på Bornholm? 
På Bornholm kan du deltage aktivt i generalforsamlingen ved at møde 
fysisk op i Green Solution House i Rønne. I overværer streamingen, 
spiser sammen, kan tage ordet osv. Tilmelding sker på hjemmesiden 
dsr.dk/hovedstaden/arrangementer senest torsdag 20. oktober. Be-
mærk: Det er også muligt at deltage virtuelt i generalforsamlingen 
hjemmefra på Bornholm. Du skal stadig tilmelde dig via hjemmesi-
den, men sørg for at vælge det virtuelle arrangement. 

Sætter du særligt faglig pris på en kollega?
Så kan du indstille vedkommende til kredsens Sygeplejerskepris 2022. 
Læs mere om kriterierne på s. 5 og send din indstilling til hovedsta-
den@dsr.dk senest mandag 3. oktober. 

INDKALDELSE TIL 

generalforsamling 2022

Kredsen afholder generalforsamling hvert andet år. 
Den seneste generalforsamling i oktober 2020 var 
virtuel på grund af corona-situationen. Det var alene 
kredsens daværende formandskab, der var fysisk 
forsamlet i DGI-Byen sammen med de administrative 
medarbejdere, der var nødvendige for afviklingen. 



En god portion af DSRs indtægter 
går til at uddanne og understøtte de 
mange hundrede tillidsrepræsentan-
ter (TR) i kredsen, som er tættest på 

medlemmerne på arbejdspladsen i hverdagen. 
Lige bag dem står fællestillidsrepræsentanterne 
(FTR).  

Charlotte Vallys og Diana Jensen Saksulv er 
fællestillidsrepræsentanter på Rigshospitalet. 
De sparrer, rådgiver og støtter TR, forhandler 
og indgår lokale aftaler om løn og vilkår, er 
bindeled til kredsen, sidder i hospitalets øverste 
samarbejdsudvalg VMU, deltager i arbejds-

grupper på direktionsniveau om fx trivsel og ar-
bejdsmiljø og meget mere. Og selvom de to ikke 
er så synlige i hverdagen for alle medlemmerne, 
mærkes resultaterne af deres arbejde:

- Vi forhandler aktuelt en kompetencemo-
del, som omfatter over 1.000 sygeplejersker. 
I foråret endte brudsagen med en principiel 
dom (se nederst på siden). Og i covid-tiden 
lykkedes det os at lave en seriøst god aftale 
om spejling af vagtplaner, hvor vi så flere løn-
sedler på et sekscifret beløb, fortæller Diana 
og Charlotte. 

Dialog og ordholdenhed
- Gode relationer, gode argumenter og høj 
troværdighed betyder alt i vores funktion. 
Vi har både meget at gøre med HR og 
ledelserne og med TR. Så er det vigtigt at 
kunne samarbejde og være fair og løsnings-
orienteret - også når bølgerne går lidt højt, 
fortæller Charlotte

- Det vigtigste i vores funktion er at stå på 
mål for TR. De skal vide, at DSR er lige her. 
Og at vi altid har deres ryg, også når tingene 
ikke helt lykkes, slutter Diana. 

I april vandt DSR en principiel sejr i Ar-
bejdsretten om omfattende brud på reglerne 
i arbejdstidsaftalen. Dommen udløste en 
bod på 250.000 kr. til Region Hovedstaden. 
Sagen startede i 2016, da Sundhedsplatfor-
men skulle implementeres, og sygeplejersker 
skulle undervises i stort omfang. Sygeplejer-
skerne oplevede at få omlagt, forkortet eller 
forlænget vagter, få for kort hviletid osv.

Siden da har FTR'erne på Rigshospitalet 
med Diana Jensen Saksulv i spidsen brugt 

deres store indsigt i overenskomsten, arbejds-
tidsaftalen og et utal af timer på at dokumen-
tere de mange overtrædelser. I tæt samarbejde 
med kredsens faglige konsulent Gitte Fiege 
har Diana minutiøst gennemgået individuelle 
vagtplaner for over 400 sygeplejersker på 14 
afsnit på Rigshospitalet. 

Efter flere års tovtrækkeri og forsøg på 
lokale løsninger gjorde den detaljerede 
dokumentation det muligt juridisk at føre 
sagen helt til tops i systemet. Og i april 2022 

blev der omsider sat punktum i form af en 
mærkbar bod. Og ikke mindst Arbejdsrettens 
skærpelse af, at det ER arbejdsgiver, der har 
ansvaret for at overholde arbejdstidsreglerne. 

- I dag havde vi nok grebet sagen anderledes 
an. Men jeg er stolt af, at vi har fået rettens 
ord for, at sygeplejerskers fritid og hviletid ER 
vigtig. Og af at have taget kampen hele vejen 
på vegne af sygeplejerskerne på Riget. Det 
er det, DSR kan og gør, konstaterer Diana 
Jensen Saksulv. 

TR for tillidsrepræsentanterne

Principiel sejr og 250.000 kr. til DSR

De to FTR på 
Rigshospitalet Charlotte 
Vallys og Diana Jensen 
Saksulv har kørt tæt 
parløb i 12 år. Sammen 
med FTR-suppleanterne 
Sara Smith Hald og 
Camilla Edholm Petersen 
er de bagstopperne for 
hospitalets ca. 105 lokale 
TR. 
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Rotationsprincipper for politisk valgte, styrket indsats for ytringsfrihed, fortsat medlemskab 
af FH, et uvildigt klagenævn, styrket inddragelse af medlemmer og tillidsrepræsentanter, 

fastholdelse og rekruttering af medlemmer og meget mere. De 45 forslag, som DSRs kongres 
skulle behandle i Århus på fire dage midt i maj, spændte vidt. 

Hovedstadens kredsbestyrelse og de deltagende suppleanter var som sædvanlig meget aktive i 
debatten og var afsender på 17 af kongresforslagene. 

Kredsen på kongres 2022

En vigtig del af det politiske arbejde på kongressen handler om at sikre 
opbakning til de forslag, man har stillet eller brænder for. Derfor er pauser 
mellem debatterne og tid udenom kongressalen vigtige. Her går snakken 
på kryds og tværs mellem delegerede, også uden for ens egen kreds. 
Kredsnæstformand Harun Demirtas diskuterer her et forslag med 
delegerede fra andre kredse. 

HVAD SKER DER NU?

På dsr.dk/kongres kan du læse alle kongresforslagene i de-
res fulde ordlyd og se, hvordan det gik med hvert enkelt af de 
forslag, som var til behandling. Kongressen er DSRs øverste 
myndighed og udstikker rammer og retning for det politiske 
arbejde i DSR.

Nu går arbejdet i gang i DSRs sekretariat med at tilrette-
lægge opfølgning på de vedtagne forslag. Kredsbestyrelsen 
i Hovedstaden samlede op på kongressen på sit møde 7. juni.

Fotos: Søren Svendsen

KONTINGENT OG RAMMEBUDGET

Kongressen fastsætter DSRs kontingent. Det bliver som 
regel fremskrevet med nettoprisindekset, så det svarer til 
den almindelige prisudvikling i samfundet. Fordi nettopri-
sindekset er ekstremt højt i denne tid, vedtog kongressen 
hovedbestyrelsens forslag om en forholdsmæssigt mindre 
stigning. Dermed kommer et fuldtidskontingent i 2023 til at 
stige med 1,6 pct. (8 kr/måned), mens den manglende del af 
indtægterne skal findes internt i organisationen.

Kongressen besluttede også at gå tilbage til at afholde 
kongres hvert andet år fremfor hvert fjerde år. Derfor skal 
budgetterne for de kommende år regnes igennem igen og 
kunne derfor ikke vedtages på kongressen. 
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I alt 41 kredsbestyrelsesmedlemmer og indkaldte suppleanter fra Kreds 
Hovedstaden deltog aktivt i DSRs demokrati ved at debattere og stemme 
om en bred vifte af forslag. Nogle af de beslutningerne kan du se herunder:

•   At styrke indsatsen for medlemmers og tillidsvalgtes mod til at ytre sig. 
En arbejdsgruppe på syv KB-medlemmer stod bag forslaget: Guglielmo 
Leif Nielsen, Nicoline Sjøberg, Thomas M Sørensen, Christel Kjærbo, 
Jannie Sternberg, Katrine Vilien samt Andreas Lund fra kreds Syd. 
Nicoline Sjøberg motiverede forslaget, som blev enstemmigt vedtaget.

•   At understøtte tillidsrepræsentanternes mobiliserende rolle ved at 
udbyde konceptaktivitetsforløb og afsætte en pulje til lokale mobilise-
ringsprojekter. Bag forslaget står Ditte Krøyer, Ditte Hammer og Trine 
Stougaard Madsen. Ditte Krøyer motiverede forslaget som næstfor-
mand Anni Pilgård gav tilsagn til at arbejde videre med i lokal dialog.  

•   At styrke og intensivere rekruttering og fastholdelse af medlemmer i 
DSR. Ud over eksisterende metoder skal vi finde nye og alternative må-
der at gøre det på i kredsen og DSR centralt. Forslagsstillere: Kristina 
Frederiksen og Sofie Rosenørn Wolsgaard. Forslaget blev vedtaget.

•   At man ikke både kan varetage DSRs interesser som fuldtidsfrikøbt 
og samtidig være valgt til et hverv i partipolitisk sammenhæng. 
Beslutningen indebærer ændringer i DSRs love og gælder for ny-
valg. Forslaget blev vedtaget efter lang debat med et snævert flertal. 
Forslaget blev stillet af KB m.fl. og motiveret af Louise Mønster. 

•   At DSR skal arbejde for bedre vilkår til medlemmer, der bliver 
langtidssyge eller får varige men som følge af en arbejdsskade. En 
gruppe på otte KB-medlemmer står bag forslaget, som blev vedta-
get: Guglielmo Leif Nielsen, Ditte Hammer, Marianne Priskorn, 

Sisse Bruun, Rikke Wiwe, Rebekka Lisborg Leth, Katrine Vilien 
og Michael Stougaard. 

•   Der var ikke opbakning til forslag om at reducere antallet af kreds-
næstformænd og KB-medlemmer. Sidstnævnte var stillet af Ken 
Strøm Andersen, Nanna Susé, Nicklas Vagner Forsman og Inger 
M.D. Siemsen.  

•   Der var ikke opbakning til at indføre et rotationsprincip for fuld-
tidsfrikøbte politikere. Forslaget er stillet på to tidligere kongresser. 
Kristina Robins og Harun Demirtas stillede forslaget med Anne 
Marie Holst Sommer fra Kreds Sjælland.

Kongressens delegerede kan stemme på flere måder: Håndsoprækning, elektronisk afstemning, som er anonym 
og afstemning ved navneopråb. Her er det Diana Jensen Saksulv, Yogi Christensen og Sara Smith Hald, der 
tilkendegiver deres holdning under debatten.   

Undervejs i debatten arbejder de delegerede ofte med at formulere 
ændringsforslag til et oprindeligt forslag. En tilpasning af indhold eller 
ordvalg kan måske gøre, at et forslag bliver vedtaget af kongressen eller at 
der bliver givet et bindende tilsagn om at arbejde videre med intentionerne i 
forslaget, selvom det ikke bliver vedtaget. 

På billedet ses Janni Sternberg, Kristina Robins og Nicoline Sjøberg i 
fuld gang med arbejdet i forhold til forslaget om at styrke indsatsen for, at 
sygeplejersker ytrer sig i debatten. 
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- Det er fedt at være med på kongres! Det er spændende at være samlet om 
det fælles formål at diskutere vores organisation og sygeplejerskers fællesskab. 
Der er så mange forskellige holdninger i spil, og så mange stærke stemmer. 
Jeg er grøn som kongresdeltager, så der hjælper det at høre så mange stærke 
stemmer på talerstolen og få gode indsigter fra mere erfarne kolleger, fortæller 
Sofie Rosenørn Wolsgaard (herover til venstre) fra Bispebjerg Hospital. Hun 
fremhæver vedtagelsen af kongresforslaget fra Kreds Hovedstaden om 
ytringsfrihed på kongressens første dag som en vigtig beslutning.

- Vi opfordrer selv som organisation til, at sygeplejersker står frem, vi laver 
mange kampagner med hashtags osv. Så er det også godt at tilkendegive 
tydeligt, at der er opbakning fra DSR, hvis man står frem, siger Sofie.

En stor del af Hovedstadens KB-med-
lemmer tog ordet, motiverede forslag 
og bidrog aktivt i debatterne under 
den fire dage lange kongres. Ditte 
Krøyer (øverst) var ligesom halvdelen 
af de delegerede på kongres for første 
gang. Hun motiverede blandt andet et 
forslag om at styrke tillidsrepræsen-
tanternes mobiliserende rolle, fordi 
tillidsrepræsentanterne er ”frontlinjen”, 
der er tættest på medlemmerne 
og har afgørende betydning for 
relationen med DSR. 

Ken Strøm Andersen (nederst) har 
været på talerstolen utallige gange 
som aktiv i DSR gennem snart 30 
år. Han talte denne gang blandt 
andet for et forslag om indirekte 
valg til den fuldtidsfrikøbte post som 
kredsformand. Intentionen er at sikre, 
at kandidater til posten har relevant 
erfaring fra det politiske arbejde i 
kredsbestyrelsen. Forslaget blev ikke 
vedtaget.

ET FÆLLES REFLEKSIONSRUM

- Kongressen er en slags refleksionsrum. Og så er jeg egent-
lig imponeret af, at der er så stor åbenhed og tillid blandt 
deltagerne. Der er rigtig mange, der godt tør rejse sig og tage 
ordet, siger Rikke Haase Sørensen (herover til højre) fra BUC 
Glostrup, som ikke selv havde lagt sig fast på sine holdninger 
til de enkelte kongresforslag på forhånd. 

- Jeg har lyttet til alle argumenterne. Ikke bare i debatten, 
men også i motivationen af forslagene. Det er jo her, man for-
står, hvilke tanker, der egentlig ligger bag de enkelte forslag, 
siger Rikke, som for kun en måned siden blev indsuppleret 
som fast medlem af kredsbestyrelsen.
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Et kig ind i 
sygeplejens fremtid
Sygeplejersker fra hele landet mødtes midt i maj med DSR’s kongresdelegerede 
for at drøfte fagets fremtid. Fire fremtidsscenarier gav retningen på refleksioner 
over, hvad sygeplejerskers rolle skal være i et sundhedsvæsen i hastig 
forandring.

Individualisering, standarder, bio-medicinsk eller holistisk tilgang? Dilemmaer, som vi kender i sygeplejen i dag, blev sat på 
spidsen i de fire fremtidsscenarier, der var udgangspunkt for arbejdet på fagkongressen , som fandt sted i Århus dagen før 
DSRs ordinære kongres startede.

Deltagerne kom til at mærke på egen krop, hvad de forskellige scenarier betød, når man var borger i det fremtidige 
sundhedsvæsen.

Oplevelsen gav klangbund til eftermiddagens drøftelser af sygeplejerskers roller, kompetencer og arbejdsliv i fremtiden. 
De mange deltagere bidrog via eftermiddagens gruppearbejde med input til et fundament for en professionsstrategi, 

som DSR’s hovedbestyrelse skal arbejde videre med. 
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Vi skal holde fast  
i fagets kerne

– Min tanke gennem alle fire 
scenarier var, at vi skal holde fast i 
sygeplejens kerne – uanset hvordan 
sundhedsvæsnet udvikler sig rundt 
om os, siger klinisk sygeplejespecialist 
fra Lungemedicinsk sengeafsnit på 
Herlev Hospital (tv i billedet) Silvia 
Loua Henriksen og uddyber:

- Kernen er relationen til patienten. 
Den er udgangspunktet for at kunne 
tilpasse sygeplejen til den enkelte. Det 
ved vi noget om, og det er vigtigt. Vi 
skal kunne være patienternes faglige 
med- og modspillere, forklarer Silvia. 

- Det kræver en stærk fagidentitet 
af os. Vi skal hele tiden kæmpe for at 
holde fast i, at vores opmærksomhed 
skal være på patientens behov. Det 
skal vi i dag, og jeg tænker, at det skal 
vi også i fremtiden, siger Silvia og 
kommer med denne lille historie fra 
nutidens virkelighed:

- For nylig i min afdeling har vi måtte 
skærpe vores opmærksomhed på hvad 
vi skal og ikke skal som sygeplejersker; 
I forbindelse med udrulningen af et nyt 
madkoncept på hospitalet, var der en 
usagt forventning om, at det var syge-
plejerskernes opgave at vaske de bakker 
op, der ikke var sat i madvognen kl. 
8:30. Vores opgave er først og fremmest 
at hjælpe patienterne med at kunne få 
den ernæring, de har brug for, og det 
skal vi kunne på patienternes præmis-
ser – ikke på systemets præmisser, siger 
Silvia og ser ud i fremtiden:

- Manglen på sygeplejersker betyder, 
at vi skal skærpe vores faglige argumen-
ter endnu mere i den kommende tid. 
Vores rolle i det tværfaglige samarbejde?  
Jeg ved kun, at vi skal holde fokus på 
patienten og hvad vores bidrag er i for-
hold til patientens behov og sikkerhed. 

Forebyggelse er 
vejen frem

Ikke overraskende var hygiejnesygeple-
jerske i Frederikssund kommune Anita 
Schlippe Rasmussen især begejstret for 
scenariet ”Forebyggelsesministeriet”.

- Det var jeg dog ikke helt alene om 
at være, smiler Anita.

- Da vi blev bedt om først at vurdere 
hvilket scenarie, der mest ligner det, 
vi har i dag, var der flest der mente 
scenariet ”Mest for de fleste”. Og da 
vi skulle angive, hvor vi drømte om at 
komme hen, var de fleste stemmer på 
”Forebyggelsesministeriet”. 

- Coronapandemien har været med 
til at vise, hvor vigtig forebyggelse 
er. Ikke kun i forhold til den enkelte 
patient eller borger – det er selvfølge-
lig også vigtigt. Men også, når vi ser 
på det i forhold til organisering og 
struktur. Det er jeg jo selv uddannet 
til at kunne. Og jeg mener, at syge-
plejersker bør og kan spille en større 
rolle i forhold til forebyggelse - også 
i fremtiden, siger Anita og kommer 
med et godt eksempel:

- I min kommune har vi deltaget i 
et forskningsprojekt med Herlev Ho-
spital omkring urinvejsinfektioner. 
Sammen med hygiejnesygeplejersken 
på Herlev Hospital var vi med til 
at lave registrering, dataanalyser og 
kortlægning af urinvejsinfektionerne 
i kommunen. Men vi lavede også en 
intervention, der indebar undervis-
ning af frontpersonalet i kommunen. 
Både teoretisk og praktisk under-
visning. Vi fik nedbragt antallet af 
urinvejsinfektioner med 50 pct.! Jeg 
ved det virker, og jeg ved, at sygeple-
jersker spiller en stor rolle i forhold til 
at forebygge på alle niveauer. 

Vi skal ikke bare 
koordinere

Trine Stougaard er lektor på sygeple-
jerskeuddannelsen på Københavns 
Professionshøjskole og medlem af 
Kreds Hovedstadens kredsbestyrelse. 

- Vi står allerede midt i nogle af de 
dilemmaer, som fremtidsscenarierne 
viste os, siger Trine.

- Vi oplever lige nu en fragmentering 
af sygeplejen – forskellige faggrupper 
løser enkeltdele i patientforløbet. Det 
kan jeg frygte bliver værre, jo større 
manglen på sygeplejersker bliver. Jeg 
mener ikke, vi må ende som koordina-
toren inde bag en skærm på et kontor, 
som aldrig ser patienten.

- Vi skal holde fast i personcentre-
ringen og blive rigtig skarpe på, hvad 
vores bidrag til patientforløbet er i det 
tværfaglige samarbejde. Vi skal åbne 
op for tværfagligheden og være stærke 
monofagligt, siger Trine, der som 
kredsbestyrelsesmedlem er optaget af, 
hvordan processen med at få lavet en 
ny professionsstrategi kommer til at 
forløbe efter fagkongressen. 

- Jeg vil arbejde for, at både 
bestyrelser og medlemmerne bliver 
ved med at være inddraget i proces-
sen, når professionsstrategien skal 
formuleres. Det er enormt vigtigt. 
Sundhedsvæsnet står overfor store 
ændringer i forhold til de demogra-
fiske udfordringer med mange ældre 
og få i den arbejdsdygtige alder. Og 
vi skal selv være med til at byde ind 
med, hvad sygeplejerskernes rolle 
skal være. Det er afgørende for vores 
professions udvikling. 
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Det er mere end nogensinde vigtigt, at sygeplejersker anvender de-
res tid og kompetencer der, hvor det er afgørende for patienter og 
borgeres sikkerhed.  Seniorforsker fra Herlev/Gentofte medicinske 
afdeling Tove Lindhardt har hjulpet kredsens tillidsrepræsentanter 
med at skærpe argumenterne for, hvornår sygeplejersker kan og ikke 
kan overlade sygepleje til andre faggrupper.

Bredde og dybde i viden skal styre tværfagligheden 
- Det er dybden og bredden i den faglige viden de forskellige faggrup-
per har, der skal være styrende for det tværfaglige samarbejde, siger 
Tove Lindhardt  

- Mit budskab, som hviler på forskning, er: Det er kun sygeplejersker, 
der har tilstrækkelig bred og dyb viden til at observere, analysere og 
evaluere patienters/borgeres samlede behov for sygepleje. Med andre 
ord – sygeplejersker skal planlægge plejen og vurdere, hvor i forløbet 
andre faggrupper eventuelt kan overtage sygeplejefaglige opgaver. 

Nej - vi skal ikke sidde på et kontor og koordinere
- Det betyder IKKE, at sygeplejersker skal sidde på et kontor og koor-
dinere, slår Tove helt fast og fortsætter:

- Observation og vurdering af patientens/borgerens tilstand og 
behov for indsats kræver, at sygeplejersken i høj grad er ude hos sin 
patient/borger. Desuden er medinddragelse af patienten/borgeren en 
forudsætning for målrettet, relevant og effektiv sygepleje, der passer 
med patientens individuelle behov, siger Tove og konstaterer:

- Individualisering og tilpasning af sygeplejen til den enkelte borger/
patient er afgørende for patienttilfredshed, og det forebygger genind-
læggelser. 

Organiser sygeplejen, så sygeplejersker kan bruge deres 
viden og kompetencer
- Det betyder, at sygeplejen skal organiseres, så sygeplejersker har tiden 
og den organisatoriske støtte, der gør dem i stand til at observere og tale 
med patienten/borgeren i de kritiske faser i et forløb. På en hospitalsaf-
deling er det mindst en gang i hver vagt og på alle de kritiske tidspunkter 
i et patient- eller borgerforløb. Pointen er, at hyppigheden også er en del 
af vurderingen og planlægningen, siger Tove og opsummerer:  

- Andre faggrupper kan udføre sygeplejefaglige opgaver under forud-
sætning af, at sygeplejersken kender patienten/borgeren, har mulighed 
for at observere og tale med patienten og har det overordnede ansvar 
for sygeplejen i hele patientens eller borgerens forløb. 

Sygepleje vi ikke 
må overlade til andre 
faggrupper
I en tid, hvor manglen på sygeplejersker stiger, finder arbejdsgivere og politikere 
løsninger, der involverer flere og nye faggrupper på arbejdspladserne. 

SYGEPLEJERSKER SKAL 

•   Have ansvar for sygeplejen i patienters/borgeres samlede 
forløb

•   Observere og vurdere i kritiske faser i forløbet

•   Kende borger/patienter tilstrækkeligt godt til at kunne 
individualisere sygeplejen

KRAV TIL ORGANISERINGEN AF SYGEPLEJEN I DAG-
LIGDAGEN 

•   Sygeplejersker skal kunne være tilstede tæt på patienter/
borgere i overgange mellem sektorer, interne afdelinger i 
kommuner/hospitaler, ved akutte hændelser eller anden 
ustabilitet mm. 

•   Sygeplejersker skal have rammer, der gør det muligt for 
dem at tage ansvar for sygeplejen i det samlede forløb. Det 
kræver bl.a. en god feedback- og læringskultur, tydelig sy-
geplejefaglig ledelse helt tæt på i dagligdagen og ordentlig 
dokumentationspraksis og ditto redskaber.

•   Sygeplejersker skal have mulighed for at lære patient/bor-
ger at kende for at kunne opbygge en relation og forståelse 
for hele patientens situation. Det skal der skabes tid til i 
den daglige organisering. 
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Tillidsrepræsentanterne siger…

Temadagen bidrog for mig med at sætte fokus på vigtigheden af det tværfaglige samarbejde. 
Med sygeplejerskernes uddannelse og kompetencer er det naturligt, at de leder sygeplejen og 
har det overordnede ansvar for borgerforløbene i kommunerne. 

Men et velfungerende tværfagligt samarbejde er forudsætningen for sammenhæng, kvalitet 
og sikkerhed til borgerne. Vi skal som sygeplejersker være aktive og positive som medspillere i 
det tværfaglige samarbejde, og det kræver faktisk en del af vores faglighed at kunne være det. 

Tværfaglighed kræver noget  
af vores egen faglighed

ANNA KIØRBOE NEVE 
Fællestillidsrepræsentant Frederiksberg kommune 

Det, jeg gik hjem med fra temadagen, er bevidstheden om, at det ikke er ligegyldigt, hvordan 
vi er organiseret. Det er borgernes sikkerhed, der står på spil. 

Vi står midt i omorganiseringer i min kommune, hvor vi skal deles op i flere og mindre 
enheder. Jeg tror, vi spreder sygeplejerskerne for tyndt ud på den måde, så borgerne ikke får 
samme mulighed for at få en sygeplejerske. Vi kan ikke dække hinanden ind, fordi vi nu får 
forskellige ledere. Tove Lindhardt understregede, at sikkerhed for borgeren også er afhængig af 
en feed-back-kultur. Det kan jeg godt frygte, at vi mister i vores nye organisering.  

Det betyder noget,  
hvordan vi er organiseret

METTE ROBERTSEN 
Tillidsrepræsentant, hjemmesygeplejen Lyngby-Taarbæk kommune 

Efter at jeg hørte Toves Lindhardts oplæg, har jeg spekuleret over det med den øgede spe-
cialisering, vi som sygeplejersker også har været en del af. I det store billede kan jeg godt se 
dilemmaet, når der faktisk mangler sygeplejersker. Er det så godt, at vi skal overtage opgaver fra 
andre faggrupper, når det handler om specialisering - ofte fra lægerne? 

Men selv har jeg lige været på et kursus, der skal gøre mig i stand til at regulere visse typer af 
patienters insulin. Altså egentlig en lægefaglig opgave, som jeg nu skal til at gå ind i. 

Jeg har egne konsultationer med patienterne, som i høj grad drejer sig om sygepleje. Det 
virker som en naturlig forlængelse og godt for patienten, at jeg ikke nødvendigvis skal sende 
patienten videre til lægen, men selv kan håndtere det. 

Grænser for specialisering?

CHARLOTTE MARCUSLUND 
Tillidsrepræsentant, Endokrinologisk ambulatorium, Rigshospitalet
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- Jeg har bred klinisk erfaring fra 18 år som 
sygeplejerske, hvor jeg blandt andet også er 
uddannet som intensivsygeplejerske, siger 
Maria, der er ansat i Københavns Kommunes 
udekørende akutteam. 

- Jeg blev tiltrukket af APN-uddannelsen, 
fordi jeg gerne ville videre med mit fag og 
min karriere. Jeg vidste, det skulle være inden 
for klinisk sygepleje, fordi arbejdet tæt på 
borgere og patienter altid har haft min inte-
resse, forklarer Maria. Hun tog for godt 2½ 
år siden beslutningen om at være med på det 

første hold på den helt spritnye kandidatud-
dannelse i avanceret klinisk sygepleje. 

Politiske og organisatoriske rammer 
påvirker kvaliteten af sygeplejen
Når Maria ser tilbage, har uddannelsen givet 
hende noget andet end det, hun dengang 
forventede.

- Jeg havde set frem til det semester af 
uddannelsen, der handler om klinisk hel-
hedsvurdering og blev lidt skuffet lige på det 
område. Formentlig fordi jeg har fået mange 

af de redskaber undervejs i min karriere, 
forklarer Maria og fortsætter. 

- Men jeg HAR lært en masse andet. Og jeg 
har fået nogle nye muligheder for at arbejde 
med udvikling af sygepleje i klinisk praksis.

Hun sammenfatter den hurtige udgave af 
sit udbytte af uddannelsen: 

- Jeg har fået en ny og dybere forståelse for 
vores fag set ud fra et samfundsperspektiv, og 
også en forståelse for de organisatoriske og 
politiske rammer, der påvirker faget. Jeg har 
fået en forståelse for, at vi også skal arbejde 

Maria Rosa Steen Jakobsen er en af i alt tre sygeplejersker ansat i Københavns Kommune, der nu er 
færdig med sin toårige kandidatuddannelse i sygepleje på Aarhus Universitet i Emdrup. Nu er hun i 

gang med at forme sin nye stilling og funktionen som Advanced Practice Nurse (APN).  

FREMSYNET LØNRAMME FOR APN-SYGEPLEJERSKER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Kredsen har forhandlet en lønaftale, der 
sikrer lønudviklingen for sygeplejersker, 
som bliver ansat som APN i Københavns 
Kommune. Aftalen er en grundmodel. 
Den giver gode muligheder for lokalt 
at forhandle yderligere for den enkelte 

APN-sygeplejerske, der forventeligt 
kommer med mange og forskellige kom-
petencer i fremtiden. 

- Vi vil gerne rose kommunen for at 
være klar til en aftale, der ser fremad og 
anerkender, at funktionen som APN kom-

mer til at udvikle sig hurtigt i de kommen-
de år, siger kredsnæstformand Nicklas 
Vagner Forsman, der er politisk ansvarlig 
for Københavns Kommune. 

Se aftalen på kredsens hjemmeside 
under menuen Løn og vilkår. 

Første 
danske APN-
sygeplejersker 
er i gang
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med de rammer, hvis vi skal arbejde for 
patienters og borgeres forløb over sektor-
grænserne, siger Maria og uddyber: 

- Jeg har også fået mange nye analytiske 
redskaber og kompetencer. Og en klar 
fornemmelse af, at jeg i min nye stilling 
kommer til at kunne initiere nogle kon-
krete kliniske løsninger, der forbedrer 
borgernes forløb på tværs af sektorerne. 
Det er bare for tidligt at komme med 
konkrete eksempler. 

Det lange seje træk ligger foran
Maria er klar over, at det kommer til at 
tage tid at forme stillingen som APN.

- Det er også nyt for min organisati-
on – Københavns Kommune – at have 
APN-sygeplejersker. Så mine to andre 
APN-kolleger i Københavns Kommune 
og jeg er i gang med et pionerarbejde, 
siger Maria.

Hun tager hatten af for Københavns 
Kommune, som har været fremsynet 
og set, at der er brug for nye og dybere 
kompetencer i den kliniske praksis. 

- Vi fornemmer helt klart, at kom-
munen ved, der er brug for APN. Vi får 
rammerne til at udvikle vores stillinger. 
Med de udfordringer, som sundhedsvæ-
senet og kommunerne står overfor, er der 
brug for nytænkning. Det mener jeg helt 
klart, at APN-sygeplejersker på meget 
konkrete måder kan være med til, siger 
Maria.

Her i juni måned deltager hun i det 
første netværksmøde i DSR for uddan-
nede APN-sygeplejersker.

- Jeg håber, at vi på sigt får etableret et 
Fagligt Selskab for APN, så vi kan arbej-
de med at udbrede APN-sygeplejersker i 
Danmark, slutter Maria. 

I forbindelse med corona-pandemien har 
sygeplejerske Tina Rosling været i Dan-
mark. Hun har arbejdet på et plejecenter og 
et rehabiliteringscenter, hvor hun var med 
til at passe corona-patienter. Det har givet 
hende anledning til at komme med et stærkt 
forsvar for, at der kommer APN-sygeplejer-
sker i Danmark - også på rehabiliterings- og 
plejecentre. 

Sundhedsvæsenet har brug for 
APN-sygeplejersker
- Jeg mener, der er brug for APN-sygeple-
jersker mange steder i det danske sundheds-
væsen, ligesom vi har det i hele sundheds-
væsnet i USA. Og det gælder uden tvivl 
også for pleje- og rehabiliteringscentre, siger 
Tina. Hun er denne gang i Danmark for at 
varetage et nyt job som ekstern underviser 
på den danske APN-uddannelse. 

- De borgere, der kommer på rehabilite-
ringscentre, og dem, der bor på plejecen-
trene, har så komplekse problemstillinger 
og kan være så ustabile, at de har brug for 
hyppige og tætte vurderinger og revurde-
ringer af deres behov for både sygepleje og 
behandling, forklarer Tina.

- Det kommer aldrig til at være muligt, 
at egen læge kan følge op på samme måde 
som en APN-sygeplejerske kan, som har 

sin daglige gang og kender beboerne på et 
plejecenter. Det er vel heller ikke rentabelt?, 
spørger Tina. 

Selvstændigt virksomhedsområde
- I uddannelsen til APN får vi dybere 
kompetencer til at vurdere borgerens til-
stand – både sygeplejefagligt og medicinsk. 
I USA arbejder APN-sygeplejersker med et 
selvstændigt virksomhedsområde baseret på 
en række protokoller, der definerer, hvad 
man kan og må i forhold til lægerne. Og vi 
har altid en læge, som vi refererer tilbage til, 
forklarer Tina om jobbet i USA.

- Med den baggrund er vi i stand til 
at vurdere situationen og igangsætte de 
relevante indsatser hurtigt. Og det har jeg 
med al ønskelig tydelighed set, at der behov 
for hos borgere, der er på et pleje- eller 
rehabiliteringscenter i Danmark, siger Tina, 
der glæder sig til at følge udviklingen af 
APN-sygepleje i Danmark.

- Det har taget mange år i USA at nå dertil, 
hvor vi er i dag. Og der har været meget mod-
stand undervejs især fra praktiserende læger. 
Men den er ryddet af vejen. Uddannelsen 
har fået en høj status i sundhedsvæsnet og i 
befolkningen, fordi det giver mening at have 
APN-sygeplejersker, slutter Tina. 

26 år som  
APN-sygeplejerske
Tina Rosling er uddannet APN-sygeplejerske i USA, hvor hun 
i 26 år har arbejdet på blandt andet skadestuer og klinikker. Et 
besøg hjem til Danmark bekræfter Tina i, at også det danske 
sundhedsvæsen har brug for APN-sygeplejersker. 
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Det var fordi, vi mangler sygeplejersker, at vi besluttede at 
få ansat farmakonomer i vores medicinske sengeafdelin-
ger. Vi ville lette sygeplejerskernes arbejdsbyrde og holde 
på vores dygtige sygeplejersker, siger Jessica Meinertz 

konstitueret afdelingssygeplejerske på SA2, om indførelsen af en ny 
faggruppe på sengeafdelingen.

- Vi ved, at medicinopgaven på vores medicinske afdelinger er om-
fattende og hvilede helt og holdent på sygeplejerskerne, forklarer Jessica 
om beslutningen om at ansætte farmakonomer i sengeafdelingen. En 
beslutning, der betyder, at afdeling SA2 siden foråret 2021 har i alt fire 
farmakonomer, der på skift har deres gang i afdelingen i dagvagterne.  

Forhåndsbekymringer gjort til skamme
Christina Pedersen er sygeplejerske på SA2. 
Hun vil ikke undvære samarbejdet med 
farmakonomerne.

- Vi havde som sygeplejersker flere bekym-
ringer, da det blev introduceret, at vi skulle 
have farmakonomer som svar på manglen på 
sygeplejersker. Blandt andet var vi bekymre-
de for, at vi ville blive sløve på vores viden 
og kompetencer om medicin, og at vi ville 
miste helheden omkring patienten, forklarer 
Christina.

- Men begge dele er gjort til skamme. Jeg har helt klart mere tid og 
ro nu til at være hos patienterne, hjælpe dem og gøre mig mine vigtige 
observationer hos dem. Og jeg har fortsat rigeligt af opgaver omkring 
medicin, for farmakonomerne tager sig jo langt fra af alle patienternes 
medicin.

Tæt samarbejde i dagligdagen
Marie Gulstad Nielsen er en af de i alt fire farmakonomer, der er 
ansat under Region Hovedstadens Apotek og tilknyttet medicinsk 
afdeling SA2.

- Da vi kom ind i opgaven, havde vi en meget åben tilgang til, 
hvordan samarbejdet skulle udvikle sig. Vores mål var at være et fag-
ligt supplement til både lægerne og sygeplejerskerne. Vi var også klar 
over, at vi ville være en del af dagligdagen på afdelingen, forklarer 
Marie og fortsætter.

- Vi ville ikke bare stikke hovedet ind og gå igen, når vi havde givet 
morgen- og middagsmedicinen – de to opgaver vi fra starten vidste, 
at vi skulle tage os af. 

Christina supplerer og fortæller om det tætte samarbejde i dagligdagen:
-  Vi har hele tiden haft den klare aftale, at alle observationer omkring 

patienterne, som farmakonomerne gør sig, når de dispenserer medicin, 
skal gå videre til os. Det er sygeplejerskerne, 
der holder tråd i helheden omkring patien-
terne. Jeg er helt tryg ved, at jeg får de nød-
vendige informationer. Jeg synes ovenikøbet, 
jeg har fået en ekstra sparringspartner i min 
dagligdag. Farmakonomerne har vinkler og 
en viden om medicin og medicinering, som 
bidrager til et bedre samlet billede af patien-
ten. Jeg er blevet klogere af at have dem som 
kolleger. 

De to kolleger ser det som helt afgørende, 
at de deler dagligdagen, frokoststue og det 

sociale liv i afdelingen.
- Vi kender hinandens fagligheder og er trygge ved hinanden som 

personer. Det er hele forudsætningen for, at samarbejdet fungerer så 
godt, som det gør, siger Marie.

Fagligt begrundet arbejdsdeling
Hver morgen vurderer sygeplejerskerne, hvilke patienter farmakono-
merne den dag skal varetage medicineringen for. 

- Vi prioriterer altid at farmakonomerne tager sig af medicinen for 
patienter, der skal udskrives. Det er en stor og tidskrævende opgave, 
siger Christina og Marie uddyber:

Fra nødløsning  
til tværfagligt kvalitetsløft

Det var manglen på sygeplejersker, der fik ledelsen på medicinsk afdeling på Bornholms 
Hospital til at tage beslutningen om at ansætte farmakonomer i sengeafdelingen. Det, der 
startede som en nødløsning, er blevet et tværfagligt kvalitetsløft for alle faggrupperne og 

patientsikkerheden.

Farmakonomerne har vinkler 
og en viden om medicin og 

medicinering, som bidrager til et 
bedre samlet billede af patienten.

CHRISTINA PEDERSEN, SYGEPLEJERSKE SA2
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- Der er meget, der skal tjekkes og dobbelttjekkes i de forskellige 
systemer. Seponeringsdatoer, der helst skal være korrekte, medicin 
på FMK, som patienterne ikke har fået eller som er ændret under 
indlæggelse, gamle ordinationer, substitutionspræparater, når vi ikke 
lige har det sædvanlige mærke i sortimentet. Vi skal meget ofte tilbage 
til lægerne og have konfirmeret eller afklaret forskellige ting. Det er en 
opgave, der kræver ro, systematik, overblik og indgående viden om de 
præparater, som patienterne får. Den opgave passer perfekt til vores 
kompetencer.

Udover udskrivningsmedicinen prioriterer sygeplejerskerne, at de 
selv tager sig af medicineringen for de patienter, der har flere kom-
plekse problemstillinger.

- Det giver mest mening, at vi selv står for medicineringen, hvis 
der er en sandsynlighed for, at farmakonomerne ikke kan fuldføre 
medicineringsopgaven uden at involvere os eller en af social- og sund-
hedsassistenterne, forklarer Christina og tilføjer, at det i øvrigt er helt 
legalt i afdelingen, at en sygeplejerske slet ikke ønsker at få hjælp til 
medicinen af en farmakonom.

- Der er kolleger, der lægger vægt på selv at stå for det hele omkring 
patienten, og det får de lov til.

Win win for alle parter
Christina og Marie er enige om, at farmakonomernes indtræden i 
det daglige tværfaglige samarbejde har været et kvalitetsløft for hele 
medicinområdet.

- En medicinsk afdeling som vores med hele tre ret så forskellige 
specialer (red: kræft, lunge og hjerte), har virkelig meget og meget 
forskelligt medicin i brug. Farmakonomerne kan gå i dybden med 
interaktioner og anvendelse af de forskellige præparater. Det har både 
lægerne og vi som sygeplejersker fået stor gavn af, siger Christina. 

Marie kan se potentialet for endnu flere udviklingsprojekter for 
området, for som hun konstaterer:

- Det er det felt, hvor der sker allerflest fejl her hos os, men også i 
sundhedsvæsnet som helhed. 

Afdelingsledelsen er ikke i tvivl: 
- Det der startede som en nødløsning, er blevet win win for alle 

og ikke mindst for patienternes sikkerhed. Nu er farmakonomerne 
savnede personer de dage, hvor de ikke er i afdelingen på grund af ferie 
eller lignende. Ingen kunne tænke sig at undvære dem, konstaterer 
Jessica Meinertz. 

Sygeplejerske Christina Pedersen og farmakonom Marie Gulstad Nielsen har været kolleger og sparringspartnere på medicinsk 
afdeling SA2 på Bornholms Hospital i over et år og værdsætter samarbejdet   
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Det er en stor forbedring”. Det er det umiddelbare svar 
på spørgsmålet om de hidtidige erfaringer med 72-ti-
mers behandlingsansvar fra Jeanne Rosenø Hvidberg. 
Hun er afdelingsleder på Helsingør Rehabiliterings- og 

Træningscenter.
- Borgerne hos os kommer med mange og komplekse problemstil-

linger. Det er svækkede borgere – ellers ville de ikke være her, men 
hjemme. Derfor vil der af og til opstå uklarheder og behov for kontakt 

til den udskrivende afdeling, forklarer Jeanne og hendes kollega 
afdelingsleder Dorte Bartholdy. Dorte kommer lige fra en stilling i 
hospitalsverdenen til kommunen, og hun supplerer:

- Fordi vi får den direkte kontakt mellem os her i centeret og ho-
spitalsafdelingerne, får vi efterhånden også en bedre forståelse af, hvad 
det er, der foregår i begge ender af forløbet. Vi er i hvert fald helt 
bevidste om det ansvar, vi selv har for, at kommunikationen mellem 
os og hospitalet bliver konstruktiv og med høj kvalitet.

Bortset fra små og forventelige børnesygdomme er ordningen om 72 timers behandlingsansvar fra 
hospitalerne og ud i kommunerne blevet taget godt imod på de midlertidige pladser. Ordningen 
udvides gradvist over de næste måneder og kommer til at gælde alle borgere, der udskrives til 

kommunal sygepleje. 

72 timers behandlingsansvar  
– en forbedring med plads til 

forbedringer 
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Hvem skal tage sig af henvendelserne  
på hospitalerne?
På hospitalerne er det lidt forskelligt, hvordan man har organiseret 
sig i forhold til 72-timers behandlingsansvar. Nogle steder får kom-
munernes sygeplejersker et telefonnummer direkte til de udskrivende 
afdelinger. Dermed kan der være mange telefonnumre at forholde sig 
til hos kommunens sygeplejersker. Andre steder – blandt andet på 
Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital - har man valgt kun at have 
et enkelt telefonnummer og så lade kontakten til den udskrivende 
afdeling gå via akutafdelingerne på hospitalerne. 

Sygeplejerskerne på Helsingør Trænings- og Rehabiliteringscenter 
oplever kontakten til hospitalet således: 

- Der er nogle børnesygdomme i ordningen. Det kan fortsat være 
svært at få fat i den relevante sundhedsperson på afdelingerne. Og der 
er af til lange svartider, når der skal ringes tilbage til os, beskriver Jean-
ne, hvilket vidner om, at man ikke har fundet en ideel organisering af 
ordningen endnu på hospitalerne. 

 
Konkret indsigt giver konkrete løsninger
- Den helt store gevinst med det nye 72-timers behandlingsansvar for 

hospitalerne er, at vi hen ad vejen vil få en meget konkret indsigt i, 
hvilke problemstillinger, der er i overgangene mellem sektorerne, siger 
sygeplejerske og hospitalsdirektør på Amager Hvidovre Hospital Bir-
gitte Degenkolv. Hun er formand for den arbejdsgruppe, der arbejder 
med og kontinuerligt udvikler ordningen. 

- Dermed kan vi også finde de konkrete løsninger, der afhjælper 
problemstillingerne. Det er i hvert fald vores ambition, forklarer 
Birgitte og forsætter:

- Fordi vi indsamler data om forløbene, kan vi allerede nu se, at 
80 pct. af henvendelserne fra kommunernes midlertidige pladser til 
hospitalsafdelingerne handler om medicin. Vi er i gang med at un-
dersøge nærmere, hvad der ligger bag det. Manglende recepter eller 
fornyelse af recepter ser ud til at ligge højt. Vi er ikke færdige med 
vores analyser og kan derfor ikke sige så meget mere end det lige nu, 
konstaterer Birgitte.

- Når problemstillingerne bliver så konkrete, kan vi få dem ud i 
det åbne og begynde at gøre noget ved dem, slutter Birgitte Degen-
kolv. Og af netop den årsag ser hun samarbejdet omkring 72-timers 
behandlingsansvaret som eksemplarisk i forhold til at kunne udvikle 
bedre overgange mellem sektorerne. 

Jeanne Rosenø Hvidberg og Dorte 
Bartholdy på arbejde i Helsingør kommunes 
træningscenter i Snekkersten, som kan 
huse 55 borgere. De har siden 1. februar 
været omfattet af aftalen om 72 timers 
behandlingsansvar. Foto: Jens Dige.

OM 72-TIMERS BEHANDLINGSANSVAR 

Region Hovedstaden har som den første region i landet 
pålagt sig selv et behandlingsansvar for patienter, der har 
været indlagt i 24 timer og som udskrives til kommunal 
sygepleje. Indtil 72 timer efter udskrivelsen har kommunens 
sygeplejersker et telefonnummer, der giver dem mulighed for 
kontakt med den udskrivende afdelings vagthavende læge, 
der samtidig har beholdt behandlingsansvaret. Når de første 
72 timer er gået, overgår behandlingsansvaret automatisk til 
borgerens praktiserende læge.   

Ordningen trådte i kraft 1. februar 2022, hvor borgere udskre-
vet til kommunernes midlertidige pladser blev omfattet. Fra 
1. maj gælder ordningen alle beboere på plejecentre og fra 
1. september alle borgere, der bliver udskrevet til kommunal 
sygepleje. 

Region Hovedstadens nye ordning bliver fulgt tæt af andre 
interessenter. Både Ældre Sagen og Kommunernes Lands-
forening har udtrykt et ønske om at gøre ordningen lands-
dækkende. 
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J U N I

13. Pensionsmøde "Sådan planlægger du din pension"  
med PKA

16. Netværksmøde og sommerfrokost for sygeplejersker med 
varige begrænsninger i arbejdsevnen

16-19. Folkemøde på Bornholm

20. Jubilæumsarrangement, 25 år (kun mod invitation)

22. TorsdagsBar om ligeløn ”Hvad kan DSR? Myter og fordomme”

27. Jubilæumsarrangement, 40 år (kun mod invitation)

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

J U L I

Sommerferie – ingen aktiviteter

A U G U S T

11. TorsdagsBar om ligeløn

19. Arrangement i anledning af Copenhagen Pride

25. Intro for nye TR

29. Videnscafe for sygemeldte

S E P T E M B E R

1. TorsdagsBar om ligeløn

1. Fagdag: ”Sygeplejen frem i lyset”, Bornholm

12. Konference: "Hvordan fastholder vi unge sygeplejersker på 
hospitalerne?" Arrangører: DSR, SLS, KP Lederforeningen.  
Foreløbig kun mod invitation 

16. Intro for nye AMIR

19-20. Kursus: "Rehabilitering og palliation".  
(Endnu ikke åbent for tilmelding.)

30. Lederdag om arbejdsmiljø

O K T O B E R

1. Arrangement i anledning af FNs Ældredag

4. Medlemsmøde om arbejdsmiljø

17-20. Kredsen ringer til nyuddannede

24. Videnscafe for sygemeldte (VIRTUELT)

27. Generalforsamling med oplæg af Emma Holten og uddeling 
af Sygeplejerskeprisen

ARRANGEMENTER 

SOMMER OG EFTERÅR 2022

Kredsen forbeholder sig ret til ændringer. Tjek altid hjemmesiden for 
opdateringer, herunder nye arrangementer. 

Vær opmærksom på, hvorvidt arrangementet afvikles fysisk eller 
virtuelt. Fysiske arrangementer foregår i DSR Kreds Hovedstadens 
lokaler på Frederiksborggade 15, 4.sal, København K (ved Nørreport 
station), medmindre andet er nævnt. 

Du kan se mere og tilmelde dig på www.dsr.dk/hovedstaden/
arrangementer

KREDSEN HOLDER GENERALFORSAMLING  
I ÅR – SES VI?

Det er flere år siden, vi sidst har holdt en fælles, fysisk 
generalforsamling i kredsen. Til oktober sker det igen. 
Vel mødt i DGI-Byen i København 27. oktober til godt 
samvær og debat, spisning, oplæg og prisuddeling. Se 
mere på side 9 inde i bladet. 


