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Fax: 7021 1663
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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

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
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 kontakte 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

Forsidefoto: Kredsens generalforsamling blev endnu en gang afviklet i
DGI-Byens sal 30. oktober for fulde huse. Se fotos og tekst s. 8-9.

SATELLITKONTOR BORNHOLM:
Store Torv 11, 1., 3700 Rønne
Tlf.: 7021 1662
Fax: 5695 3812
Telefonåbningstider som i København, se ovenfor. Kontoret er
åbent for personlig henvendelse man 12-15, tirs 9-12, tors 12-16
Andre tidspunkter for personligt møde eller telefondrøftelse kan
aftales

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er DSRs største lokale kreds. Vi organiserer ca. 22.800
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.

LEDER

OMKREDS H
04 | 17

PÅ MED DET POLITISKE ARBEJDSTØJ
November var valgmåned. En tid med opbrud, løfter,

nære sundhedsvæsen, hele uddannelsesområdet, bare for

refleksion og stillingtagen, både hos os selv i DSR, i region

at nævne nogle få.

og kommuner. Nu er vi omme på den anden side, og de nye
hold er ved at være sat hele vejen rundt. Der er rum til nye

I kredsbestyrelsen har vi en opgave i de kommende fire år.

dagsordner, nye relationer og nye indsatser – eller til at

Vi skal arbejde strategisk og politisk med påvirkning, der kan

fortsætte de gamle på nye måder og i andre sammenhænge

føre til forandringer, der betyder noget for sygeplejerskers

med beslutningstagere i stat, region og kommuner. I kreds

fag og arbejdsliv. Det kræver engagement, omtanke og

og bestyrelse skal vi udnytte situationen klogt for at få de

handlekraft. Og så kræver det dialog og lydhørhed. Vi tager

rigtige ting til at ske.

opgaven på os med alle de perspektiver, og vi glæder os til
at løfte udfordringerne sammen med medlemmerne.

Sygeplejersker har nemlig mange forventninger til
forandringer og forbedringer i sundhedsvæsenet. De

På vegne af kredsbestyrelsen siger jeg tak for valget, tak

handler fortsat om løn, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. Og

til de mange medlemmer, som satte kryds og ikke mindst

om indflydelse på den sundhedspolitiske dagsorden – it og

tak til alle de mange dygtige kandidater, som stillede op.

dokumentation, sammenhæng mellem krav og ressourcer,

Det er et stort privilegium, at så mange sygeplejersker

struktur i akutberedskabet, udviklingen i psykiatrien og det

ønskede at lægge kræfterne i politisk arbejde for fag
og kolleger. Nu er stemmerne talt op, og jeg ved, at alle
valgte vil arbejde hårdt for at leve op til den tillid, I har vist
os ved at sætte jeres kryds.
Et travlt år nærmer sig sin afslutning, og på vegne af
kredsen ønsker jeg alle medlemmer og jeres familier
en rigtig god jul og et godt og spændende nytår 2018.
Vi ser frem til at møde jer i mange sammenhænge i det
kommende år.

Vibeke Westh, Kredsformand
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Ny AMiR? – giv DSR besked
Er du arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads? Vil
du have information om kredsens tilbud til dig, fx invitation
til intromøder og faglige temadage i årets løb? Så husk at
give os besked om, at du er valgt, så du fremover modtager
relevant information fra kredsen.
DSR får kun oplysning om, at du er valgt, hvis du selv
sørger for at give den til os. Du kan selv registrere dig som
AMiR via hjemmesiden under menupunktet Selvbetjening,
eller skriv til Anja Sjøholm ash@dsr.dk og oplys dit med-

Lokale lønforhandlinger
i gang

lemsnummer og valgdato, så opretter hun dig.
Et tjek med regionen tidligere på året viste, at 90 ud af

I 2016 indgik medarbejdernes organisationer og region

godt 300 AMiR-sygeplejersker i region Hovedstaden ikke

Hovedstaden en aftale om en styrket indsats for at sikre,

var registreret som AMiR i DSRs medlemssystem. Kredsen

at parterne i praksis forhandler om lokale lønmidler, og at

har siden kontaktet alle de pågældende. Desværre har vi

der i budgetterne reelt afsættes midler at forhandle om.

ikke samme mulighed for at tjekke AMiR-status i kommu-

Som udløber af aftalen i denne personalepolitiske

nerne. Derfor opfordrer vi alle til at anmelde og afmelde

arbejdsgruppe har kredsen lokallønsforhandlinger i gang

AMiR-status hos DSR, så vi kan holde dig ajour med rele-

på tre af regionens administrative centre: Center for HR,

vante nyheder og tilbud.

CIMT (Center for IT, Medico og Telefoni) og de ansatte på

Næste intromøde for nyvalgte AMiR er 30. januar. Tilmeld dig på www.dsr.dk/hovedstaden/arrangementer.

regionsgården i Hillerød.
Forhandlingerne var næsten afsluttede ved redaktionens
slutning. Kredsens vurdering er, at der var en lille sum, men
alligevel nogle reelle og gode forhandlingsforløb, som også
har givet nogle medlemmer lønløft. DSR forventer, at fællesaftalen betyder, at lokale lønforhandlinger omsider får
prioritet på endnu flere af regionens arbejdspladser.

Tag snakken om
gratisarbejde
Kreds Hovedstadens indsats for
at skabe opmærksomhed på
sygeplejerskers gratisarbejde

I teatret med rabat

fortsætter. Når arbejdspresset er stort, kan det være
nærliggende at kompensere for
det ved, at den enkelte løber lidt hurtigere,

Som DSR-medlem kan du købe billetter med rabat til

bliver på arbejdspladsen lidt længere eller møder

forestillinger på Nørrebro Teater. Netop nu spiller forestil-

lidt tidligere for at nå sine opgaver. Men det betyder, at den

lingen Noget om Helte, som er en hyldest til Halfdan

enkelte sygeplejerske forsøger at løse et fælles problem

Rasmussen. Stine Stengade og Henrik Lykkegaard er

for arbejdsplads og sundhedsvæsen.

blandt skuespillerne sammen med teatrets store Folkekor.
Sidste spilledato er 14. januar.
Fra midt i februar står Thure Lindhart på scenen i ”Revisoren”, en hæsblæsende komedie om griskhed.
Følg anvisningerne på www.dsr.dk/hovedstaden under

Kredsen har udarbejdet materiale, som kan bruges til at
sætte gang i en samtale på arbejdspladsen om gode fælles
løsninger på stort arbejdspres. Find fx pjecen ”Stop gratis
arbejde” på www.dsr.dk/hovedstaden i menuen til højre.
Den nyvalgte kredsbestyrelse arbejder videre politisk

”Find det” på forsiden og køb billet til en god teaterople-

med indsatsen for at sætte fokus på sygeplejerskers

velse med kolleger, venner eller familie.

gratisarbejde og konsekvenserne af det.
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Ledige pladser
på nyt kandidatmodul
FLUK betyder ”Forskning, læring og udvikling i klinisk
praksis” og henvender sig til sygeplejersker og andre
sundhedsprofessionelle, som ønsker at udvikle, forbedre
og koordinere praksis i klinikken med udgangspunkt i
egen hverdag.
Modulet er tilrettelagt som et deltidsstudie og er udviklet
af Ålborg Universitet i samarbejde med region Hovedstaden.
Undervisningen foregår i København og starter 31. januar
2018. Der var ved redaktionens slutning stadig ledige pladser med mulighed for tilmelding helt frem til kursusstart.
Læs mere på www.fluk.evu.aau.dk eller kontakt studiets
faglige koordinator Karin Højbjerg på 9940 2378.

Nye lokaler indviet på Bornholm
Onsdag 27. september blev kredsens nye lokaler på Store
Torv i Rønne indviet ved et festligt arrangement. De nye
lokaler bliver allerede flittigt brugt af de bornholmske
sygeplejersker til møder og aktiviteter.
Tillidsvalgte, seniorer, sygeplejerskeklubben,
medarbejderne og alle andre brugere og medlemmer af DSR
på Bornholm har taget de nye, velindrettede faciliteter til
sig. I 2018 forventes en integreret løsning at være klar, hvor
udvalgte møder og aktiviteter på kredskontoret i København
kan transmitteres direkte med lyd og billede til Bornholm.
Det betyder, at medlemmerne får let adgang til at deltage i
flere af kredsens tilbud uden at forlade øen.

Åbningstider jul og nytår
Jul og nytår står for døren. Kredskontoret er åbent for

Hvis du er i tvivl om aftalerne i overenskomsten angående

telefonisk eller personlig henvendelse

frihed og tillæg i forbindelse med julen og nytårets hel-

• Uge 51 (18.-22.12.): Kontoret er åbent som sædvanlig

ligdage mv., kan du se mere i oversigten på

• Mandag-tirsdag 25-26.12.: Kontoret er lukket

www.dsr.dk/hovedstaden.

(1. og 2. juledag)

I forbindelse med OK15 blev reglerne for frihed og

• Onsdag 27.12.: 13-16

afspadsering i kommunerne i forbindelse med de særlige

• Torsdag-fredag 28.-29.12.: 9-14

fridage, herunder jul og nytår, ændret. Find reglerne i din

• Mandag 1.1.: Kontoret er lukket (nytårsdag)

kommune på www.dsr.dk/hovedstaden.

• Tirsdag 2.1. og frem: Kontoret er åbent som sædvanlig
Kontoret på Bornholm er lukket mellem jul og nytår. De
sædvanlige åbningstider finder du på side 2.
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RESULTATER FAGGRUPPER - PSYKISK OG
FYSISK ARBEJDSMILJØ
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Hvad betyder resultatet:
Fx svarer 3,5 til, at gennemsnitssvaret ligger mellem “I nogen grad” og “I høj grad”.

på kommunale
budgetter
Kredsen har 29 kommuner med 29



forskellige måder at lægge budget

Adskiller sig negativt fra Region Hovedstadens resultat med 0,2 eller mere
Adskiller sig fra Region Hovedstadens resultat med mindre end 0,2
Adskiller sig positivt fra Region Hovedstadens resultat med 0,2 eller mere
Adskiller sig negativt fra Region Hovedstadens resultat med 0,2 eller mere
Adskiller sig fra Region Hovedstadens resultat med mindre end 0,2
Adskiller sig positivt fra Region Hovedstadens resultat med 0,2 eller mere

Sygepleje

på. Det kræver derfor benarbejde og
lokalkendskab at få sygeplejen og
I meget I høj
høj grad grad

Påbud til
skærmarbejdspladser

5

I nogen I ringe
grad
grad

4

3

Slet
ikke

2

1

sygeplejerskers løn- og arbejdsvilkår
sat på den politiske dagsorden.
I år er valgår, og det ses i budgetterne. Der er kun få direkte besparelser på sygepleje, og det er lykkes
at få forbedringer i flere kommuner.

Arbejdsmiljøtilsynet har givet en række hospitaler påbud om at indrette

Nogle eksempler er:

skærmarbejdspladserne mere forsvarligt arbejdsmiljømæssigt. Det betyder bl.a.,

• I Glostrup bliver alle sygeplejersker

at borde skal kunne indstilles i højden, hvis forskellige ansatte benytter samme

på plejecentre centersygeplejer-

bord, og at opstillingen af skærm, tastatur og mus skal kunne ændres. Der skal

sker og får løn svarende til trin 8

også være plads til både arme og ben ved arbejdspladserne. Det gælder både

• Brøndby opruster sygeplejersker

faste skærmarbejdspladser og de mobile Wow’er (Working on Wheels).
Påbuddene skyldes, at der er mere end to timers arbejde ved skærmene i løbet
af en dag. Ifølge påbuddene fortæller de ansatte, at indførelsen af Sundhedsplatformen har øget den tid, der bruges foran skærmen.
På Rigshospitalet/Glostrup følger FTR og tillidsvalgte bl.a. op på påbuddene ved
selv at gennemgå deres afdelinger for lignende problemer. Et nyt to-årigt projekt
er sat i gang for at screene og rådgive klinikkerne om ergonomiske forhold.
Den nye TrivselOP i regionen viser (ill. herover), at sygeplejersker har ergonomiske forhold, der er ringere end gennemsnittet for ansatte i regionen. Hvis du

på akutområdet
• Hillerød indfører 3,5 års besøg til
alle familier
• Ballerup og Albertslund styrker
samarbejdet mellem sundhedspleje og daginstitutioner om
sårbare børn
• København laver forsøg med
sygeplejersker på sociale bosteder

oplever gener, som måske kan skyldes skærmarbejde, opfordrer vi dig til i første

Der er ikke mange direkte bespa-

omgang at gå til leder og TR/AMiR for at få gennemgået arbejdspladsen.

relser på området, men mange

Kontakt gerne kredsens arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Nielsen kbn@dsr.dk
for sparring og vejledning.

sygeplejersker vil alligevel opleve, at
de også næste år skal løbe hurtigere.
Selvom kommuner øger budgetterne
til ældre, er det nemlig slet ikke
nok i forhold til det stigende antal

Klinisk sygeplejespecialist
– se her
Indførelsen af den ny A-skala i region Hovedstaden har medført, at der er
indgået en regional aftale om grundhonoreringen for kliniske sygeplejespecialister. Flere stillingsbetegnelser, hvor regionen ønsker enten en master- eller en
kandidatgrad, er ikke dækket af aftalen og forhandles fortsat individuelt.
En ny udfordring ift. de kliniske sygeplejespecialister er, at regionen ikke ”af sig
selv” sender lønaftaler for nyansatte til DSR. Det betyder, at vi ikke selv kan tage
initiativ til en lønforhandling for nye kliniske sygeplejespecialister, for vi ved ikke,
hvem der bliver ansat.
Kredsen opfordrer derfor sygeplejersker, der søger en ny stilling som klinisk
sygeplejespecialist, til altid at henvende sig til kredsen for at få sparring ift. løn.

ældre og flere opgaver i det nære
sundhedsvæsen. Kredsen arbejder
videre med dette.

FORMANDSKAB OG KREDSBESTYRELSE 2017-21
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Kredsbestyrelsen 2017-21 er valgt
Efter valget i november er den nyvalgte kredsbesty-

dens politiske bagland og er en del af Dansk Sygeplejeråds

relse i kreds Hovedstaden nu på plads. Den består af et

øverste besluttende myndighed, kongressen. Bestyrelsen

formandskab på seks personer, som arbejder politisk i

godkender også kredsens budget og er dermed med til at

DSR på fuld tid og 33 menige medlemmer, som passer

beslutte kredsens prioriteringer.

bestyrelsesarbejdet ved siden af deres almindelige jobs.

11 af de 39 medlemmer er nyvalgte i denne periode, og

De er alle valgt blandt og af kredsens ca. 22.800 medlem-

der er 31 kvinder og 8 mænd i kredsbestyrelsen. Denne

mer og repræsenterer mange funktioner - sygeplejersker

gang stemte ca. 29 pct. af kredsens medlemmer ved kreds-

ansat på hospitaler, i psykiatrien, i kommuner, undervisere,

valget. Det er en klar forbedring af resultatet fra 2015, hvor

studerende osv.

18 pct. stemte.

Kredsbestyrelsen udgør frem til 2021 kreds Hovedsta-

OmKreds H fortæller løbende om kredsbestyrelsens arbejde.

Rokader og nyvalg i formandskabet
For første gang i mange år var der kampvalg om formands-

stærke fagpolitiske engagement som menigt medlem af

posten i kreds Hovedstaden. Vælgerne gav den siddende

kredsbestyrelsen.

kredsformand Vibeke Westh et solidt mandat til at fortsætte
sin mangeårige indsats i DSR lokalt og i hovedbestyrelsen.
Det betød et farvel til udfordreren Charlotte Engell. Den

En af formandskabets første opgaver er at fordele ansvarsområder indbyrdes. Når konstitueringen er endeligt på
plads, kommer der en oversigt på kredsens hjemmeside.

tidligere 1. kredsnæstformand stillede udelukkende op
til formandsposten, og hun har derfor nu helt forladt det
politiske arbejde i kredsen efter en stor, synlig og engageret
indsats gennem otte år.
TO NYE NÆSTFORMÆND
Der var også hård kamp om de fem pladser som kredsnæstformand, hvor hele 15 kandidater var i spil. Resultatet gav
genvalg til tre siddende kredsnæstformænd. Kristina Robins
er ny 1. kredsnæstformand og er dermed trådt ind i DSRs
hovedbestyrelse. Signe Hagel Andersen og Mette Sofie
Haulrich opnåede også genvalg, mens Harun Demirtas,

Formandskabet 2017-21:

Rigshospitalet og Hanne Krogh, Diakonissestiftelsens

Harun Demirtas (tv.), Hanne Krogh, Signe Hagel Andersen,

Hospice begge er nye i kredsens formandskab. Den hidtidige

kredsformand Vibeke Westh, 1. kredsnæstformand

kredsnæstformand Ken Strøm Andersen fortsætter sit

Kristina Robins og Mette Sofie Haulrich (th.)
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Generalforsamling 2017
Over 400 tilmeldte medlemmer deltog i kredsens generalforsamling 30. oktober , som blev
transmitteret mellem København og Bornholm. Godt 40 af deltagerne befandt sig i Rønne.
Kreds Hovedstaden fyldte ti år i november 2017, og det rekordstore fremmøde var en flot
jubilæumsgave. Se eller gense klip fra en aften med god stemning, god debat og fællesskab.

Årets generalforsamling foregik under kredsvalget, men
valgkampen var henvist til forhallen. Her kunne deltagerne få en snak med kandidaterne eller orientere sig i de
ophængte valgoplæg.

Generalforsamlingen er for mange medlemmer en god
anledning til at møde nye og gense gamle bekendte, som her i
minutterne inden generalforsamlingen starter.

Deltagerne lyttede til og deltog i den livlige debat, som kom
vidt omkring – studerende og nyuddannedes vilkår, arbejdspres og arbejdsmiljø, betydningen af Sammen om DSR, styring
i sundhedsvæsenet, antallet af valgperioder, ytringsfrihed,
demokratisk underskud i DSR mm.

Kredsformand Vibeke Westh adresserede i sin mundtlige
beretning flere af de temaer, som har kendetegnet kredsens
politiske og faglige arbejde det seneste år: Fællesskab,
faglighed, arbejdsmiljø og indflydelse.

OMKREDS H
04 | 17

Formand Grete Christensen holdt oplæg om DSRs centrale
indsats for ligeløn og perspektiverne for OK18, og Signe
Hagel fulgte op med det lokale perspektiv. Derefter drøftede
medlemmerne betydningen af det enkelte medlems handlinger og holdninger i indsatsen for at forbedre sygeplejerskers
løn. Kredsnæstformand Charlotte Engell samlede op.

De bornholmske deltagere kunne blandt andet drøfte
spørgsmålene i løndebatten med den lokale kredsnæstformandskandidat Yogi Christina Bej Vilhelmsen.

Rekordstor deltagelse pressede rammerne for kredsens årlige
generalforsamling i DGI-Byen 30. oktober til det yderste.

Mange medlemmer deltog i aftenens brede debat.
Herunder er det Susanne Parbst fra Brøndby kommune,
som har ordet.

Blandt adskillige nominerede tildelte kredsbestyrelsens
priskomite årets Sygeplejerskepris til pårørendekoordinator
Karin Birtø, Center for Kræft og Sundhed København.
Læs interviewet med Karin s. 22-23.
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PROJEKT AKTIV PATIENTSTØTTE

Aktiv patientstøtte
pr. telefon
Alene i region Hovedstaden skal 30 sygeplejersker ansættes i et
forskningsprojekt, som skal styrke en gruppe af borgere til bedre
at håndtere deres liv med sygdom og navigere i sundhedsvæsenet.

Jette Alsted har været sygeplejerske i 13 år og er for nyligt
ansat i forskningsprojektet ”Aktiv patientstøtte”. Hun
fortæller om sit nye job:
-Her er det helt og holdent patientens behov og muligheder, der er i centrum. I mit tidligere job var sygeplejen oftere
på systemets præmisser, og det er meget inspirerende at
udøve sygepleje fra et helt andet udgangspunkt.
COACHENDE SYGEPLEJE
Når borgerne er inkluderet i forskningsprojektet (se
Faktaboks på modsatte side), har de fremover deres
egen sygeplejerske, som jævnligt og efter behov ringer
til dem i de seks til ni måneder, de er tilknyttet projektet.
Sygeplejersken ser kun patienten ansigt til ansigt ved
en indledende samtale, hvor der sammen med borgeren

Vil du vide mere?
Aktiv Patientstøtte er et landsdækkende program.
Få mere at vide om programmet, målgrupper, effektmåling etc. på region Hovedstadens hjemmeside
Gå ind på www.regionh.dk/aktivpatientstoette eller
Jette Alsted er en af 30 kommende sygeplejersker tilknyttet
projektet i region Hovedstaden.

søg på Aktiv Patientstøtte på www.regionh.dk
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Telefonisk kontakt mellem sygeplejerske
og patient er omdrejningspunkt
for projektet Aktiv Patientstøtte.
Genrefoto: Lena Rønsholdt

udarbejdes en handlingsplan. Derefter foregår al kontakt

i den forbindelse et behandlings- eller koordineringsansvar,

via telefon.

så vi skal ikke gå ind i eventuelt at bestille tid hos lægen. Vo-

-Telefonsamtalerne handler om at hjælpe patienterne til
at finde deres egne ressourcer. Vi har en coachende tilgang

res mål er at hjælpe borgeren til selv at handle på en måde,
som er hjælpsomt for netop ham.

i samtalen, og der er ingen tvivl om, at vores samtalefacon
adskiller sig markant fra det, de er vant til fra sundhedsvæs-

TÆT KONTAKT OVER LANG TID

net i øvrigt, siger Jette.

Borgeren får sin egen sygeplejerske, som følger dem i den

-Et eksempel fra en samtale kunne være en borger, der
ikke bryder sig om at opsøge egen læge, selvom han ikke har

tid, de er tilknyttet projektet.
-Der sker noget mellem samtalerne, for den coachende

det godt og burde gå til lægen. Min opgave er ikke at sige til

tilgang sætter gang i mange tanker og personlige erken-

ham: Du skal gå til lægen. Opgaven er snarere sammen med

delser. De fleste giver udtryk for, at de aldrig før har haft

ham at undersøge det, der forhindrer ham i at gå til lægen,

sådan en mulighed for at tale med professionelle om deres

forklarer Jette og fortsætter:

hverdag med en kronisk sygdom. For mig er det en meget

-Det kan være, at samtalen ender med at motivere borgeren til at gå til lægen, men måske gør den det ikke. Vi har ikke

spændende proces at følge en person så tæt igennem en
længere periode, slutter Jette Alsted.

Fakta om projektet: ”Aktiv patientstøtte”
Forskningsprojektet ”Aktiv patientstøtte” er inspireret af et

noser bliver ikke inkluderet. Indsatsen vurderes ikke at

forskningsprojekt fra Sverige og afprøvet som pilotprojekt

kunne skabe de forventede effekter for disse borgere.

i region Sjælland. Projektet skal implementeres i hele

Håbet er at finde de borgere, der er i risiko for at ende

Danmark. Formålet er at undersøge, om indsatsen kan

blandt den ene pct. af borgerne, som bruger 30 pct. af

medvirke til øget egenomsorg, livskvalitet og en mere

sundhedsvæsnets ressourcer.

hensigtsmæssig brug af sundhedsvæsnet.
Deltagerne udvælges ved hjælp af en algoritme ba-

Jette Alsted, som medvirker i denne artikel, er en af
de første sygeplejersker, der er blevet ansat i projektet i

seret på viden om deres diagnoser og historik i forhold

region Hovedstaden. Her skal 30 sygeplejersker ud af 100

til bl.a. akutte kontakter til sundhedsvæsenet. Borgere

på landsplan ansættes. Jette og hendes kolleger bliver

med misbrug, demens eller sværere psykiatriske diag-

kompetenceudviklet til at kunne varetage samtalerne.
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RISIKOBASEREDE TILSYN

Når tilsynet kommer
Risikobaserede tilsyn er en ny form for tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har taget i brug.
Nu kan alle typer af arbejdspladser i sundhedsvæsenet blive valgt ud til at få et risikobaseret tilsyn.
I Rudersdal har hjemmesygeplejerskerne allerede prøvet det.

Det er uvant for hjemmesygeplejersker at blive kigget

SPOTLIGHT PÅ SYGEPLEJEN

efter i sømmene. I modsætning til hospitalerne, som

-Jeg fik da lige et gib i maven, da vi fik at vide, at om seks

indtil 2015 jævnligt blev akkrediteret, har der aldrig været

uger kommer der nogen og ser efter, om vi gør tingene

en lignende ordning for hjemmesygeplejen. Men med

ordentligt, siger Sofie Koch, som er hjemmesygeplejerske i

Styrelsen for Patientsikkerheds nye risikobaserede tilsyn

Distrikt Kysten i Rudersdal kommune.

vil også hjemmesygeplejersker kunne komme ud for at
blive tilset.

-På den anden side er vi også stolte af vores sygepleje og
synes, vi gør det godt, så vi var også ivrige efter at vise vores

Flere har allerede prøvet, blandt andet hjemmesygeplejerskerne i Rudersdal kommune.

sygepleje frem, forklarer Sofie.
Sammen med Susanne Tronier og de øvrige sygeplejer-

-Det var en meget positiv oplevelse for os, forklarer

sker finkæmmede hun styrelsens dokumenter, som beskrev,

Susanne Tronier, der er leder af hjemmeplejen i Rudersdal

hvad de ville komme og se på hos hjemmesygeplejerskerne

kommune. Hun fortsætter:

i Rudersdal.

-Der er lagt op til fra styrelsens side, at tilsynet sker ud

-Vi ville være grundige og brugte ugerne til forberedelse

fra en synsvinkel om læring. Og hele processen blev faktisk

til at se vores systemer og procedurer godt igennem, for-

meget lærerig for os.

klarer Susanne Tronier.

Risikobaserede tilsyn
En ny politisk aftale ændrer de tilsyn, som Styrelsen for

Resten af tilsynene blev brugt på de resterende

Patientsikkerhed udfører i det danske sundhedsvæsen.

behandlingssteder.

Før den nye aftale:

hed komme på kontrolbesøg, hvor de vurderer, at der er

Med den nye aftale skal Styrelsen for PatientsikkerEfter den nye aftale:

størst risiko for patienterne. Alle typer af behandlingssteder kan få et kontrolbesøg, og styrelsen udvælger
hvert år nogle fokuspunkter, som styrer hvilke behand-

10-20%

100%

lingssteder, der får besøg. Man har ikke endnu fundet en
metode til at vurdere, hvilke fokuspunkter og arbejdspladser, der reelt indebærer en øget risiko for patienter
og dermed bør give anledning til risikobaserede tilsyn,
men vil forsøge at finde en sådan en metode.

Lovpligtige kontrolbesøg

Risikobaserede kontrolbesøg

Resterende behandlingssteder

På et år kan Styrelsen nå at kontrollere ca. 10 pct. af
alle behandlingssteder i landet. Styrelsen vil fortsat
rykke ud, når der bliver udtrykt bekymring om konkrete

Tidligere anvendte Styrelsen for Patientsikkerhed
80-90 pct. af deres tilsyn på faste, lovpligtige kontrol-

problemer med patientsikkerheden
Kritikken af det nye risikobaserede tilsyn er, at der ikke

tilsyn på især plejehjem, fysioterapier, lægepraksisser

forskningsmæssigt er noget belæg for, at patientsikker-

og kosmetologer.

heden bliver bedre ved den nye type af tilsyn.
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Sofie Koch (tv), hjemmesygeplejerske
i Rudersdal og Susanne Tronier, leder i
Rudersdal hjemmesygepleje.

OPRYDNING
Med det nye risikobaserede tilsyn udvælger Styrelsen for
Patientsikkerhed hvert år et tema, som man vurderer kan
være særligt risikofyldt for patienterne. I 2017 er temaet
medicinering og prøvesvar.
-Princippet er, at når styrelsen kommer, går de i patientens fodspor, forklarer Sofie.
-Styrelsen tjekker alle vejledninger, procedurer, aftaler,
instrukser – alt, hvad der eksisterer af dokumentation i
forbindelse med nogle udvalgte borgere.
-Alt det så vi på under forberedelsen. Det gav anledning til
en del oprydning i vores papirer, siger Susanne.
NÅR DAGEN OPRINDER
Da to sygeplejersker fra Styrelsen for Patientsikkerhed
dukkede op som aftalt sidst i august, var stemningen fra
starten rigtig god.
-Vi mødte en stor interesse og nysgerrighed, og det var
tydeligt fra start, at det virkelig var læring, der var i centrum
for besøget, siger Susanne Tronier.
Susanne og Sofie var til stede under hele besøget og
svarede på styrelsens spørgsmål, og Sofie fulgte også med

arbejder intensivt med. Det falder helt i tråd med de ting,

ud til de borgere, som tilsynet besøgte.

styrelsen gerne ville have, at vi skulle arbejde med.

-For borgerne var der nok en lille snert af eksamen over
det. De blev blandt andet spurgt, om de var blevet orienteret

MEDICIN MED SYSTEMATIK

om bivirkninger ved deres medicin. I det hele taget blev der

-Vi opdagede også, at vi skal være mere systematiske i

spurgt til, hvordan vi informerer dem og taler med dem om

forhold til, hvordan vi arbejder med den medicin, borgerne

deres medicinering, forklarer Sofie.

får. Selvom vi som sygeplejersker måske ikke direkte har

Selv fik Susanne og Sofie også mange spørgsmål i løbet
af dagen.
-Sygeplejerskerne fra styrelsen var forundrede over, at vi
selv kunne finde rundt i vores sygeplejedokumentation. De

noget med medicinen at gøre, er vi forpligtet til at kende til,
hvad de får og inddrage det i vores sygepleje, siger Susanne
og fortsætter:
-Vi har ligefrem ændret vores arbejdsmetode på bag-

kunne i hvert fald ikke. Men de kunne jo se og høre, at vi godt

grund af tilsynet. Vi tager nu i høj grad udgangspunkt i den

selv kunne, og at vi i øvrigt havde et meget stort kendskab

medicinliste, borgeren har, når vi laver en indledende syge-

til borgerne, som ikke direkte fremgår af dokumentationen,

plejevurdering. På den måde kommer vi på en systematisk

forklarer Sofie og fortsætter:

måde rundt om de problemområder, som vi skal samarbejde

-Det har givet anledning til at drøfte mere indgående,
hvad vi skal dokumentere, og hvordan vi kan blive mere

med borgeren om.
Susanne Tronier glæder sig over, at den læring, som

stringente i vores dokumentation. Vi arbejder med at

Distrikt Kysten fik ved tilsynet, er direkte overførbar til æl-

være mere tydelige med mål, analyser og status for sy-

dreområdet i øvrigt , og derfor har givet basis for en positiv

geplejen i forbindelse med Fælles Sprog III, som vi lige nu

udvikling af sygeplejen i kommunen.
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TEMA: SYGEPLEJEFAGLIG DOKUMENTATION OG IT

Fagligheden
skal styre
it-systemerne
… ikke omvendt
Det er kredsens håb og motto for udviklingen af Sundhedsplatformen og de it-systemer, som mange kommuner

Digitalt

lige nu er ved at udskifte eller optimere i forbindelse med
indførelsen af Fælles Sprog III.
Temaet i dette nummer af Omkreds H forsøger at
undersøge, hvordan de nye it-platforme og dokumentationssystemer understøtter den sygeplejefaglige dokumentation og dermed den sygeplejefaglige udvikling.
Formålet er ikke at lave en samlet kritik eller vurdering
af it-systemerne. De generelle og aktuelle diskussioner
om dem er vigtige, men ligger ikke inden for rammerne af

Alle kommuner skal overgå til næste generation af det

dette tema. Formålet er at få og formidle indblik i, hvordan

kommunale dokumentationssprog Fælles Sprog III (FSIII)

sygeplejen kan blive understøttet – eller ikke understøttet

inden udgangen af 2018. I Københavns kommune skete

i de it-systemer, som er under implementering. Det hand-

det samtidig med, at man overgik til CURA, en helt ny

ler i dette nummer om Sundhedsplatformen på hospita-

it-platform.

lerne og i psykiatrien og om CURA i Københavns kommune.

-Vi er stort set færdige med det, som mange kommuner
står midt i eller lige overfor, nemlig at oprette alle data

I forbindelse med temaet har vi talt med en række
forskellige nøglepersoner og brugere. Et fælles træk er, at

på borgerne på ny i henhold til kravene i FSIII, siger Mette

der er store forventninger til systemerne – på sigt. Og at

Harbo. Som digitaliseringschef i Københavns kommune

meget endnu er uklart eller uafklaret. God læselyst.

står hun i spidsen for den store organisationsforandring,
som FSIII og den ny teknologi medfører.

e
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-Det er selvfølgelig en kæmpe opgave. FSIII i sig
selv lægger op til en helt anden standardisering end
tidligere, så der er meget at vænne sig til for medarbejderne, forklarer Mette. Hun ser en stor fordel i, at det er
meget mere entydigt i FSIII, hvad man skal vurdere hos

PEJLEMÆRKE 1

borgeren, hvor det skal dokumenteres og hvilke mål, der
er for indsatserne.

It-systemerne skal først og fremmest understøtte

BORGEREN I MIDTEN

patienternes sikkerhed og sikre kontinuitet i behand-

Beslutningen om at skifte kommunens it-platform i samme

ling og pleje. Men it-systemer ændrer på arbejds-

omgang som FSIII skulle indføres, kom efter mange års

gange og samarbejde. Derfor handler nye it-systemer

ønske om at få borgeren ind i centrum for dokumentationen.

både om faglighed og arbejdsmiljø. Udover at kunne

-Vi ville have et system, hvor alle omkring borgeren

understøtte patienternes sikkerhed har kredsen føl-

dokumenterer det samme sted, og hvor dokumentationen

gende tre pejlemærker for it-systemernes udvikling:

foregår tidstro sammen med borgeren. Det har vi fået med

• Fagligheden skal styre it-systemerne – ikke omvendt

CURA, siger Mette og fortsætter:

• Systemerne skal understøtte gnidningsfri doku-

-Min begejstring lige nu går på, at vi allerede nu efter

mentation og hensigtsmæssige arbejdsgange

kun seks måneder kan se resultatet af det. Vi kan se, at si-

• Sygeplejerskerne skal have indflydelse på udvikling
og tilpasning af systemerne.

loerne bliver brudt ned, især på nogle af vores plejecentre.
Både dem mellem vagterne over døgnet og dem mellem
faggrupperne, siger Mette og giver et eksempel:
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tigerspring i København
-Systemet sammenholder de observationer, hver
medarbejder gør sig og rejser automatisk et flag, når

medarbejdere og ledere i alle vagtlag. Den organisering
holder man fast i.

flere har dokumenteret det samme problem. Beskeden

-FSII og CURA bliver helt centrale for vores kvalitetsar-

fra systemet er: Der skal gøres noget ved det, som I nu

bejde fremover og skal være solidt forankret der, hvor med-

hver især har observeret. Det giver selvfølgelig en meget

arbejderne er i direkte og daglig kontakt med borgerne.

bedre mulighed for at komme på forkant og se hvordan og

De lokale ledelser har et stort ansvar for at holde fast i

hvem, der eventuelt kan være med til at finde løsnin-

udviklingen af kvaliteten sammen med medarbejderne,

gerne. Hun tilføjer:

siger Mette.

-Vi har lavet audits, der viser, at vores medarbejdere
var gode til at dokumentere i det gamle system. Men data

STORE FRUSTRATIONER

druknede på grund af manglende overblik. Data blev inden

Der er altså begejstring at spore hos Mette Harbo, men også

for siloerne i dokumentationen og blev ikke anvendt som

stor frustration.

beslutningsstøtte for medarbejderne.

-Der har været og er fortsat nogle tekniske problemer,

-Vi er på kravlestadiet, når det gælder om at bruge og

som har gjort implementeringen svær for alle. Vi river os i

genbruge alle de data, som vi kan med CURA og FSIII. Men vi

håret, når vi skal sidde og vente på at komme på systemet

kan se konturerne af det, vi kommer til at kunne i fremtiden,

i noget, der føles som timer. Og det virker katastrofalt, hvis

konstaterer digitaliseringschefen.

systemet går ned midt under ens vigtige arbejde med sårbare mennesker, siger Mette.

DATA MED LÆRING

-Tekniske udfordringer er umulige at undgå ved im-

-Vi kommer til at kunne se, hvordan en intervention måske

plementering af store it-systemer, men det gør dem ikke

fungerer godt i en bydel og mindre godt i en anden. Det skal

mindre irriterende. Det tror jeg, at hele organisationen kan

vi selvfølgelig bruge til at analysere årsagerne sammen med

skrive under på, siger Mette.

medarbejderne og se på, hvordan det eventuelt kan give

-Det er en gennemgribende organisationsforandring, vi

mening at ændre på interventionen. Alt dette kan kun lade

er i gang med, og det trækker tænder ud undervejs, siger

sig gøre, fordi vi med FSIII har standardiseringen og med

Mette og beroliger både sig selv og andre ved at konstatere:

CURA et it-system, som kan omsætte data til meningsgivende information for os.
Mette Harbo har som er ansvarlig chef for implemente-

- Min klare forventning er, at vi inden sommerferien 2018
er så langt, at de alvorlige tekniske børnesygdomme er ryddet af vejen, og at systemet understøtter medarbejderne

ringen lagt stor vægt på, at ansvaret for dokumentatio-

i deres daglige opgaver. Og jeg håber, at de fleste inden da

nen ligger hos dem, som skal føre dokumentationen ind i

kommer til at se de fordele vi får, når vi har bedre data til

systemet. Allerede 10 måneder før man gik i luften, etab-

brug for den faglige udvikling og kvalitetsarbejdet, slutter

lerede man en organisation med lokale læringsansvarlige

Mette Harbo håbefuldt.
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TEMA: SYGEPLEJEFAGLIG DOKUMENTATION OG IT

På Herlev/Gentoftes geriatriske
afdeling er man glade for at
anvende patientplaner i SP.
Det gælder både klinisk oversygeplejerske Dorthe Bauer (tv),
afdelingssygeplejerske
Louise Dam Falkedal og
klinisk sygeplejespecialist
Henriette Heilmann.

Patientplaner i
Sundhedsplatformen
Implementeringen af Sundhedsplatformen (SP) i region Hovedstaden er ved at være overstået.
Nu er tiden kommet til forbedringer og ændringer, som der vil være mange af i de kommende år.
Hvordan vil sygeplejersker have, at deres faglighed skal dokumenteres og fremstå i SP?
Det vil være et vigtigt spørgsmål for alle sygeplejersker i regionen de næste år.

Plejeplaner er selve kernen i sygeplejefagets metode,

plejeplaner som drivkraften i afdelingens sygepleje. Derfor

og de fleste dokumentationssystemer gennem tiden

var det en selvfølge for afdelingssygeplejerske Charlotte

har hidtil været bygget op om den problemorienterede

Thode, at afdelingen skulle anvende patientplaner i SP.

metode i sygeplejeprocessen. Det vil sige identifikation af

-Patientplanerne i SP er opbygget problemorienteret,

patientens problemstillinger, analyser, fremadrettet plan

sådan som i hvert fald nogle af os har lært det under uddan-

med handlinger og patientens mål for at komme sig eller

nelsen, siger Charlotte og fortsætter

mål for at leve et liv med sygdom og behandling. Audits og

-Patientplanerne tager udgangspunkt i de sygepleje-

andre undersøgelser har gennem tiden vist, at sygeple-

faglige vurderingsområder og ligger ikke så langt fra den

jefaglig dokumentation har lidt af manglende systematik,

arbejdsgang, vi havde før med VIPS, forklarer Charlotte.

manglende evaluering og opfølgning og problemer med at
genfinde data, når der er brug for det. Læg dertil mange
gentagelser fra lægens dokumentation.
Der er rum for forbedring. Så meget desto mere grund er

Sygeplejevejleder Jannie Haaber er en af neonatal-afdelingens erfarne sygeplejersker, og hun supplerer:
-Vi har altid været optagede af at bruge vores standardplejeplaner til at individualisere plejen til børnene og

der til at være på stikkerne, når der nu med SP kommer en

deres familier. Det var vi før SP, og det er vi også nu, hvor vi

helt anden måde at føre journal på.

anvender patientplanerne i SP. Det er en proces at lære at
bruge dem, og vi har da også en del ønsker til forbedring i SP,

FRA PLEJEPLANER TIL PATIENTPLANER
På Rigshospitalets neonatal-afdeling har man altid vægtet
den sygeplejefaglige kvalitet og siden 1995 anvendt

siger Jannie.
Hun peger blandt andet på bedre funktionalitet, en
forenkling af planerne og bedre mulighed for overblik, fx ved
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at fremhæve tekst på forskellig vis. Ønskerne er meldt ind
til SP, men hverken Charlotte eller Jannie regner med, at de
ligger øverst i bunken af forbedringsønsker.

status, siger Falke og fortsætter:
-En af vores helt store forbedringsønsker er en teknisk
bedre sammenhæng mellem patientplaner, vurderingsskemaer og opgavelisten, der findes i SP. Tankemæssigt hæn-

FORBEDRER SYSTEMATIK OG OPFØLGNING

ger det rigtig godt sammen: Patientplanernes problembe-

På afdelingen har man arbejdet målrettet med at anvende

skrivelser genererer nogle sygeplejehandlinger, som burde

patientplaner i ca. et halvt år, og har gjort sig forskellige

komme over i opgavelisten, hvor de relevante vurderings-

erfaringer: Dels tager det tid at lære at anvende dem. Dels

skemaer kan hentes fra. Men teknisk er det adskilt, og det vil

skal man kende patienten rigtig godt og have ret høje

vi gerne have lavet om.

faglige kompetencer for at kunne lave gode patientplaner.
-Til gengæld giver det bonus at have dem, siger Charlotte
og forklarer:
-Handlinger og mål er tydelige i patientplanerne. Derfor
går dokumentationen efter hver enkelt vagt ud på, at man
i patientplansnotat vurderer den udvikling, der har været i

SKÆRPER SYGEPLEJEN
På Rigshospitalets neonatal-afdeling og på Herlev/Gentoftes geriatriske afsnit har arbejdet med patientplanerne
skærpet blikket for sygeplejen.
-Vi drøfter hele tiden, hvorfor vi gerne vil dokumentere på

vagten. Det kan meget ofte dokumenteres med et klik eller

den her måde med fremadrettede planer og mål. Det bliver jo

meget få linjers tilføjelser, forklarer Charlotte.

en drøftelse af selve formålet med sygeplejen her hos os. Det

Jannie supplerer:

er givende for fagligheden, konstaterer Charlotte Thode.

-Vi kan meget bedre følge udviklingen nu, end vi kunne

Begge steder har man valgt i første omgang at sætte

tidligere. Og når en kollega skal overtage plejen, er det nemt

fokus på nogle patientplaner, der er helt centrale for afde-

at sætte sig ind i, hvor i processen familie og barn er. Den tid,

lingens patienter. På neonatal har alle patienter planer på

vi bruger på at oprette og især individualisere planerne, er

amning, ernæring, smerter og forældresamarbejdet.

givet godt ud, siger Jannie.

-Vi FETSOer hver dag, smiler Henriette Heilmann, der er
klinisk sygeplejespecialist på geriatrisk afdeling på Herlev/

PATIENTPLANER OG VURDERINGSSKEMAER

Gentofte hospital.

På Herlev/Gentofte Hospitals medicinske afdeling O, geria-

-Det betyder, at alle patienter skal have patientplaner på

trisk afsnit, har man fra de første dage med SP satset på at

Fald/Funktion, Ernæring, Smerte, Tryksårsforebyggelse og

gøre patientplanerne til sygeplejens omdrejningspunkt. Da

Obstipation. Der er vi startet. Jeg er ikke i tvivl om, at det har

afdelingssygeplejerske Louise Dam Falkedal (kaldet Falke)

højnet kvaliteten af vores sygepleje. Før var det svært at få

for første gang så SP’s patientplaner, så hun en mulighed for

overblik over sygplejefaglige handlinger og resultater, fx

et kvalitetsløft for afsnittets sygepleje.

omkring obstipation, laksantia og afføring. Nu får vi vide-

-Det var ikke svært for mig at overbevise sygeplejerskerne
om, at vi skulle bruge patientplaner, siger Falke.
-For det første kunne sygeplejerskerne genkende syge-

regivet vores observationer og analyser på et meget lille
overskueligt sted i patientens journal, siger Henriette og
konstaterer, at brugen af patientplaner samtidig har betydet,

plejen i patientplanerne, der i store træk er sygeplejeproces-

at sygeplejerskernes bidrag til det tværfaglige samarbejde

sen, som vi kender den. For det andet er patientplanerne det

bliver tydeliggjort.

sted, hvor man kan få overblik over en patients problemstil-

-Med patientplanernes overblik bliver sygeplejerskerne

linger ud fra et sygeplejefagligt perspektiv. Sådan arbejder

skarpere på, hvad de bidrager med og har brug for at afklare

vi med patientplanerne nu. I løbet af vagten anvender vi

med andre faggrupper, konstaterer Henriette

opgavelisten og vurderingsskemaer. I slutningen af vagten
vurderer vi, om sygeplejen har bragt patienten tættere på

STRAKS I GANG

målet eller ej og dokumenterer vurderingen i patientplan-

Afdelingssygeplejerske Louise Dam Falkedal fortsætter:
-Vi har været i gang med patientplaner nu i 1½ år. Jeg
er glad for, at vi gik i gang straks efter implementerin-

Tværfaglighed i patientplanerne

gen. Vi har slet ikke været ude i at finde på mærkelige
løsninger i forhold til, hvor og hvordan vi vil dokumentere
vores sygepleje. Det kan formentlig være svært at skulle

På neurologisk afdeling på Herlev/Gentofte Hospital

vænne sig til noget nyt igen, hvis man har fundet sin

skal man i gang med en ny organisering. Sygeple-

egen snirklede vej i SP.

jersker, ergo- og fysioterapeuter skal danne et lille

Sammen med udviklingssygeplejerske Henriette

team omkring en særlig gruppe patienter. Tanken

Heilmann, geriatrisk afdeling på Herlev/Gentofte, afdelings-

er at anvende patientplanerne som den fælles

sygeplejerske Charlotte Thode og Jannie Haaber fra Rigsho-

dokumentation for ergo- og fysioterapeuter og

spitalets neonatal-afdeling opfordrer Falke til, at sygeple-

sygeplejersker.

jefaglige ledelser prioriterer brugen af patientplaner, og at
man prioriterer udviklingen af patientplaner i SP.
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Medicinudlevering uden kontrol
Allerede efter få dage med SP fik sygeplejersker i den ambulante psykiatri en overraskelse:
De sikkerhedssystemer, de var vant til fra den tidligere elektroniske medicinjournal, fandtes ikke
i den del af SP, som de anvender til at dosere den medicin, patienterne får med hjem.

Sygeplejerskerne i det psykiatriske ambulante OPUS team
i Glostrup opdagede, at der ikke var hjælp at hente til

når det gælder medicineringen.
-Vi har vidst fra starten, at dispensering i FMK (Fælles

patientsikkerheden, når de udleverer medicin i SP. Støtte-

Medicin Kort, hvor medicin til administration i hjemmet dis-

systemerne til medicineringen, som de var vant til fra EPM,

penseres), ikke var optimalt. Det er et af de områder, hvor det

fandtes ikke længere. Det har flere konsekvenser: Ingen

tydeligt viser sig, at SP er udviklet i en anden kultur. Udleveret

automatisk udregning af antal tabletter til doseringsperio-

medicin og hjemmeadministration er utænkeligt i USA. Det

den. Ingen viden om, hvor meget medicin patienten havde

er ikke en standardløsning. Det har også været svært for EPIC

tilbage i en given periode. Risiko for at give patienten for lidt

overhovedet at forstå problemstillingen, forklarer Marianne.

eller for meget medicin med hjem. Intet samlet overblik over
medicinen og dispenserings-historikken.
-Vi var sat tilbage til gamle dage med håndskrevne medi-

FORBEDRINGER PÅ VEJ
-Heldigvis er der gode nyheder på vej til de psykiatriske syge-

cinkardex, forklarer sygeplejespecialist Anja Svaneborg fra

plejersker i ambulante funktioner og andre, der dispenserer

OPUS teamet. Hun er også nøgleperson i SP og sidder i en af

medicin til hjemmeadministration, siger sygeplejerske Maja

Region Hovedstadens Psykiatris (RHP) fire forberedelses-

Degn Andersen. Som applikationskoordinator i SP har hun

grupper– den, som beskæftiger sig med medicinering.

været med fra den spæde start i Danmark.

Sygeplejerskerne gik til ledelsen allerede i de første uger
efter implementeringen. Ledelsen tog bekymringerne alvor-

en

holder ø

ligt, men svaret var, at der ikke var en umiddelbar løsning i
vente. Siden henvendte sygeplejerskerne sig til kredsnæstformand Mette Sofie Haulrich i DSR Kreds Hovedstaden.
Hun foranstaltede et møde mellem vicedirektør i RHP Peter
Treufeldt og sygeplejerskerne fra den ambulante psykiatri.
-Peter Treufeldt vendte tilbage efter mødet med et
overblik fra SP over, hvor og hvordan de skitserede problemer kunne løses – eller ikke løses. Der står vi i dag. En lang
række af problemerne kræver, at leverandøren EPIC bygger

PEJLEMÆRKE 2
Dokumentationen skal kunne foregå
gnidningsfrit og understøtte hensigtsmæssige arbejdsgange.
NØGLEPERSONER - BINDELED FOR EN VIGTIG

nyt, hvis de skal løses. Andre problemer handler om at blive

KOMMUNIKATION

bedre undervist i systemet.

Mange sygeplejersker er allerede eller er ved at blive

-Men vi sygeplejersker ved jo ikke, at EPIC skal bygge

udpeget som nøglepersoner i disse dage. Det er på

helt nyt for at løse vores medicineringsbehov, forklarer

tide. Kredsen har fra første færd med SP forsøgt at

Anja, der lige som sine kolleger dagligt er bekymrede for

få budskabet igennem til regionen om hurtigt at få

patienternes sikkerhed.

den lokale organisering omkring SP på plads. Det er
altafgørende i en så omfattende udviklingsproces, at

PROBLEM UKENDT I USA

dem, der bruger systemet i hverdagen, bliver hørt og

Marianne From er transitionschef på SP og genkender de

også får svar tilbage, så man forstår, hvad der foregår

problemer, som sygeplejerskerne i den ambulante psykiatri

og kan se meningen med prioriteringer og planer.

har bragt på banen.

Nøglepersoner er rigtigt vigtige for SPs succes. Alli-

-De problemer, Anja fortæller om, har vi kendt helt fra

gevel holder regionen fast i, at de ikke skal honoreres

starten. De rammer ikke kun psykiatriske sygeplejersker,

med et tillæg for funktionen. Aftalen om nøgleperso-

men alle som dispenserer medicin, der administreres af

ner slår dog fast, at hver enkelt skal kunne bruge 10

patienten derhjemme, siger Marianne. Hun vurderer, at

timer om måneden på deres arbejde som nøgleper-

de psykiatriske sygeplejersker har mødt problemerne med

soner for SP. Hold fast i det, hvis du er nøgleperson.

særlig styrke, fordi de skal følge deres patienter meget tæt,

je

BLIVER DET BYGGET VÆK?

Kred
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Jannie Haaber (tv) og Charlotte Thode fra neonatalafsnittet på Rigshospitalet bevarer for det meste
tålmodigheden, når det gælder ændringer i SP.
Men de er utålmodige efter at få en løsning på
problemer med integration af infusionspumper til SP.

-Inden årsskiftet kommer der en mulighed for at få samlet
overblik over historikken uden at gå ind på hvert enkelt
præparat. Det bliver også nemmere at følge med i, hvilke
præparater, der er dispenseret, forklarer Maja og tilføjer:
-Vi er også i fuld gang med en løsning, hvor man i det

Utålmodighed med
infusionspumper
– ændringer på vej?

nuværende ambulante medicinsystem vil kunne scanne
medicinen. Den kommer formentlig i første kvartal 2018.
Afdelingssygeplejerske Charlotte Thode og
MANGLENDE VIDEN GIVER FRUSTRATION

sygeplejevejleder Jannie Haaber fra neonatal-

Mens Anja og hendes kolleger har revet sig i håret og været

afdelingen på Rigshospitalet er ikke i tvivl om, at

usikre, når de doserede medicin til patienterne, er der altså

de foretrækker Sundhedsplatformen fremfor de

nogen, der arbejder på at løse deres problemer.

mange systemer, som de anvendte tidligere. Også

-Jeg er meget tæt på SP på min arbejdsplads, fordi jeg er
nøgleperson og sidder i afdelingens forberedelsesudvalg for
medicin, siger Anja og fortsætter:
-Et eller andet i kommunikationen glipper. Vi har meldt

på trods af, at de lige nu bruger en del mere tid end
tidligere på dokumentationen.
-Vi er ret tålmodige. Men selvfølgelig bliver det
ind imellem svært at vente på forbedringer, især

mange ting ind, som er registret i hospitalsledelsen. Det er

fordi vi ikke rigtig er klar over, om der bliver arbejdet

uigennemskueligt for os, hvad der sker derefter. Det er også

med dem, siger Charlotte.

uklart, om nogen er i gang med at se på vores problemer. Det

-Vi venter for eksempel utålmodigt på at få en

er vigtigt for vores tiltro til systemet at vide, om dem, der kan

løsning, når det gælder integration mellem infusi-

gøre noget ved problemerne, har hørt, hvad vi siger.

onspumper og SP, siger Jannie Haaber og forklarer:
-Før SP blev alle infusioner via pumpe registreret

SVÆR KOMMUNIKATION

direkte ind i dokumentationssystemet. Det gør det

Marianne From og Maja Degn Andersen er helt enige i,

ikke i SP. For os betyder det, at vi kan sidde med otte

at kommunikationen om ændringsplaner og feedback

forskellige infusioner med potente lægemidler, der

på konkrete problemer halter. En ny organisering med en

skal titreres efter barnets vitale værdier. Og vi skal så

nøgleperson for hver 15 ansatte er ved at blive rullet ud.

samtidig manuelt og tidstro taste ind i systemet, hvad

Begge håber, at det vil bidrage til bedre kommunikation i

der bliver givet og ikke givet. Samtidig skal vi obser-

hverdagen, så medarbejderne ikke føler, at de råber ud i

vere barnet og sørge for, at forældrene er trygge. Vi

mørket, når de gør opmærksom på ændringsbehov.

klarer det, men vi kunne godt tænke os, at der meget

-Tilpasningen af SP kommer til at foregå over tid, og kom-

snart kom en løsning på det problem siger Jannie.

munikationen skal blive bedre, siger Marianne, som samtidig
erkender, at det er uhyre komplekst.
-Systemet SP er komplekst. Der er tekniske detaljer, som

IMPLEMENTERINGEN IKKE PRIORITERET
-Intensivafdelinger har oplevet en forringelse.

er virkelig svære at oversætte til normalt dansk, som vil give

Det har været en bevidst prioritering, at vi ikke

mening for den enkelte kliniker. Samtidig er hospitalsvæsnet

har taget integration af infusionspumper med i

i sig selv en kompleks organisation, hvor det i forvejen er

den første implementering. Primært på grund af

vanskeligt at nå ud i alle hjørner, slutter Marianne From.

manglende teknisk kapacitet både hos os i SP og

Anja Svaneberg er glad for, at der er løsninger på vej på
nogle af de udfordringer, sygeplejerskerne i den ambulante
psykiatri står med.
-Jeg tror dog ikke, at de løsninger vil afhjælpe problemerne

i regionens medicotekniske funktioner, forklarer
transitionschef Marianne From.
-Men det indledende arbejde har været i gang,
og løsningsforslagene er sat på listen over opgaver,

med manglende støttesystemer. Der vil, så vidt jeg kan se, være

som skal prioriteres i den kommende driftsorgani-

de samme udfordringer som nu. Dermed er sikkerheden omkring

sation, slutter Marianne From.

vores medicindoseringer stadig langt fra optimal, slutter Anja.

19

20

TEMA: SYGEPLEJEFAGLIG DOKUMENTATION OG IT

Kulturændring
på tværs
At indføre Sundhedsplatformen er ikke blot at få et nyt
dokumentationssystem. Sundhedsplatformen ændrer på
arbejdsgange, samarbejde og dermed på kulturen på hospitalet.

Projektsygeplejerske Janne Orbæk fra
Hvidovre/Amager hospitals gastroenhed
efterlyser mere videndeling på tværs
i regionen omkring SP.

-Sundhedsplatformen er opbygget med en helt anden

det overblik, der betyder, at vi kan træffe beslutninger og

tankegang og struktur, end vi er vant til. Det er en stor

begynde at melde ud, hvordan vi vil have, at sygeplejen skal

organisationsforandring, der er i gang, og som kommer til at

vise sig i patientforløbet og SP.

stå på et godt stykke tid fremover, siger Dorthe Bauer, der er
klinisk oversygeplejerske på medicinsk afdeling på Herlev/

TVÆRFAGLIG PRIORITERING

Gentofte Hospital.

På Herlev/Gentofte Hospital har man organiseret udviklings-

-Før har vi været vant til, at læger, plejepersonale og

arbejdet med SP rundt om tre netværk – et for læger, et for

terapeuter dokumentererede i hver vores silo. Så samlede

sekretærer og et for sygeplejersker. Som medarbejder giver

lægen informationerne - ofte med hjælp fra sygeplejersken.

man sine ønsker til ændringer videre til et af de tre netværk.

Nu kommer data ind i samme system fra alle faggrupper. Det

-Vi taler sammen på tværs af de tre netværk på ledelses-

giver andre muligheder for at få data ud og præsenteret på

plan og bliver enige om, hvilke forslag og ønsker til æn-

måder, som vi ikke før har været vant til.

dringer, der skal gå videre. Indtil for nylig kom ønskerne og

Dorthe giver eksemplet med en patient, der har en infektion.

forslag til forandringer ind fra alle steder i organisationen.

-Nu kan vi bede om en rapport, der samler tidstro data

Med netværkene får vi mulighed for en samlet tværfaglig

som fx temperatur, medicinindgift og blodprøvesvar, mikro-

prioritering og ensretning, som kan være med til at de data,

bilologi mv. På den måde kan vi vælge forskellige rapporter,

vi kan få ud fra SP, bliver gode, siger Merete Ørtoft.

som vi ønsker at få vist med de relevante parametre. Vi er
først lige begyndt at ane, hvordan vi skal bruge de her funk-

FORFRA HVER GANG?

tioner, siger Dorthe og fremhæver:

På Amager/Hvidovre Hospital har man været på SP i ca.

-Rapporterne bliver ikke bedre end de data, vi putter
ind i systemet. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi styrker

otte måneder.
-Vi har en stærk fornemmelse af, at SP kan en hel masse,

dokumentationen, så observationer og handlinger kan blive

og at vi kun kender til ganske lidt af det, den kan. Sådan op-

anvendt i rapporter og i patientplanerne.

summerer projektsygeplejerske Janne Orbæk på gastroenheden på Amager/Hvidovre Hospital situationen lige nu.

TID TIL LEDELSESMÆSSIG PRIORITERING

-Vi opdager fx, at vi er nødt til at finde ud af, hvordan

Det Sygeplejefaglige Udvalg (SYFU) på Herlev/Gentofte

det ser ud nede i ambulatoriet, når vi i sengeafdelingen

Hospital består af ledende sygeplejersker og kliniske

gør det ene eller det andet i SP. Og hvad er så mest hen-

sygeplejespecialister. Her drøfter man retningen for den

sigtsmæssigt at gøre, hvis det skal fungere på tværs af

sygeplejefaglige udvikling på hospitalet. Udvalget har for en

enhederne i afdelingen?. Grundlæggende er det en god

periode rettet sit arbejde mod harmonisering af sygepleje-

proces for hele afdelingen og alle faggrupper at sætte sig

dokumentationen i SP.

ind i, hvad der foregår hos de andre. Men det er svært for

-Det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i, hvordan vi
gerne vil have, at sygeplejen udvikler sig, så vi derefter ved,
hvilke krav og ønsker, vi har på sygeplejens vegne til SPs udvikling i de næste par år, siger Merete Ørtoft, der er ledende
oversygeplejerske på neurologisk afdeling og formand for

os at få overblik, og jeg synes sygeplejen er usynlig, siger
Janne og spørger:
- Mon ikke vi kunne lære lidt af hinandens erfaringer på
tværs af hospitalerne?
På gastroenheden er der nu månedlige workshops, hvor

SYFU på Herlev/Gentofte Hospital.

den kliniske it-konsulent med viden om SP er til stede. Her

-Jeg oplever, at vi først nu, ca 1½ år efter implementeringen,

kan alle medarbejdere møde frem med en ide eller et pro-

er på forkant rent ledelsesmæssigt. Nu kan vi så småt få

blem omkring dokumentering i SP.

Der er en meget lang liste med ønsker til
ændringer og forbedringer til SP. Hvor havner
de henne, og hvem bestemmer, hvad der skal
prioriteres? Det er ikke enkelt at finde ud af.

en

holder ø

je

Hvem
bestemmer?
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PEJLEMÆRKE 3
Sygeplejerskerne skal have indflydelse
på udvikling og tilpasning af systemerne.
Vejen fra medarbejderenes ændringsønsker til
prioriteringen af, der skal/kan gøres noget ved
ønskerne er lang og uigennemskuelig. Hvordan kan
sygeplejerskerne holde fast i, at deres ændringsønsker er forstået og bliver prioriteret i den store bunke
af andre ønsker? Det skal blive mere gennemskueligt,
hvis sygeplejerskernes tillid til SP skal styrkes.

KAI
Styregruppe for Klinisk og
administrativt indhold

Prioriterer og tager beslutning ud fra
de overordnede prioteringer, der kommer
fra ekspertgrupperne

Sundhedsplatformens
bestyrelse

Sundhedsfaglige Råd er garanter
for specialernes faglige ønsker og
behov og udpeger eksperter til
ekspertgrupperne

62 ekspertgrupper med faglige eksperter.
Der er tilknyttede it-kyndige sundhedsfaglige
byggere. Ledes af en faglig ekspert og en campion

Beslutter hvilke ændringsog udviklingsforslag, der
skal arbejdes med.

Hospitalsledelserne indsamler ønsker om
ændring og udvikling fra hvert hospital og
formidler dem via CIMT til ekspertgrupperne

DEN LOKALE ORGANISERING

HVEM STYRER FAGLIGHEDEN FOR PATIENTPLANER?

I region Hovedstaden har man ladet det være op til de

Rigshospitalets vicedirektør, sygeplejerske Susanne Poulsen

enkelte hospitalsledelser at organisere det lokale drifts- og

er Champion for ekspertgruppen med patientplaner som an-

udviklingsarbejde af SP. Det betyder, at det lige nu er for-

svarsområde. Ekspertgruppen er central for den fremtidige

skelligt fra hospital til hospital, hvordan ønsker til ændringer

udvikling af den del af den sygeplejefaglige dokumentation.

flyder frem til hospitalsledelserne, som skal samle og melde

Ekspertgruppen består af 20 personer, som repræsenterer

videre til ekspertgrupperne.

afdelinger i region Sjælland og region Hovedstaden. De har

Kommunikationen mellem det lokale led og SP har, som
transitionschef Marianne From beskriver det på side 19
hidtil været utilstrækkelig. Og kommunikation og læring på
tværs af hospitalerne virker også til at være tilfældig.

alle teknisk indblik i SPs systemer.
Arbejdet i ekspertgruppen om patientplaner går dog først
i gang primo 2018.
-Vurderingen er, at det ikke giver mening, før region

Det er først inden for de seneste par måneder, at der er

Sjælland også er kommet med på SP. Vi samler erfaringerne

en fælles udmelding om, at der skal være en nøgleperson

ind og skal til at organisere, hvordan vi vil arbejde fremover,

for hver 15. slutbruger. Nøglepersonerne kommer til at være

siger Susanne Poulsen.

meget centrale personer for læring, videndeling og information mellem det lokale led og SP.

Hun har ikke lige nu et svar på, hvilket Råd – i lighed med
et Sundhedsfagligt Råd - der skal være garant for, at det
er de faglige ønsker og behov, der styrer udviklingen af
patientplanerne og ikke teknikken.
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SYGEPLEJERSKEPRISEN 2017

Sygeplejerskeprisen 2017:

Faglig tyngde gør en
forskel i rehabilitering
Sygeplejefaglighed spiller en stor rolle i Københavns kommunale rehabiliteringstilbud
til kræftpatienter – og deres pårørende. Sidstnævnte har Karin Birtø stået for som
pårørendekoordinator i Center for Kræft og Sundhed.

Årets modtager af kredsens Sygeplejerskepris Karin Birtø

nu helt systematisk til os straks efter operation på Rigsho-

har foreløbig været sygeplejerske i 40 år. I 30 af dem har

spitalet. Det er en stor fordel for optimal rehabilitering, at vi

hendes faglige fokus været på kræft – pleje til kræftsyge,

kommer på banen og i dialog med patienten hurtigst muligt.

forebyggelse, undervisning, formidling, rehabilitering og

Langt de fleste takker ja umiddelbart eller efter kort be-

pårørende. Kolleger og ledelse på Karins arbejdsplads Center

tænkningstid, men nogle vælger tilbuddet om rehabilitering

for Kræft og Sundhed (CKSK) i Københavns kommune,

fra, ofte fordi de ikke er mentalt klar til det, forklarer Karin.

indstillede hende til prisen for hendes viden og engagement
i arbejdet med rehabilitering og pårørendeindsats.

Det er dog muligt at ombestemme sig, for man kan blive
henvist til rehabilitering op til to år efter afsluttet behandling.

Centret blev etableret i 2007 på Nørrebro som et samlet
kommunalt rehabiliteringstilbud målrettet patienter, der har
eller har haft kræft. 1.000 københavnere er tilknyttet centret på et år, og brugertilfredsheden er 95%. Centret deler

Pårørendekoordinator Karin Birtø har fået

adresse med Kræftens Bekæmpelses rådgivning, og der er

Sygeplejerskeprisen 2017.

tætte relationer mellem de to tilbud. Fx skiftes Karin og de
øvrige sygeplejersker i CKSK til at have vagten i Kræftens
Bekæmpelses åbne rådgivning om fredagen.
HJÆLP TIL SELVHJÆLP
–For at bruge centrets rehabiliteringstilbud skal man være
bosiddende i Københavns kommune og henvises fra hospital eller egen læge. Omvendt er Kræftens Bekæmpelses
rådgivning åben for alle, men tilbyder ikke længerevarende
terapiforløb, forklarer Karin.
Hun lægger vægt på, at alle, der henvender sig, får noget
med sig, når de går ud ad døren på efter en kontakt. Det kan
være aftale om yderligere rådgivning, oplysning om andre
kontaktmuligheder, patientforeninger etc. Derfor er bred
viden om tilbud i og udenfor sundhedsvæsenet, et stort
netværk og faglig viden om komplikationer efter behandling, senfølger etc. vigtige kompetencer i arbejdsdagen – lige
som evnen til at se det enkelte menneske og tage afsæt i
den situation og tilstand, vedkommende befinder sig i.
SYSTEMATISK HENVISNING VIGTIG
Patienterne i CKSK kommer fortrinsvis efter henvisning
fra Rigshospitalet, men også fra praktiserende læger og
enkelte andre regionale hospitaler. Man kan blive henvist
helt fra det øjeblik, man får en kræftdiagnose.
-Brystkræftpatienter fra Københavns kommune henvises
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FORTROLIGHED OG FORBUDTE FØLELSER

Tilbuddene i CKSK er organiseret efter diagnosegrupper,

Indsatsen har vist, at nogen pårørende ikke troede, at de

fx brystkræft eller kræft i mund, hals og svælg. Opgaven

kunne benytte sig af centrets tilbud og medarbejdernes

går for alle gruppers vedkommende ud på at lære at leve

ekspertise. Det gjaldt fx en mand, som altid kørte sin kone,

en hverdag med kræft. Det betyder, at der er individuel og

når hun skulle i CKSK, og så ventede han tålmodigt uden for

gruppe-fokus på kost, træning, undervisning, forskellige

i bilen imens.

samtaleforløb, sundhedsfremme osv, men efterforløbet for

-Gennem pårørende-projektet har vi tilrettelagt en

en patient med kræft i mundhulen er meget forskelligt fra

målrettet indsats med tilbud, aktiviteter og samtalefora,

patienten med brystkræft, og medarbejderne i de forskel-

som fx handler om, hvordan man bliver en god pårørende

lige teams er specialister på hver deres felt.

og hvordan man kan tage hånd om sig selv. Vores erfaring

Samtidig har opdelingen i diagnosegrupper muliggjort

er, at mange pårørende er glade for at møde andre i samme

et tæt samarbejde med de enkelte hospitalsafdelinger,

båd og have et fortroligt rum, hvor det fx er tilladt at sætte

bl.a. i form af særlige nøglepersoner og tydelighed om

ord på forbudte følelser som vrede og skyld, forklarer Karin

hvem, der håndterer hvilke opgaver i relation til patienten

og fortsætter.

og forløbet. Tværgående samarbejde og tværfaglighed

-Det slår mig altid hvor stor fortrolighed, man møder i

har betydning for patienternes tryghed og tillid og for

dette arbejde – på meget kort tid åbner mange virkelig me-

succesfuld rehabilitering.

get op og deler følelser og tanker med stort set ukendte.

På CKSK arbejder sygeplejersker, diætister, ergo- og
fysioterapeuter samt socialrådgivere under ledelse af en

KVALITET ER GODT ARBEJDE

centerchef. Naboskabet med Kræftens Bekæmpelse gør

Pårørende-projektet løber frem til april, og snart går

det muligt at have let adgang til terapeuterne for faglig råd-

evalueringen i gang. Karin forventer, at i hvert fald temamø-

givning og sparring samt frivillige i netværksgrupper under

derne bliver et permanent tilbud, og som sygeplejerske

Kræftens Bekæmpelse.

glæder det hende, når en indsats viser sig at være værdifuld
for målgruppen.

MÆND OG KRÆFT

-Kvalitet er for mig at bruge min sygeplejefaglighed og

I de ti år, CKSK har eksisteret, har flere udviklingsprojekter

at have muligheden i mit arbejde for at bringe fagligheden i

ført til varige indsatser. Et tidligere projekt havde fokus

spil. Når jeg læser evalueringer, får tilbagemeldinger og ser,

på rehabilitering målrettet mænd, som var svært under-

at en indsats gør en forskel, ved jeg, at det arbejde, vi gør, er

repræsenterede blandt de henviste patienter. Indsatsen

godt. I de situationer oplever jeg faglig kvalitet, og jeg bliver

betyder, at der i dag er særlige tilbud til mænd, både i form

stolt – både af mit fag og min arbejdsplads, slutter Karin

af træning og udflugter som fisketure, stroppeture i skoven,

Birtø, som selv planlægger at gå på pension, når pårørende-

et nyt Mænds Mødested samt samtalegrupper om emner

projektet formelt afsluttes i april 2018.

som træning, mestring og seksualitet.
-Mænd vil faktisk gerne tale om de samme emner, som
kvinder gør her. Men deres facon er helt forskellig. Mænd
foretrækker ofte mere direkte sprog og står af på for meget
empati og læggen-hovedet-på-skrå i samtalen. Det er vig-

Om Sygeplejerskeprisen

tigt at vide som facilitator, hvis en samtalegruppe skal give
værdi til deltagerne, forklarer Karin.

Kreds Hovedstadens Sygeplejerskepris er en pris,
hvor kolleger på arbejdspladsen nominerer en sy-

PÅRØRENDE-INDSATS

geplejerske og medlem af DSR kreds Hovedstaden,

I over to år har Karin Birtø været pårørendekoordinator i

som særligt har bidraget til at højne fagligheden og

CKSK som tovholder i et projekt med fokus på pårørende

sygeplejefagets omdømme. Prisen uddeles hvert år

til kræftpatienter. I forsøgsperioden har 40 samtaler med

på generalforsamlingen og består af en glasfigur, et

pårørende været gennemført via en åben invitation på

diplom og en buket.

hjemmeside, information på biblioteker, praktiserende læger

I 2017 var i alt seks meget kvalificerede sygeple-

og hospitalernes kræftafdelinger, ligesom der har været kvar-

jersker nominerede til prisen. Kredsen ønsker alle

talsvise temaaftener med kort oplæg og efterfølgende dialog

nominerede tillykke med anerkendelsen og takker

i samarbejde med Rigshospitalet, Frederiksberg kommunes

alle, som tog mod opfordringen til at pege på en

sundhedscenter og rådgivere fra Kræftens Bekæmpelse.

kompetent og engageret kollega, som gør en forskel

-Pårørende til kræftpatienter løfter mange forskellige opgaver, og de tilsidesætter ofte deres egne behov.

i hverdagen.
Et enigt bedømmelsesudvalg under kredsbesty-

Sundhedsprofessionelles fokus er også ofte på patienten,

relsen besluttede at tildele Karin Birtø Sygeplejer-

og ingen spørger rigtigt ind til den pårørende og hvordan

skeprisen 2017. Kreds Hovedstaden ønsker tillykke.

vedkommende har det, konstaterer Karin.
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Arrangementer

vinter-forår 2018
December
13.

Netværk for sygeplejersker med varige begrænsninger i arbejdsevnen

Januar
8.

Stressforløb 1-2018 starter

16.

Intromøde for tillidsrepræsentanter

19.

Dimission på Diakonissestiftelsen

22.

Kursus: Sårbehandling

22.

Dimission på Bornholms sundheds- og sygeplejeskole

22.

Dimission på UCC Hillerød

24.

Dimission på Professionshøjskolen Metropol

30.

Intro for nyvalgte AMiR

Februar
2.

TR-AMiR møde: Kreativitet i forbedring af arbejdsmiljøet

22.

Stressforløb 2-2018 starter

27.

Medlemsmøde: Fællesskaber i arbejdslivet v/Mille Mortensen

Marts
8.

Arrangement ved Kvindernes Internationale Kampdag – se hjemmesiden

9.

Ekstraordinær OK18-kongres

13.

Fagdag i kreds Hovedstaden – DGI-Byen

Se flere detaljer om disse og eventuelle øvrige arrangementer på www.dsr.dk/hovedstaden/arrangementer.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Følg med i alle de andre arrangementer, der kommer i løbet af året ved at tilmelde dig kredsens nyhedsmails på
www.dsr.dk/hovedstaden

FAGDAG 13. MARTS – PROGRAMMET ER KLAR

KREDSEN ØNSKER
GLÆDELIG JUL

”Social ulighed i sundhed” er temaet for

Dansk Sygeplejeråd kreds Hovedstaden

kredsens fagdag i 2018. Det bliver en

ønsker alle medlemmer og øvrige læsere

spændende dag med oplæg og workshops

af bladet en rigtig Glædelig Jul og et

og masser af mulighed for inspiration og

Godt Nytår. Tak for godt samarbejde,

faglige refleksioner.

samvær og fagligt fællesskab i året, der
snart er gået.

Du kan høre følgende oplæg:

Vi ser frem til mere af det hele igen i

Cand.psych Dorthe Birkmose:

Udover oplæggene er der mulighed for at

2018. Her fortsætter kredsen naturligvis

Vi bliver nødt til at tale om risikoen for forråelse

vælge mellem otte workshops.

arbejdet med at sætte sygeplejen og syge-

Professor i pædagogik Katrin Hjorth:

Se alt om fagdagen og tilmeld dig på

plejerskernes vilkår og kompetencer højt på

Man skal være rask for at være syg

www.dsr.dk/hovedstaden/fagdag2018.

den faglige og politiske dagsorden i region

Ph.d. Anne Døssing:
Sygeplejersker som limen i sundhedsvæsenet?

og kommuner.
Vel mødt!

