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Dansk Sygeplejeråd Kreds 
Hovedstaden er DSR’s 
største lokale kreds.  
Vi organiserer ca. 
23.300 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

Forsidefoto: Martin Carlson er hjemmesygeplejerske i København 
og studerende på den nye specialuddannelse i Borgernær syge-

pleje. Han har for alvor lagt mærke til, hvad relationer og kendskab 
til samarbejdspartnere betyder for overgange i sundhedsvæsenet. 

Læs om Martins refleksioner og om betydningen af koordinering 
og relationer i bladets tema s. 11-19. Vi skriver også om løn og 

løntjek og ser tilbage på et travlt kvartal i kredsen. 
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Bogholderi  
e-mail: hov_oekonomi@dsr.dk
Kontakt det team, der dækker dit 
ansættelsesområde, hvis du er ansat  
i basisstilling.

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

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

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

Kredsformandskab  
Kredsformand Kristina Robins
1 kredsnæstformand Signe Hagel 
Andersen (barselsorlov)
2 kredsnæstformand Harun Demirtas
Kredsnæstformand Mette Sofie Haulrich
Kredsnæstformand Hanne Krogh
Kredsnæstformand Inger Margrete 
Siemsen
Barselsvikar for Signe Hagel: 

Kredsnæstformand Ken Strøm Andersen
Se hjemmesiden for kontaktinformation 
til kredsformandskabet

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

Telefonåbningstider 
Man-tirs, tors-fre 9-14, onsdag 13-16.

Kontoret er åbent for personlig 
henvendelse man-tirs og tors kl. 9-12. 
Andre tidspunkter for personligt møde 
eller telefondrøftelse kan aftales.

Trykt på FSC™  
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Cert. No. SW-COC-004066
www.fsc.org

LEDER

I oktober besøgte jeg Sundhedshuset i Helsingør og fulgtes 
rundt med koordinerende sygeplejerske Jaqueline Hjert
stedt (i midten med Git Kalsson til venstre). Det lokale tilbud 
under Nordsjællands Hospital rummer en stor vifte af sund
hedstilbud: Akutklinik, medicinske ambulatorier, konsulta
tioner og dropin tilbud om røntgen og blodprøvetagning.

Jeg tager med mig, at der er sygeplejersker, som trives 
fagligt med at arbejde på tværs af det store akuthospital og 
det lokale sundhedscenter. De medvirker til at sikre både 
nærhed og faglig kvalitet i sundhedstilbuddene tæt på bor
geren. Sygeplejerskerne kan virkelig deres kram, og har tid 
til at folde fagligheden ud. Mon ikke det er en medvirkende 
årsag til det gode arbejdsmiljø, som var tydeligt at mærke?

Et godt fundament og en positiv udfordring
Med finanslov 2020 blev der afsat penge til 1.000 nye 
sygeplejersker i de kommende år. Det kan vi være stolte 
af i Dansk Sygeplejeråd. Ikke kun vi politisk valgte, men 
rigtig mange TR og medlemmer har skrevet indlæg og 
taget aktiv del i den offentlige debat for at pege på be-
hovet og beskrive udfordringerne. For mig er det endnu 
et eksempel på, at sammen ER vi stærkest. Når vi står 
sammen, skaber vi resultater. 

Men vi skal videre herfra og byde aktivt ind på opga-
ven med at få omsat de gode viljer og intentioner til en 
stærk udvikling, der gavner hele faget, alle sygeplejersker 

og selvfølgelig borgere og patienter. Mit ønske er, at vi i 
Dansk Sygeplejeråd prioriterer at holde professionsfanen 
højt og arbejder for at styrke kvalitet i uddannelsen, sikre 
rum til faglighed i arbejdslivet og udvikle en tydelig fagi-
dentitet. Så bliver sygeplejersker det gode svar på mange 
udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen. Jeg tror på, at 
vi kan lykkes sammen.   

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. 
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MINI-TEMA LØN

Har du tjek på din løn? 
I to uger i november satte en lang række fagforeninger med kam
pagnen ”Er du OK?” fokus på værdien af at være medlem af en 
fagforening, som har ret til at forhandle løn og overenskomst på sit 
område. Dansk Sygeplejeråd er sådan en fagforening. 

For at skabe opmærksomhed på værdien af en fagforening med 
fokus på løn og vilkår, brugte tillidsrepræsentanterne på Herlev Hos
pital kampagnen til at lave løntjek på en lang række afdelinger af 
interesserede medlemmers lønsedler.

Det kan der være god grund til, for undersøgelser fra DSR og 
fra FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at hver tredje 
sygeplejerske oplever fejl på lønsedlen, og samtidig at en ud af fire 
medarbejdere sjældent eller aldrig tjekker sin lønseddel. Og det er 
heller ikke helt ligetil at få overblik over, om de mange linjer og koder 
på lønsedlen dækker de, det skal. 

Fællestillidsrepræsentant 
Sara C. Rønholt  
(i rød DSR-bluse) fra 
Herlev-Gentofte Hospital 
i færd med at tjekke 
lønsedler for medlemmer 
af Dansk Sygeplejeråd. 
Der var løntjek flere steder 
på hospitalet i forbindelse 
med den årlige ”Er du 
OK?”-kampagne, som 
sætter fokus på fordelene 
ved at være medlem af en 
overenskomstbærende 
fagforening. 

Kampagnen er slut, når du læser dette. Men fortvivl ikke! På kred
sens hjemmeside www.dsr.dk/hovedstaden finder du siden ”Løntjek 
i Kreds Hovedstaden 2019”. 

Her har vi samlet materiale, blandt andet konkrete vejledninger 
med tips og tricks til selv at tjekke din lønseddel, hvad enten du 
er ansat regionalt eller i en kommune. Du skal bruge dine seneste 
lønsedler og den kalender, du bruger til at skrive, hvordan du faktisk 
har arbejdet. 

Som medlem af Dansk Sygeplejeråd opfordrer vi dig til altid at 
kontakte din lokale tillids eller fællestillidsrepræsentant eller kreds
kontoret på tlf. 7021 1662 i åbningstiden, hvis du har spørgsmål eller 
undren i forbindelse med din lønseddel, og du ikke finder svaret på 
dsr.dk.

Det gælder selvfølgelig også, hvis du har andre spørgsmål, be
kymringer eller overvejelser i forbindelse med dit arbejdsliv nu og 
fremover. Vi glæder os til at høre fra dig. Det er også derfor, vi er her. 

..ellers er der hjælp 
at hente hos DSR

På kredsens hjemmeside 
www.dsr.dk/hovedstaden 
finder du tips og tricks 
til selv at tjekke din 
lønseddel. Du kan også 
få et kort overblik over 
forskellen på fagfor-
eninger, som forhandler 
overenskomst og dem, 
som ikke gør.  

Vi er stærke sammen – også om løn
Dansk Sygeplejeråd går på flere ben. Et af dem er at være en helt 
klassisk fagforening, som arbejder for at sikre medlemmernes løn 
og vilkår gennem forhandling og aftaler. Tillidsrepræsentanterne 
spiller en vigtig rolle i den opgave, fordi de er tættest på medlem
merne i hverdagen, har et særligt lokalt kendskab og er dem, som 
medlemmerne kan spille bold op ad, når de undrer sig eller har brug 
råd og vejledning. 

Eksemplerne her på siderne viser, hvor stor forskel en tillidsrepræ
sentant kan gøre. Brug din tillidsrepræsentant i hverdagen og husk, 
at både TR og du har en hel organisation i ryggen, som kender dit 
fag og dine vilkår. Det er det, det betyder at være medlem af en rigtig 
fagforening.

v/ kredsformand
KRISTINA ROBINS

DSR MENER...
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Leila Lind Larsen er tillidsrepræ
sentant på Herlev Hospital og 
arbejder på plastikkirurgisk am
bulatorium og operationsgangen. 
Hendes indsats i kombination 
med en kollegas undren over sin 
lønseddel betød, at seks syge
plejersker sidste år fik en uventet 
julehilsen på op til 50.000 kr. hver 
på årets sidste lønseddel. Alt i 
alt fik sygeplejerskerne omkring 
250.000 kr. tilbagebetalt.

 Den daværende oversyge
plejerske og jeg havde på et 
tidspunkt samarbejdet tæt om 
en kompetencestige på afdelin
gen, og i kampens hede sneg 
der sig et forkert tal ind på en 

fotokopi af aftalen. Det var en lavpraktisk fejl 40, for vi var helt enige 
om vilkårene, fortæller Leila. 

Komme af med undren
Fejlen handlede om et tillæg på 10.000 kr. årligt, som ikke skulle 
modregnes. Det blev det så alligevel for i alt seks sygeplejersker på 

afdelingen. Tiden gik, og ingen tænkte over det, før en kollega sidste 
år ved ErduOKkampagnen undrede sig over, at der var forskel på 
det tillæg, hun og hendes kollega fik, fortæller Leila og fortsætter:

 Heldigvis havde hun jo som medlem af Dansk Sygeplejeråd 
en tillidsrepræsentant, som hun kunne gå til med den undren. Jeg 
sammenlignede lønsedler, undersøgte sagen og fandt ud af, at fejlen 
havde stået på i otte år. Reglerne siger, at man kun kan rette fem år 
tilbage, men det betyder trods alt 50.000 kr. i efterregulering for en 
fuldtidsansat. Dem var der tre af.

Da Leila kontaktede lønkontoret med kravet, gik sagen sin gang, 
selvom det kostede afdelingen 250.000 kr. 

 Reglerne skal være ens for alle, og der var da heller ingen slinger 
i valsen. De berørte sygeplejersker fik deres retmæssige penge med 
tilbagevirkende kraft og selvfølgelig fast fremover, fortæller Leila.

Løn fylder hos unge
Sagen har betydet, at sygeplejerskerne på afdelingen er blevet mere 
bevidste om, at de har en lokal tillidsrepræsentant, som er i stand til 
at hjælpe medlemmerne, når og hvis de undrer sig, fx over lønsedlen. 

 Og så synes jeg, at det med at være opmærksom på lønnen 
efterhånden slår igennem hos især yngre og nye sygeplejersker. De 
skal lige finde ud af at være fastansatte og lære vilkårene at kende, 
men løn er bestemt kommet længere frem i alles bevidsthed, slutter 
tillidsrepræsentant Leila Larsen. 

Sammen om lønnen:  
”Det giver tryghed med tillidsrepræsentanten tæt på” 

Sammen om lønnen:  
TR-indsats sikrede kolleger en kvart million

Hanne Bennebjerg (tv) fik god støtte af sin 
fællestillidsrepræsentant i Rødovre kommune, 
Dorthe Martinsen, i forbindelse med et 
jobskifte. 

Da sygeplejerske Hanne Søgaard Bennebjerg søgte tilbage til nyt job 
i Rødovre kommune igen efter at have arbejdet i en anden kommune 
i halvandet år, forberedte hun sig på at forhandle om lønnen. 

 Jeg synes, man altid bør forholde sig til løn. Jeg gjorde mig selv 
nogle overvejelser om, hvad jeg gerne ville have, og jeg kontaktede 
tidligere kolleger i Rødovre, som heldigvis var meget villige til at 
oplyse mig om deres løn. Og den dag, jeg fik tilbudt jobbet, tog jeg 
kontakt til sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant Dorthe Mar
tinsen, fortæller Hanne og fortsætter: 

 Dorthe var faktisk ude at løbe DHL, da jeg ringede, men vi talte 
sammen igen. Hun opfordrede mig til at gå efter et endnu højere 
tillæg end det, jeg selv havde tænkt mig. Derefter håndterede hun 
forhandlingen, og jeg hørte først fra min arbejdsgiver igen, da alting 
var landet og med et resultat, jeg er meget tilfreds med. Det var både 
uventet og imponerende.  

Stigende bevidsthed om løn
Sidst Hanne skiftede job, gik hun ned i løn, men tog jobbet alligevel. 
Hun ønskede ikke, at det samme skulle gentage sig. 

 Jeg var i kontakt med kredskontoret sidst, men det giver en stor 
tryghed at have en lokal tillidsrepræsentant at støtte sig til undervejs. 
Det er svært at vide konkret, hvilket beløb, man skal gå efter. Især er det 

vigtigt, at man ikke føler, 
at man står alene, og 
det gjorde jeg bestemt 
ikke her, slutter Hanne 
Søgaard Bennebjerg.

Som fællestillids
repræsentant oplever 
Dorthe Martinsen en 
stigende opmærksom
hed på løn.

 Særligt unge og ny
uddannede sygeplejer
sker er mere bevidste 
om at stille krav og for
holde sig til deres løn. 
Der er også en større 
bevidsthed om at være åben og dele viden om sin egen løn for at være 
med til at løfte barren. Dansk Sygeplejeråds seneste kampagne om 
først at sige Ja til et nyt job, når lønnen er på plads, har også været med 
til at sætte fokus på at bruge DSR og trække på tillidsrepræsentanten, 
som har kendskab til de lokale forhold. Det kan betyde en forskel, der 
kan mærkes, konstaterer Dorthe Martinsen. 

Tillidsrepræsentant Leila Lind 
Larsen skaffede seks sygeplejer-
sker på plastikkirurgisk afdeling på 
Herlev Hospital i alt 250.000 kr.  
Et medlem kontaktede hende med 
sin undren, og Leila fulgte sagen 
til dørs.. 
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NYT FRA KREDSEN

"Hej, det er DSR, der ringer..."
Sidst i oktober fik næsten 400 nyuddannede medlemmer en op
ringning fra kredsen. En gruppe bestående af formandskabet og 
kredsbestyrelsesmedlemmer kontakter to gange årligt medlemmer, 
der er uddannet ca. tre måneder tidligere. Formålet er at tilbyde en 
uforpligtende og personlig snak om, hvordan de har oplevet starten 
på deres arbejdsliv som sygeplejersker og tilbyde fagforeningens 
støtte ved behov. 

Denne gang bar samtalerne overordnet præg af tilfredshed med 
introduktionsforløbene på mange arbejdspladser. Det er kredsens 
oplevelse, at arbejdspladserne i højere grad end tidligere prioriterer 
at give de nyuddannede sygeplejersker ordentlige rammer for at 
komme godt ind i faget og på arbejdspladsen. 

På ringeholdet i oktober deltog bl.a. Mette Sofie, Tanja, Inger 
Margrete (Ims), Trine, Harun og Hanne.

Stresskurser forår 2019
Kreds Hovedstaden tilbyder støtte til medlemmer 
med stress i form af et gratis stressforløb i en mindre 
gruppe, som mødes en gang om ugen i fire uger. Det 
sidste forløb i 2019 er i gang, og det første forløb i 
2020 starter primo februar. 

Kredsens arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Niel
sen faciliterer stressforløbene. Læs mere, se aktuelle 
datoer og meld dig til på www.dsr.dk/hovedstaden.

Kredsbestyrelsen  
vedtager budget 2020 
På kredsbestyrelsens møde i november blev kredsens budget for 2020 vedta
get. Det kommende budget har fået en anden form end tidligere. Hensigten er 
at gøre det mere tydeligt for, hvordan Dansk Sygeplejeråd bruger ressoucerne. 

Der er fx i 2020 afsat knapt 1,25 mio. kr. til de tillidsvalgte, ca. 780.000 
kr. til profession og sundhedspolitik og 185.000 kr. til aktiviteter på arbejds
miljøområdet. Størsteparten af kredsens budget går til lønomkostninger til 
medarbejderne og honorarer til politikerne i formandskabet. 

Kredsbestyrelsen følger udmøntningen af budgettet gennem kvartalsvise 
økonomirapporter på kredsbestyrelsens møder.

Arbejdsform til debat
Ud over budgetvedtagelsen drøftede kredsbestyrelsen sin arbejdsform frem
adrettet, herunder antallet af møder og temadage holdt op mod muligheder
ne for at arbejde mere ad hoc med skiftende tematiserede arbejdsgrupper 
med fokus på særlige aktiviteter og indsatsområder. Kredsbestyrelsen 
træffer endelig beslutning om sin arbejdsform i december. 

I nyhedsstrømmen på kredsens facebookside og hjemmeside kan du se 
en video (udsendt uge 47), hvor kredsbestyrelsesmedlemmerne Tanja Due 
Krogh og Morten Lendal fortæller om mødet i november måned. Den form 
for formidling er et nyt tiltag fra kredsbestyrelsens arbejdsgruppe om Syn
lighed. 

Åbningstider  
JUL OG NYTÅR 
Jul og nytår står for døren. Kredskontoret er åbent 
som følger for telefonisk eller personlig henvendelse: 
• Mandag 23.12.: Kontoret er åbent som sædvanlig
• Tirsdagtorsdag 2426.12.: Kontoret er lukket 

(Juleaftensdag, 1. og 2. Juledag)
• Fredag 27.12.: 914
• Mandag 30.12.: 914
• Tirsdagonsdag 31.121.1.: Kontoret er lukket (Nyt

årsaftensdag og Nytårsdag)
• Fra torsdag 2.1.: Kontoret er åbent som sædvanlig
Kredskontoret på Bornholm er åbent for henvendel
se efter aftale. 

Hvis du er i tvivl om aftalerne i overenskomsten 
angående frihed og tillæg i forbindelse med julen og 
nytåret, kan du se mere i oversigten på www.dsr.dk/ 
hovedstaden.

Reglerne for frihed og afspadsering på det kom
munale område i forbindelse med de særlige fridage, 
herunder jul og nytår er ikke ens alle steder. Find de 
regler, der gælder i din kommune på www.dsr.dk/
hovedstaden.
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Kredsen samler input  
til ny DSR-vision 
Dansk Sygeplejeråd skal have ny vision og nyt værdi
grundlag, som skal afløse den hidtidige vision fra 2012, 
der hedder ”Vi flytter grænser – i organisation, fag og 
samfund”. Visionen skal være klar til præsentation og 
godkendelse på Dansk Sygeplejeråds kongres i maj 2020, 
hvorefter den skal implementeres i hele organisationen. 

I løbet af efteråret 2019 er en lang række interessenter 
blevet involveret i processen frem mod en endelig vision. 
Hovedbestyr elsen står i spidsen for arbejdet, men både 
kredsbestyrelsen, (fælles)tillidsrepræsentanter, øvrige 
med lemmer og medarbejdere i kredsen har arbejdet med 
fundamentet for vision og det tilhørende værdigrundlag. 

Fokus på psykiatrisk sygepleje i stedet for tvang
En ensidig fokusering på at nedbringe en bestemt form for tvang in
debærer en oplagt risiko for, at anvendelsen af andre former for tvang 
bringes mere i spil. Det har vi i kredsen påpeget flere gange igennem 
indsatsen, blandt andet i temaet om presset på den inten sive psykiatri i 
OmKreds H nr 12019. 

Det er veldokumenteret, at det er muligt at reducere brugen af alle for
mer for tvang væsentligt ved at investere i mere tid til patienterne og flere 
medarbejdere med de rette faglige komptencer, fx sygeplejersker med 
psykiatrisk specialuddannelse. Men gode resultater kræver flere ressour
cer. I kredsen afventer vi med interesse prioriteringer og målsætninger i 
den netop vedtagne 3års plan, der er på vej for psykiatrien i regionen. 

v/ kredsnæstformand
METTE SOFIE HAULRICH

DSR MENER...

Tal på tvang i regionen 
I en ny rapport gør Sundhedssstyrelsen status over de 
senere års nationale indsats på regionalt niveau for at 
nedbringe tvang i psykiatrien. Den konkrete målsætning 
var en generel nedbringelse af tvang og en halvering af 
andelen af patienter, som bæltefikseres fra 7,7% i 2013 
til 3,9% frem mod 2020. Region Hovedstaden når som 
den eneste region målsætningen med en andel på 3,4%.

Sundhedsstyrelsen har monitoreret udviklingen i an
vendelse af tvang, da fokus på en form for tvang som fx 
bæltefiksering kan medføre en stigning i brugen af andre 
former for tvang, fx fastholdelse eller anvendelse af akut 
beroligende medicin med tvang. 

I 2018 fik 897 personer i Region Hovedstaden akut 
beroligende medicin med tvang, og det var et mindre 
fald fra 2017. I forhold til fastholdelser, som anses for en 
mindre indgribende form for tvang, er tallene mindre 
gennemskuelige. Dagens Medicin bragte 10. oktober 
en artikel, som ser nærmere på fastholdelsernes va
righed. Her viser Dagens Medicins opgørelser, at der 
i samme periode har været en stigning i antallet af 
fastholdelser, særligt af ½1 times varighed. I Region 
Hovedstaden forekom der i alt 1281 fastholdelser af op 
til en halv times varighed. 
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Budget 2020: 
Arbejdsro og 
blandede bolsjer
Næste års budget i kredsens 29 kommuner og i Re
gion Hovedstaden blev endeligt vedtaget i november. 
Kredsen har igen i år arbejdet tæt sammen med FTR 
og TR for at påvirke budgetterne til gavn for sygeple
jen og sygeplejersker.

Ro på i regionen - måske
I Region Hovedstaden har budgettet for 2020 fokus 
på at skabe arbejdsro på hospitalerne til gavn for pa
tienter og medarbejdere. Med aftalen tilføres hospita
lerne 300 millioner kroner næste år for at lette presset 
på hospitalernes økonomi. Det er første gang i fire år, 
at hospitalerne friholdes for centrale sparekrav – et 
centralt ønske fra kredsen gennem flere år. 

Træerne vokser dog ikke ind i himlen, og der vil 
fortsat være behov for at prioritere lokalt i takt med, 
at der kommer nye behandlingsmuligheder og flere 
patienter. Kredsen vil derfor være opmærksom på 
omprioriteringer på de enkelte hospitaler, som kan 
ramme medarbejderne og i sidste ende patienterne. 

Broget kommunalt billede
Billedet er mere blandet for de kommunale budget
ter. De store forskelle på kommunernes økonomi 
afspejles i deres budgetter for 2020. Det overordnede 
billede er, at kommunerne prioriterer barnets første 
1.000 dage, hvor sundhedsplejerskerne spiller en 
hovedrolle. Kommunerne har desuden fokus på 
hjemmesygeplejen og organiseringen heraf. 

Enkelte kommuner som Frederiksberg har desuden 
afsat midler til at rekruttere og fastholde sygeplejer
sker og tager dermed forskud på det nationale task 
force arbejde med at rekruttere og fastholde social 
og sundhedspersonale i kommunerne. Det arbejde 
følger kredsen også tæt.

FORHANDLING OM AFTALE  
FOR KLINISKE UNDERVISERE
Kredsen har i november taget hul på forhandlinger med Region Hovedsta
den om en mulig forhåndsaftale for de kliniske undervisere på det regionale 
område. En aftale, som fastlægger de grundlæggende tillæg og vilkår for 
denne gruppe vil være et vigtigt pejlemærke for undervisernes lønudvikling, 

Vi går efter at få en generel aftale i hus på et væsentligt område, ikke 
mindst med den politiske beslutning om et øget optag på sygeplejeud
dannelsen i de kommende år. Udviklingen betyder, at der bliver behov for 
velkvalificerede kliniske undervisere. De har det overordnede ansvar for, at 
studerende kommer godt gennem forløbet i klinikken og bliver klædt bedst 
muligt til fremtiden som sygeplejerske. Derfor skal de i vores optik både 
sikres et fornuftigt tillæg for funktionen og tid til at prioritere opgaven i den 
kliniske praksis. Der er naturligvis kun basis for en aftale, hvis det lykkes at 
nå et forhandlingsresultat, som lever op til vores forventninger i kredsen, 
konstaterer kredsformand Kristina Robins.

Københavns Kommune     Budget 2020  KK.dk/budget2020

Klima  
og kerne-
velfærd
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Region Hovedstaden
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Tjekhov i teatret – med rabat 
Som DSRmedlem kan du købe billetter med 15% rabat til større forestil
linger på Nørrebro Teater. Fra 21. februar til 4. april lægger teatret scene 
til forestillingen ”Kirsebærhaven” af russiske Anton Tjekhov. Det er en 
sørgmunter fortælling om et samfund i overgang – hvad sker der, når det 
kendte går under, og konturerne af en ny verden tegner sig? 

Madeleine Røn Juul instruerer de 12 skuespillere, heriblandt Mikael 
Birkkjær og Michelle BjørnAndersen. 

Se mere om det brede repertoire på Nørrebro Teaters hjemmeside  
www.nbt.dk. Følg anvisningerne på www.dsr.dk/ hovedstaden under ”Find 
det” på forsiden og køb billet til en god teateroplevelse i det nye år med 
kolleger, venner eller familie.

G
EN

REFO
TO
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Mændene fylder i statistikkerne, når det 
gælder social ulighed i sundhed. Derfor valgte 
kredsbestyrelsen at sætte fokus på social ulighed 
ved årets markering af den internationale  
Mens Day 19. november. 
Socialsygeplejerske Lene Bruun Damgaard fra Rigshospitalet viste, 
hvordan sundhedsvæsnets organisering ekskluderer dem, der har det 
allersværest i samfundet. Hendes budskab til alle sygeplejersker er at 
stille spørgsmål til det menneske, man har med at gøre, lytte oprigtigt til 
svarene og handle på det, man hører.  

Sociolancen kører hver dag i Københavns gader og er betjent af både 
en sundheds- og en socialprofessionel person. Opgaven er at finde mere 
holdbare løsninger end en akut indlæggelse for socialt udsatte. En af op-
havsmændene til sociolancen, Renè Bruun Damgaard fastslog, at det kun 
kan lykkes at hjælpe, hvis der er et godt fungerende samarbejde blandt de 
professionelle. 

Sygeplejerskerne Malene Wiberg Schmidt og Liv Jonsdottir Larsen 
fortalte om den skadesreducerende tilgang, i den store vifte af tilbud, 
der hører under Mændenes Hjem, hvor de arbejder. Deres budskab gik 
til den fungerende socialborgmester Lars Mygind (SF), som deltog på 
mødet. Problemet er de manglende muligheder for pleje og omsorg til 
hjemløse, der er alvorligt syge, døende eller har brug for rehabilitering 
efter operationer. 

Mens Day 
– ulighed i sundhed

Dokumentation 
– meningsfuld eller en unødig byrde?
55 medlemmer på kredsens videnscafe den  
20. november fik et filosofisk og mere nuanceret  
blik på dokumentation i sygeplejen.

Hvis noget er meningsløst, er det så også unyttigt? Eller omvendt: Hvis 
noget er meningsfuldt, er det så samtidigt nyttigt? Det var den slags etiske 
overvejelser, som filosof og docent på Københavns Professionshøjskole 
Benjamin Olivares Bøgeskov ledte deltagerne igennem. 

Benjamin viste, hvordan dokumentation i sygeplejen er kompleks og 
samtidig svær og vigtigheden af at skelne mellem det. Den er kompleks, 
fordi den tjener mange formål og anvendes forskelligt i de mange lag i 
sundhedsvæsenets hierarki. Den er svær, fordi det at udføre dokumentati-
on sætter sygeplejersker i nogle etiske dilemmaer, der er kendetegnet ved 
ikke at have en rigtig eller forkert løsning. Et eksempel er, at tiden brugt 
på dokumentation går fra tiden til omsorg for patienten. 

Benjamin havde et vigtigt råd til, hvordan især ledere af sygeplejen bør 
argumentere for nødvendigheden af dokumentation: Argumenter ærligt 
og tydeligt om det specifikke formål for dokumentationen. Og husk at 

Fra venstre øverste række 
kredsbestyrelsesmedlem 
Leif Nielsen, der har sat 
Mens Day på dagsordenen 
i kredsen, sygeplejersker
ne Liv Jónsdottir Larsen og 
Malene Wiberg Schmidt, 
Mændenes Hjem, kreds
formand Kristina Robins, 
socialsygeplejerske 
Lene Bruun Damgaard, 
kredsnæstformand Harun 
Demirtas, socialfaglig 
medarbejder på socio
lancen René Poulsen og 
fungerende sundheds og 
omsorgsborgmester Lars 
Mygind (SF).

alle former for dokumentation har både virkninger og bivirkninger. Pas 
på med, at argumentere med at det ikke tager tid. Argumentet rammer 
lige ned i de svære etiske dilemmaer om prioritering, som gør ondt i en 
sygeplejerskes travle hverdag. 

Spørg, lyt og handl på det du hører
Sygeplejersker har en stor rolle at spille, når det handler om at mind
ske ulighed i sundhed. Personcentrering og inddragelse er nøgleord 
i den forbindelse. Derfor skal vi som sygeplejersker og som ledere 
af sygeplejen blive ved med at argumentere for tid og fokus på den 
vigtige del af sygepleje, der handler om relationsdannelse. 

v/ kredsnæstformand
HARUN DEMIRTAS 

DSR MENER...

Benjamin Olivares Bøgeskov i etisk dialog med deltagerne på videnscaféen om 
dokumentation i sygeplejen. 
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På kredsens møde 4. november for for konsultationssygeplejersker og andre 
privatansatte holdt sygeplejerske og professor Vibeke Zoffmann (foto) oplæg om 
det evidensbasrede redskab, Guidet Egenbeslutning, hun har udviklet. Det er en 
struktureret metode til at samarbejde med borgere med kronisk sygdom.

Kredsens arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Nielsen adresserede de særlige 
udfordringer, mange konsultationssygeplejersker kan genkende fra deres hverdag i 
praksis: Oplevelsen af være en slags familie på en lille arbejdsplads.

Når familieformer råder på arbejdet, kan det være vanskeligt at holde på sine 
overenskomstmæssige rettigheder, fordi de personlige relationer har større betyd-
ning end på større arbejdspladser, og uenigheder let kommer til at handle om 
personen snarere end sagen. Deltagerne drøftede i fællesskab de overvejelser, den 
enkelte må gøre sig i forbindelse med udfordringer på arbejdspladsen.

Seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse præsen-
terede den nyeste viden om sammenhængen mellem natarbejde 
og sygdomsrisiko på et velbesøgt medlemsmøde i kredsen i 
oktober. 

Den gode nyhed er, at det er muligt at forebygge både gener 
og sygdomsrisiko, blandt andet ved at følge disse anbefalinger: 
• Begrænsning af antal sammenhængende nattevagter
• Rotation af vagterne med uret
• Lysreduktion (og øget brug af rødt lys) på nattevagterne
• Begrænsning af det samlede antal år med nat arbejde for den 

enkelte
• Mulighed for powernaps
• Begræsning af opgaverne til det, der er akut og uopsætteligt

Når arbejdspladsen er  
som en lille familie

Oktober bød på en nyskabelse i kredsens regi, idet vi for første gang 
inviterede til en aktionslæringsdag for TRIO’erne – tillidsrepræsentanten, 
arbejdsmiljø repræsentanten og lederen fra samme arbejdsplads i aktion for 
at forbedre arbejdsmiljøindsatsen og arbejdsmiljøet på egen arbejdsplads. 

Der var fuldt hus med repræsentation fra 13 regionale og kommunale ar-
bejdspladser, og nogle af deltagerne ses her til højre. Hver TRIO besluttede 
en indsats, som de ville arbejde videre med lokalt. Kredsen tilbyder støtte 
og vejledning undervejs i det næste halve år. 

En del af indsatserne handler om, hvordan sygeplejerskers faglighed og 
mulighed for fælles refleksion over praksis kan blive prioriteret i hverdagen. 
Det ligger godt i tråd med, at vi ved, at der er sammenhæng med mulighed 
for at udføre sygepleje af høj faglig kvalitet og oplevelsen af at have et godt 
arbejdsmiljø.

Fælles aktion for arbejdsmiljøet

Forebyggende anbefalinger ved natarbejde
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DSR MENER...

Sygeplejens værdier  
er på spil
På Danske Regioners konference ”Sund
hed for alle” 4. november om ulighed i 
sundhed, som jeg deltog i, gik der en rød 
tråd gennem oplæggene: Sundhedspro
fessionelle skal blive bedre til at lytte til 
de socialt udsatte patienter, som har brug 
for skræddersyede løsninger, god tid og 
anerkendelse. 

Det er som taget ud af en lærebog om 
sygeplejens værdier. God koordinering 
handler om disse værdier, som er under 
pres. Det er ikke ekstra krydderi til ker
neopgaven, når sygeplejersker bruger 
deres tid og viden på at finde løsninger, 
der passer til den enkelte patient. Det 
handler om liv eller død. 

v/ kredsnæstformand
KEN STRØM ANDERSEN

S ygeplejersker koordinerer hele tiden 
og er centrale aktører for at skabe 
sammenhæng i sundhedsvæsenet, 
uanset om det står i jobbeskrivelsen 

eller ej. Når koordinering ikke står i jobbeskri-
velsen, foregår det ofte usynligt og som et tids-
krævende vedhæng til det, der betragtes som 
den egentlige kerneopgave. Men koordinering 
kræver både tid, viden og kompetencer. 

I dette tema ser vi på sygeplejens og sygeple-
jerskers roller i koordination af patientforløb.

En professionel tilgang
Sygeplejerske, lektor på VIA University College 
og ph.d. Anne Døssing har undersøgt sygeple-
jerskers rolle som det, der kaldes organisatorisk 
lim i sundhedsvæsnet. 

-I min ph.d. afhandling viser jeg, at syge-
plejersker generelt er meget optaget af at skabe 
sammenhæng og mening i de enkelte patien-
ters forløb. De gør det ved at kende de formelle 
regler godt og følge dem loyalt, men også ved 
at finde løsninger for den enkelte patient ved 
at omgå reglerne eller anvende uformelle mu-
ligheder, siger Anne Døssing.

-Det, jeg også finder er, at sygeplejersker er 
meget ambivalente overfor den koordinerende 
rolle. De er i tvivl om, om det overhovedet er 
sygepleje, og om det er legitimt at beskæftige 
sig med koordinering. Det står faktisk sjældent 

i deres funktionsbeskrivelser, bemærker Anne 
og fortsætter:

-Ledelserne er fuldt ud klar over, at sygeple-
jerskerne bruger endog meget tid på koordi-
nering, og de ved, at det er en vigtig opgave. 
Men det er alligevel ikke en opgave, som hver-
ken lederne eller sygeplejerskerne selv tager til 
sig som en opgave, der kræver en professionel 
opmærksomhed. Det forbliver usynligt, selv-
om det i virkeligheden er helt essentielt for 
patientsikkerheden i et ekstremt differentieret 
sundhedsvæsen, hvor det nærmest er umuligt 
for selv ressourcestærke patienter at navigere 
rundt. Og særdeles vanskeligt for dem, der af 
den ene eller anden grund ikke passer ind i 
organiseringen. 

Koordinering for alle, der ikke passer ind
Når man ser på jobbeskrivelserne for syge-
plejersker ansat i koordinerende funktioner, 
er der som regel specifikt fokus på patienter, 
der har multisygdom, sociale eller psykiske 
udfordringer eller dem, som af andre grunde 
ikke passer ind i sundhedsvæsnets arbejds-
gange og organisering. Og det er med god 
grund, fordi det viser sig tydeligt i gennem-
snitslevealderen. En ufaglært mand på 30 
år i dag har en forventet levetid, der er seks 
år kortere end en højt uddannet mand på 
samme alder. 

TEMA: KOORDINERING KRÆVER SYGEPLEJE

Koordinering i sundhedsvæsnet er en opgave, som sygeplejersker 
er dybt involveret i. Behovet for koordinering er særligt stort for 
sårbare grupper af patienter. Dermed er koordinering en del af 

årsagen til og svaret på social ulighed i sundhed

KOORDINERING,  
SYGEPLEJE OG  

SYGEPLEJERSKER
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Sygeplejersker arbejder over alt i sundhedsvæsenet i forskellige koordinerende funktioner, 
hvor selve jobbets indhold at koordinere. På Bispebjerg  Frederiksberg Hospital har man 

samlet sygeplejersker med koordinerende funktioner under samme tag.

N ed ad en kort kontorgang på Bispebjerg hospital har en 
række sygeplejersker med forskellige koordinerende funkti-
oner deres base. Der sidder to samordningskonsulenter, tre 
socialsygeplejersker, mindst to tværsektorielle sygeplejersker, 

to til tre udskrivningskoordinatorer. 
Hvis de alle er der på samme tid, kan det blive til over 10 personer, som 

alle er uddannede sygeplejersker. Med forskellige indgangsvinkler er de i 
færd med at gøre behandlingsforløb på hospitalet og overgange mellem 
sektorer sikre og hensigtsmæssige for patienterne. 

Kendskab er alfa og omega
Ledende oversygeplejerske på den Fælles Akutmodtagelse Charlotte Rah-
bek er leder for de fleste af sygeplejerskerne på gangen, hvor også hendes 
eget kontor ligger. 

-Det er på ingen måder tilfældigt, at vi har bragt de forskellige koor-
dinerende stillinger – også udskrivningskoordinatorerne fra kommunen 
– sammen under samme tag, så de til daglig sidder i hinandens nærhed, 
forklarer Charlotte. 

-Det er utrolig vigtigt, at der er en god samarbejdsrelation mellem dem, 
der koordinerer patientforløbene. De skal kende hinanden. De skal vide, 
hvad de hver især har af opgaver og muligheder i deres organisation. De 

skal forstå, hvilke informationer de andre har brug for for at kunne lave 
en god overgang. Det forsøger vi at fremme ved, at de sidder sammen her, 
siger Charlotte og tilføjer:

-Også på ledelsesniveau har vi tæt og helt systematisk kontakt. Jeg er 
i tæt og god dialog med chef omsorg og rehabilitering Merete Rønn, 
Københavns kommune. Også på mellemlederniveau har de regelmæssig 
kontakt. Formålet er, at vi hele tiden er klar over, hvordan situationen er 
hos den anden part og er parate til at træde til, når der er problemer. 

Rette patient på rette tid og sted
Bispebjerg - Frederiksberg Hospital gennemførte i perioden 2016–18 et 
projekt om Sikker Sammenhæng i samarbejde med Københavns Kommu-
ne og med tæt sparring fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

-Vores udgangspunkt var og er stadig, at vi har et fælles ansvar for 
patienterne. Vi skal ”medarbejde” og ikke modarbejde hinanden, når det 
bliver svært, konstaterer Charlotte Rahbek. 

-Det kræver, at vi har et fælles billede af, hvad der skal til for at løse ker-
neopgaven. Det har vi blandt andet brugt projektet til at fået tydeliggjort. 
Vores fælles mantra er den rette patient til rette tid og sted. Vi har et team, 
der skal samarbejde om, at det bliver virkelighed for konkrete patienter, 
slutter Charlotte. 

Når relation rimer 
på koordinering

K øbenhavns Kommunes udskrivningskoordinatorer sidder lige overfor Liselotte Graa 
Jensen, der er tværsektoriel følgehjem-sygeplejerske. Lotte (tv på billedet), som hun 
kaldes, hjælper sygeplejerskerne på hospitalets afdelinger med at få styr på udskriv-
elsen af patienter, der skal hjem til eget hjem.

- Jeg er med, når der er komplekse problemstillinger på den ene eller anden måde i ud-
skrivelsen til eget hjem. Udskrivningskoordinatorerne tager sig af samarbejdet omkring de 
borgere, der skal udskrives til en af kommunens forskellige døgnpladser – rehabilitering eller 
akutpladser for eksempel. Vi har en del hurtig koordinering med hinanden over skrivebordet 
til hverdag, hvor vi lige kan tjekke af, om den ene eller anden af os har en patient på sin liste 
til i dag. 

Udskrivningskoordinatoren  
og følgehjem-sygeplejersken
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Samordnings-
konsulenten

L ena Salomon er samordningskonsulent. En del af hendes 
arbejde er at holde øje med, om aftalerne mellem kommuner 
og hospitalet overholdes. Det handler både om de økonomiske 
aftaler, men også aftaler om kvalitet og sikker og rettidig kom-

munikation mellem sektorerne.
- Jeg er med til at justere og forbedre aftalerne i samarbejde med ho-

spitalerne og kommunerne i Region Hovedstaden. Og så underviser jeg 
i den meget detaljerede kommunikationsaftale, der er indgået mellem 
Region Hovedstaden og kommunerne i regionen.  

På billede ses Lena ved sit skrivebord, der står i samme lokale, hvor 
social sygeplejerske Catharina Gravgaard Hyldelund sin kontorplads. 
Læs om hendes arbejde på side 16. 

DE SYGEPLEJEFAGLIGE 
HELHEDSVURDERINGER 
ER MANGELFULDE

S tyrelsen for patientsikkerhed har 
for ganske nyligt (november 2019) 
opsamlet læringen fra tilsynsbesø-
gene, der i 2018 blandt andet fo-

kuserede på samarbejde og information ved 
udskrivelse fra somatiske sygehuse i 2018. 

Journalgennemgangen viste, at den syge-
plejefaglige vurdering med beskrivelse af pa-

Kilde: Grafen er fra Styrelsens for Patientsikkerheds rapport med læringspunkter  
fra tilsynsbesøgene på somatiske sygehuse i 2018 udgivet i november 2019.

Journalgennemgang med henblik på vurdering af den sygeplejefaglige 
beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer

0%

47% 41% 12%

20% 40% 60% 80% 100%

Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant

tienters aktuelle og potentielle problemer ikke 
opfylder målene. Styrelsen ser den sygepleje-
faglige helhedsvurdering som et meget vigtigt 
redskab til at alle sundhedspersoner kan danne 
sig et overblik. Når de aktuelle og potentielle 
problemstillinger for patienten ikke er fagligt 
vurderet og beskrevet udgør det en risiko for 
patient sikkerheden bl.a. ved udskrivelse. SIKKER SAMMENHÆNG  

GIVER POTE

• På et rehabiliteringscenter i  
Københavns Kommune, der 
deltog i projektet Sikker Sam
menhæng, oplevede borgerne 
en stigning i kvaliteten fra 20% til 
46% efter indsatsen i projektet.

• Den sygeplejefaglige udredning 
er foretaget og dokumenteret 
indenfor 48 t. efter ankomst i  
60 % af forløbene på de rehabili
teringscentre, hvor man i projektet 
har fokuseret på samarbejdet om 
kommunikationsindsatsen mellem 
sektorerne.
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Ledende oversygeplejerske Charlotte Rahbek (tv) og 
Hanne Nyegaard viser den særligt indrettede stol, 

som de ældre patienter kan sidde i, når de ankommer 
til ældremodtagelsen på Bispebjerg Hospital.

Ældremodtagelsen er fysisk indrettet og organiseret 
til at skabe ro og tryghed omkring patienten. Kombi-

nationen af geriatriske læger og akutsygeplejersker 
sikrer, at der både bliver taget hånd om de akutte og 

de bagvedliggende problemer, som har bragt den 
ældre skrøbelige patient på hospitalet.

F ilosofien bag ældremodtagelsen på 
Bispebjerg - Frederiksberg Hospital 
er, at den ældre medicinske patient, 
der kommer akut til hospitalet, skal 

have så få overgange i hospitalet som muligt. 
Patienten skal kun indlægges, hvis det er rig-
tigt og nødvendigt. 

-Hver gang en ældre, svækket patient skal pas-
sere en af vores overgange i hospitalet eller mellem 
sektorerne, er der forhøjet risiko for, at det skader 
patienten, siger Charlotte Rahbek. Hun er leden-
de oversygeplejerske på den fælles akutmodtagelse 
beliggende på Bispebjerg Hospital. 

-Derfor gør vi alt for, at rammerne og orga-
niseringen af ældremodtagelsen (ÆMO) passer 
til målgruppen af ældre. Det er for mig at se en 
vigtig kerne i sygeplejen at bringe patienten så 
sikkert som muligt gennem sundhedsvæsenet, 
og det forsøger vi at tage på os med dette tiltag. 

Ro og tryghed
Når den ældre patient kommer til ÆMO, mø-
des han eller hun af akutsygeplejersker, der er 
særligt oplært til at tage sig af sårbare ældre i en 
akut eller subakut tilstand. 

-Vi undgår på alle måder at få det til at ligne 
en indlæggelse, forklarer Hanne Nygaard, der 
har været afdelingssygeplejerske i Akutmod-
tagelsens Medicinske modtagelse MMA og 
dermed ÆMO i 3 år. Hun fortsætter:

-Det betyder blandt andet, at patienten 
som udgangspunkt beholder sit eget tøj på, får 
en behagelig og særligt indrettet stol at sætte 
sig i og ikke nødvendigvis en seng, før de får 
brug for det. Vi gør også meget ud af at holde 
dagsrytmen for at mindske risiko for delir. I det 
hele taget gør vi alt, hvad vi kan for at skabe 
ro og tryghed omkring patienten. Det er vigtigt 
for alle patienter, men det er det i særlig grad 

for den gruppe, der kommer hos os. De er ofte 
demente eller kognitivt og fysisk svækkede på 
andre måder.  

Ledelse på tværs 
Det er akutsygeplejersker i samarbejde med 
læger fra geriatrisk afdeling, der er omkring 
patienten i ældremodtagelsen. Hvis der er brug 
for andre specialister til at vurdere patienten, er 
det muligt på afdelingen, men man råder også 
over akutte tider i de forskellige relevante spe-
cialeambulatorier. Selvom patienten kommer 
hjem samme dag, kan udredningen altså fort-
sætte hurtigt i dagene efter. Alligevel sker det, at 
patienterne er på ÆMO i helt op til 72 timer, 
før de går hjem.

-Vi stiler hele tiden efter at få løst det ”rigtige” 
problem – det, som ligger bag indlæggelsen, 
siger Hanne.

Overgange i sundhedsvæsenet er farlige, især for den ældre 
medicinske patient. Derfor har Bispebjerg  Frederiksberg Hospital 
minimeret dem ved at etablere en ældremodtagelse

Så få overgange  
som muligt

TEMA: KOORDINERING KRÆVER SYGEPLEJE
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-Derfor sætter vi gang i et tæt og omfattende 
samarbejde med alle nødvendige aktører i 
primærsektoren: Egen læge, hjemmeplejen, 
plejehjemmet osv. Vi vil være så sikre som 
muligt på, at vi ikke sender patienten hjem 
til en situation, der bare vil resultere i en ny 
subakut eller akut tilstand, forklarer Hanne 
og fortsætter:

-Vi beholder dem hellere her i den tid, det 
tager at opklare eller stabilisere situationen, 
end at vi indlægger dem på en anden afdeling. 
Hvis vi gør det, er vi jo med til at skabe en af de 
overgange, som er så farlig for vores patienter.

Specialister i det generelle
Gruppen af ældre sårbare medicinske patienter 
med mange diagnoser og komplekse problem-
stillinger er traditionelt set ikke så prestigefyldt 
at beskæftige sig med i et sundhedsvæsen, der 

er højt specialiseret og organiseret efter læge-
faglige specialer. På en almindelig akutmod-
tagelse risikerer de at blive overset eller kastet 
rundt mellem specialerne, som den patient, 
ingen rigtig mener er ”deres” (se faktaboks 
andet sted på siden).

-Vi har sat os for med alle midler at gøre det 
attraktivt for sygeplejerskerne i akutafdelingen 
at blive dygtige til at yde sygepleje til denne 
gruppe af patienter. Og det lykkes, fordi sy-
geplejerskerne på ÆMO har nogle ordentlige 
rammer, som passer til patienternes behov. 
Sygeplejerskerne oplever, at de rent faktisk kan 
gøre det, der er godt for patienten, siger Hanne 
og slutter:

-Så nu glæder akutsygeplejerskerne sig til at 
blive oplært til at være på ÆMO. De er spe-
cialister, men i det generelle, og de får anvendt 
deres sygeplejekompetencer maksimalt her. 

”DET ER IKKE VORES PATIENT”

Den 24. marts 2020 kan du blive klogere 
på, hvad der sker, når den ældre skrøbe
lige patient møder sundhedsvæsenet. 
Sygeplejerske og Ph.d. Lisbeth Aaskov 
Falch kommer på en videnscafé i kredsen 
og fortæller om fund fra sit ph.d.studie: 
Organiseringen og styringen af sund
hedsvæsenet betyder, at den gamle 
skrøbelige patient med multisygdom og 
behov for langsomhed bliver til en patient, 
der ikke lige præcis hører til i et speciale 
og derfor kan flyttes og omvisiteres. 

Tilmeld dig på kredsens hjemmeside 
www.dsr.dk/hovedstaden/arrangementer. 
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Socialsygeplejerske på 
 Bispebjerg - Frederiksberg 
Hospital Catharina Gravgaard 
Hyldelund vidste helt fra 
sin første dag på syge-
plejerskestudiet, at hun ville 
arbejde med de borgere, som 
systemet har svært ved at 
rumme. Hun tonede derfor 
sin uddannelse i den retning 
ved at være i klinik på steder, 
hvor hun mødte dem. Det var 
blandt andet på sygepleje-
klinikken på Sundholm. 
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I  gruppen af socialsygeplejersker i regionen ville 
vi ønske, at vi kunne gøre os selv arbejdsløse, 
siger Catharina. Men vi har erkendt, at vores 
målgruppe har brug for den specialiserede sy-

gepleje og den viden, vi har som socialsygeplejersker 
qua vores erfaringer i arbejdet med målgruppe både 
udenfor og på hospitalet. Det er en viden, som det 
ville være dejligt alle sygeplejersker havde, men vi er 
selvfølgelig bevidste om, at det ikke er virkeligheden, 
siger Catharina Gravgaard Hyldelund.

- Det var mit ønskejob, at blive socialsygeplejerske, 
men jeg blev alligevel lidt overrasket, da jeg fik det 
allerede efter, at have været udannet i fem år. Jeg 
forestillede mig, at jeg skulle have mange års klinisk 
erfaring andre steder fra for at kunne bestride det job. 
Men det er grundlæggende sygepleje, jeg yder her, 
og det er jeg uddannet til. Jeg kendte målgruppen 
og deres problemstillinger rigtig godt allerede, da jeg 
blev ansat, fortæller hun. 

Lange udsigter
- I virkeligheden gør vi som socialsygeplejersker det, 
der burde være en del af helt normal sygepleje. For 
vi er alle uddannet til at yde sygepleje ud fra den 
enkelte patients behov og se helheden i patientens 
situation, siger Catharina. 

- Sygeplejerskerne på hospitalets afdelinger har 
ofte svært ved at finde tid til at tage sig af kontakten 
til primærsektoren for helt ”almindelige” patienter. 
Så det er en stor ekstraopgave at forsøge at få samling 
på forløbet for de socialt udsatte patienter, som 
lever nogle helt anderledes liv end resten af os, siger 
Catharina.

Hjælp er personafhængigt
Catharina fortæller, at det afhænger helt af de per-
soner, patienten har kontakt til – læger eller syge-
plejersker – hvordan de socialt udsattes behov bliver 
imødekommet under en indlæggelse.

- Eksemplet kan være, at jeg kontakter en kommu-
nal støttekontaktperson til en nyligt indlagt patient. 
Vedkommende fortæller mig, at hun eller han har 
brugt meget lang tid på at bearbejde patienten til 
eksempelvis at få lavet et røngten af thorax, og det er 
lykkedes at få borgeren til lægen for at få henvisningen. 

Jeg forsøger så at få lægen til at få taget billedet her 
og nu. Nogle læger siger ja – også i de tilfælde, hvor 
det kan komme til at betyde en længere indlæggelse. 
Andre læger siger nej, fordi det ikke ligger inden for 
deres område, fortæller Catharina. 

Hun ærgrer sig over, at systemet ikke i højre grad 
kan indrettes ud fra hensynet til patienterne.

- Det vil reparere lidt på uligheden i sundhed, 
hvis vores systemer var mere fleksible i forhold til 
de socialt udsatte patienter, vi er involveret i, siger 
Catharina og understreger samtidig, at der er mange 
læger og sygeplejersker på hospitalet, der er engageret 
i at gøre det bedste, også for de borgere, som systemet 
har svært ved at rumme.   

Vi fungerer som professionelle pårørende
- Mit daglige arbejde består i, at tilse de patienter 
som vores kollegaer rundt på hospitalet vurderer er 
relevante for os. Vi kan også selv være opsøgende på 
de forskellige afdelinger, forklarer Catharina.

- Egentlig er det, jeg gør, meget enkelt. Jeg taler 
med patienten, hører på hvordan hans eller hendes 
dagligdag er stykket sammen, og hvilke udfordrin-
ger han eller hun har, siger Catharina. 

- Når patienterne bliver indlagt kan de have pro-
blemer med abstinenser eller med at få deres vanlige 
medicin, hvis de er i substitutionsbehandling med 
metadon som et eksempel. Jeg har fokus på bolig-
forhold, om der er dyr i lejligheden osv. Men jeg har 
også kontakt til jobcentre og lignende myndigheder. 
Et af vores mål er, at patienten kan forblive indlagt 
længe nok til at gennemføre sin behandling, siger 
Catharina og tilføjer at, hun  kontakter patientens 
netværk, som for langt de flestes vedkommende 
består af professionelle, det vil sige andre ansatte i 
velfærdssystemet. Hun samarbejder med dem om, 
hvordan overgangen tilbage til hverdagen efter 
indlæggelsen bedst kan tilrettelægges.

Socialsygeplejersken tilføjer, at arbejdet i høj grad 
baserer sig på kontakter til det netværk, hun har til 
andre i systemet, som arbejder med socialt udsatte.  

- Jeg fungerer som den stærke pårørende, patien-
ten ikke selv har og bliver den røde tråd, der måske 
får indlæggelsesforløbet og udskrivelsen til at hænge 
sammen, slutter Catharina. 

Socialsygeplejersker bygger bro mellem sundhedsvæsenet og de borgere,  
der lever nederst i samfundet med hjemløshed, misbrug eller psykisk sygdom.

Når udsatte  
er indlagt
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D e 25 sygeplejersker, der arbejder i 
projektet Aktiv Patientstøtte i Re-
gion Hovedstaden, sidder på tredje 
sal i et industrikvarter i Ballerup 

ved computere og med headsets på. 
Deres arbejde består nemlig i at have telefon-

samtaler med de borgere, der er blevet udvalgt 
til projektet, blandt andet fordi de har en eller 
flere kroniske sygdomme og hyppige kontakter 
til sundhedsvæsenet (se faktaboks). 

Hvordan er det for dig?
Aktiv Patientstøttes erklærede mål er at medvirke 
til øget livskvalitet og færre indlæggelser for 
patienter med multisygdom. 

-I samtalerne tager vi udgangspunkt i det, den 
enkelte patient har brug for at tale om og hjælper 
dem til at finde deres egne løsninger på de ud-
fordringer, de har i hverdagen, siger sygeplejerske 
Sabine Lisbjerg Dahl, som har arbejdet ca. 1½ 
år i projektet. 

-En del af de patienter vi taler med, fortæller 
os at de ikke tidligere på trods af mange år som 
patient i sundhedsvæsenet har fået stillet spørgs-
målet om, hvordan det påvirker deres dagligdag 

at have en eller flere kroniske sygdomme. Det 
bliver også ofte tydeligt under samtalerne, at 
nogle patienter mangler relevant viden om de 
sygdomme, de har, forklarer Sabine.

Relationen er forudsætningen
Patienterne i Aktiv Patientstøtte bliver ringet 
op af den samme sygeplejerske i løbet af de 6–9 
måneder, de er tilknyttet projektet. Sabine og 
kollegerne har til enhver tid 55 patienter, som 
de ringer op regelmæssigt. 

-Det der virker, tror jeg, er, at vi har en lang 
og tæt kontakt med hver enkelt af vores pa-
tienter. Vi har tiden til og viden om, hvordan 
relationer udvikler sig. Det er den tryghed 
og tillid, vi opnår i forløbet, der betyder, at 
patienten selv får handlekompetencer og kan 
øge sin egenomsorg, forklarer Sabine. 

-Vi bliver en erstatning for den gode pårør-
ende, som for mange andre patienter er den 
røde tråd på vejen gennem sundhedsvæsenet. 
En af de patienter, jeg taler med, sagde det me-
get fint forleden, da han fortalte om et besøg 
på et ambulatorium. På samme måde som han 
tidligere havde oplevet det, følte han sig ikke 

rigtig tilpas i samtalen med lægen. Han sagde 
til sig selv: ”Hvad ville Sabine mon have sagt 
til mig nu?”. Det gav ham mod til at spørge 
om det, der lå ham på sinde, fortæller Sabine 
og fortsætter:

-Det hjælper patienter med få ressourcer, at 
vi har tiden til at lære dem at kende og forstå, 
hvor de er i deres opfattelse af og liv med kronisk 
sygdom, siger Sabine og tilføjer, at den indsigt i 
patientens liv kan være svært at opnå i et travlt 
sundhedsvæsen, hvor indlæggelsestiden hele 
tiden bliver kortere og kortere. 

Dialog og coaching
Sygeplejerskerne i projektet får en uddannelse i 
coaching, og de kommunikative kompetencer 
er i centrum, når sygeplejerskerne sparrer med 
hinanden. 

-Vi er jo alle sygeplejersker her. Vi har 
tendens til at ville handle og fikse problemer. 
Nu er det blevet fagligt interessant for os at gå 
ind i, hvordan man lader være med at overtage 
styringen i samtalen, siger Sabine og uddyber:

-Vores redskab er dialogen med patienterne. 
Det er via den, at vi hjælper dem med at finde 

I projektet Aktiv Patientstøtte opbygger sygeplejerskerne en relation til patienterne via en 
længerevarende kontakt. Relationen styrker patienterne i at håndtere deres kroniske sygdomme 
ud fra egne præmisser, og de får dermed mere ud af deres mange kontakter i sundhedsvæsenet. 

Brobygning gennem 
EMPOWERMENT

TEMA: KOORDINERING KRÆVER SYGEPLEJE
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AKTIV PATIENTSTØTTE – HVAD ER DET?

Aktiv patientstøtte er et nationalt pro-
jekt, hvor man vil undersøge, om tele-
fonisk kontakt med en specialuddannet 
sygeplejerske kan hjælpe patienter med 
at sortere i det, der er svært i livet med 
kronisk sygdom og dermed øge deres 
livskvalitet og forebygge indlæggelser. 

Patienterne bliver udvalgt ud fra en 
algoritme med data om deres kontakter 
med sundhedsvæsnet og diagnose(r). 
Patienten er tilknyttet projektet i 6–9 
måneder og møder kun sygeplejersken 

pr telefon efter at have haft en indleden-
de samtale ansigt til ansigt. Sygeple-
jersken har ingen kliniske opgaver og 
har kun meget undtagelsesvis kontakt 
med andre af patientens behandlere. 
Til gengæld får sygeplejerskerne en 
uddannelse i coaching, som er deres 
primære arbejdsredskab i telefonsam-
talerne. 

Der er tilknyttet forskere til projektet, 
som ventes at komme med deres vur-
dering af effekten i 2020.

Sabine Lisbjerg Dahl har arbejdet 
i projektet Aktiv Patientstøtte i 
1½ år. Hun har flere års erfaring 
bag sig i arbejdet med patienter 
med kronisk sygdom fra det 
lungemedicinske speciale.

deres egne ressourcer. Vi har ikke svaret på 
deres problemer og heller ikke retten til at 
definere deres problem. De er - som en kli-
ché siger det – eksperter i deres eget liv. Det 
kræver både tid, lydhørhed og kommunikative 
kompetencer at hjælpe patienten med at tage 

mere styring i deres eget liv på trods af sygdom, 
fortæller Sabine, inden hun slutter af:

-Jeg mener, at Aktiv Patientstøtte kan være 
en god måde at sørge for, at patienter får den 
nødvendige relation, som kan styrke dem i 
deres egen vej gennem sundhedsvæsnet. 

DSR MENER...

Relation virker – giv tid!
Måske er Aktiv Patientstøttes succes 
i virkeligheden en falliterklæring for 
sundhedsvæsenet? Det tyder i hvert 
fald på, at en helt fundamental kerne 
i sygeplejen – at møde patienten, der 
hvor han/hun er – har ringe vilkår i 
sundhedsvæsenet. 

Projektet viser også, hvor vigtig re
lationen til patienten er. Den medvirker 
til mere egenomsorg og større myndig
hed hos alle patienter og gavner især 
den svageste gruppe af patienter. 

Alle sygeplejersker overalt i sund
hedsvæsenet burde have mulighed for 
at anvende de kompetencer og den 
viden, de har om relationens betydning 
for patienters helbredelse og sundhed. 

v/ kredsnæstformand
HANNE KROGH

19|  DECEMBER 2019  |



H jemmesygeplejerske Martin Carlson er en af 24 syge-
plejersker, der har deltaget på det allerførste hold på 
specialuddannelsen i borgernær sygepleje på Københavns 
Professionshøjskole.

-Mine faglige ambitioner ligger i den kliniske sygepleje tæt på borgerne. 
Det vil jeg gerne blive endnu bedre til og udvikle mig i. Så jeg var rigtig 
glad for at kunne komme med på uddannelsen, siger Martin, der har været 
sygeplejerske i Københavns kommune i 11 år. 

Længe ventet specialuddannelse
Det var efter lang tids pres fra DSR, at det endelig i 2017 blev vedtaget at 
oprette en ny specialuddannelse for sygeplejersker med fokus på den bor-
gernære sygepleje. Med mange flere ældre og flere borgere med multisyg-
dom har sundhedsvæsnet brug for stærke kompetencer tæt på borgerne. 
Sygeplejersker er helt centrale for den omstilling af sundhedsvæsenet, der 
er i gang. I det nære sundhedsvæsen er det borgerens hverdagsliv med og 
på trods af sygdom og behandling der i centrum. 

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje strækker sig over et år med i 
alt 40 ugers undervisning og svarer til 60 ECTS-point, hvilket svarer til 
de øvrige godkendte specialuddannelser for sygeplejersker. Den er delt op 
med seks ugers teoretisk undervisning på Københavns Professionshøjskole 
og i alt 28 ugers klinisk uddannelse, fortrinsvis i den studerendes egen 
organisation. Uddannelsen er delt op i tre uddannelsesafsnit med hver sit 
fokus: Kliniske kompetencer, organisatoriske kompetencer og kvalitetsar-
bejde med forankring af viden.

Gå i patientens fodspor
For Martins vedkommende indebar de 28 ugers klinisk uddannelse, ud 
over praktikkerne ”hjemme” i Københavns Kommune, også praktikker på 
hospital og i lægepraksis. Her fik han mulighed for at følge i patienternes 
fodspor. Det er en metode, som Martin i øvrigt vil anbefale alle at prøve.

-Det bliver meget tydeligt, når man bevæger sig rundt i flere hjørner af 
sundhedsvæsenet, at der er mange ting, der ikke hænger sammen, siger 
Martin.

-De forskellige instanser i sundhedsvæsenet er ikke rigtig gearet til den 
ældre skrøbelige patient. Når man sidder og observerer konsultationerne 

på sidelinjen, tvivler man ind imellem på, at patienten egentlig er med 
på, hvad der foregår. Og i virkeligheden også om de ansatte ved, hvad 
der foregår i andre dele af sundhedsvæsnet, siger Martin, som mener, at 
hans indsigt i den manglende sammenhæng vil bidrage til, at han bedre 
kan arbejde med at styrke sammenhængen for de borgere, han har med 
at gøre. 

Behov for mere systematik
I den kliniske del af uddannelsen blev Martin især optaget af forskellige 
redskaber, der kan give mere systematik i sygeplejerskernes arbejdsmeto-
der i hjemmesygeplejen. 

-Eksemplet kunne være en mere systematisk tilgang f.eks. i forhold til 
den skrøbelige ældre. Vi blev introduceret til nogle screeningsmetoder, 
som jeg synes giver rigtig god mening for hjemmesygeplejersker at bruge, 
forklarer Martin og fortsætter:

-Undervisningen i kvalitetsarbejde gav også forskellige værktøjer, som vil 
være med til at systematisere noget af det, vi gerne vil gøre bedre i forhold 
til borgerne på min arbejdsplads, siger Martin, som tilføjer, at uddannelsen 
er meget ambitiøst planlagt.

-Til den opgave, jeg lavede om kvalitetsarbejdet, havde jeg en uge til at 
stille alle betingelserne op, og det er urealistisk. Men det gav mig alligevel 
en fornemmelse af, hvad det er for en systematik, vi skal have gang i for at 
komme videre med nogle af vores ideer til forbedringer. 

Tag uddannelsen
Når Martin skal opsummere forløbet, er hans konklusion, at et år, hvor 
man står lidt ved siden af sit eget arbejdsfelt og kan se ind i det fra nye 
vinkler, er lærerigt. 

-Jeg vil anbefale andre at tage uddannelsen. Der var ikke de store åben-
baringer for mig, fordi jeg har så mange års erfaring fra hjemmesygeplejen. 
Men der har været noget teori og nogle metoder, som kan hjælpe med at 
forstå nogle bagvedliggende mekanismer i ældre menneskers sygdomsfor-
løb, siger Martin og finder håret i suppen:

-Jeg blev dog lidt overrasket over, hvor meget jeg har været væk fra mit 
daglige arbejde i det forløbne år. Det tror jeg også, min leder blev, slutter 
Martin. 

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje lever op til sit navn. Sygeplejersker på uddannelsen 
bliver specialiseret i at udøve og udvikle den sygepleje, der foregår i mødet med borgeren.

Specialuddannelse  

tæt på borgeren
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Martin Carlson har 
deltaget på den første 

årgang af studerende på 
den nye specialuddannelse 

Borgernær Sygepleje.

HAR DU LYST TIL AT TAGE SPECIALUDDANNELSEN? 
TAL MED DIN LEDER NU 

Næste hold af specialuddannelsen i borgernær sygepleje 
er i gang, og der er først optag igen til juni 2020 med start 
i august 2020. 

Hvis du er interesseret i at tage uddannelsen, skal du i 
gang med at tale med din leder nu. Et af optagelseskra
vene er nemlig, at du har en aftale med din arbejdsgiver 
om, at du kan deltage i teoriundervisningen, og at du kan 
få systematisk, klinisk vejledning under specialuddan
nelsen. Derudover skal du have mindst to års erhvervser
faring som sygeplejerske. 

Se mere om uddannelsen på Københavns Professions
højskoles hjemmeside www.kp.dk under menuen videre
uddannelse.

Videndeling skal virke
Videndeling på tværs af sektorer er en krumtap i sammen
hængende patientforløb. Ledelse og medarbejdere skal have 
mod til at afprøve nye samarbejdsformer, så kendskabet til 
den ”anden” sektor bliver højnet. Den nye specialuddannelse 
skal netop styrke sygeplejerskernes udviklingskompetencer, 
så de kan byde yderligere ind i udviklingen af det nære sund
hedsvæsen, herunder det tværsektorielle samarbejde. 

Kredsen arbejder for, at mange sygeplejersker i kommuner 
og almen praksis får mulighed for at tage specialuddannel
sen, og at den bliver et vigtigt redskab til at styrke sygeplejen 
tæt på borgeren. 

v/ kredsnæstformand
INGER MARGRETE SIEMSEN

DSR MENER...
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I hjemmeplejens lokaler på den tidligere 
skole i Hvidovre har tre store, runde 
borde erstattet en lang stribe arbejds-
pladser langs væggene med ryggen mod 

fællesrummet. Hvert af hjemmeplejens tre 
distrikter har fået et fast bord at samles om. 
Den fysiske forandring inviterer til dialog, og 
netop tydelighed og åbenhed er blevet en rød 
tråd i sygeplejerskernes hverdag.

-Med afsæt i ledelsesgrundlaget arbejder vi 
på at skabe en ny kultur i sygeplejen med fælles 
rammer, og hvor der er klare mål og en retning, 
som alle kender og anerkender. Det kræver 
tillid og vilje til åben dialog, konstaterer Käthe 
Jalsing, som siden årsskiftet har været leder af 
sygeplejen med ca. 35 sygeplejersker ansat. 

Plads til uenigheder
-Før ”Hvidovrevejen” blev en realitet, havde vi, 
hvad jeg vil kalde en trusselskultur. Nu er den 
blevet afløst af en tillidskultur. Den vej kan man 
kun lykkes med at gå, når den øverste ledelse reelt 
vil det, siger sygeplejerskernes tillidsrepræsentant 
Rie Aronsson. 

Da kommunaldirektøren nogle år tidligere 
insisterede på åbne besvarelser af kommunens 
forestående trivselsundersøgelse, slog Rie og 
flere andre medarbejderrepræsentanter i bordet i 
MED-udvalgene og påpegede, at konsekvensen 
ville blive et helt usandt billede af virkeligheden. 

Situationen banede vej for beslutningen om en 
ny ledelses- og medarbejderkultur i kommunen. 
Centerledelsen og DSR mødtes om de erkendte 
fælles udfordringer om fx arbejdstidstilrettelæg-
gelse. Uenigheder diskuteres nu åbent mellem de 
relevante parter, og der er plads til professionel 
uenighed. Det betyder konkret, at medarbejdere 
og ledere fx ikke længere holder separate formø-
der før MED-udvalgsmøderne for at afstemme 
holdninger, men at drøftelserne i stedet tages 
direkte på møderne.   

-Vi arbejder på at gå efter bolden, ikke efter 
manden. Og efter at få en kultur, hvor det er helt 
legalt at være uenige, og hvor det er velkomment 
at udfordre hinandens praksis og holdninger og 
være nysgerrige. Det er jo alt det, der driver faglig 
udvikling, siger Käthe Jalsing og fortsætter: 

-Men det kommer tæt på, når man som 
medarbejder og som leder skal være parat til at 
eksponere sine holdninger og overvejelser for sine 
kolleger og samarbejdspartnere. Det er ikke en 
let opgave. Det ER hårdt arbejde at stille sig til 
skue for hinanden, også selvom det handler om at 
finde fælles professionelle og fagligt begrundede 
løsninger på et problem, siger Kathe.

Arbejdsglæden er tilbage
-Det kan lade sig gøre at forandre på kultur. Min 
oplevelse er, at vi lykkes med at sætte den faglige 
energi fri, når vi går ”Hvidovrevejen”, som har 
afsæt i fælles mål og gensidig åbenhed fremfor 
siloer og hierarki. I dag er vores daglige flow 
meget bedre end det var med endeløse kørelister, 
hvor transporttid blev vigtigere end fagligheden 
ude hos borgerne. Vi var også den den første 
vestegns-kommune, implementerede den elek-
troniske borgerjournal CURA. Arbejdsglæden 
er kommet tilbage i gruppen. Det handler i høj 
grad om ledelse, vurderer Rie.  

-God ledelse kræver stor transparens for mig at 
se, siger Käthe og fortsætter:

-Ledelsesgrundlaget giver mig let adgang til 
ledelseslagene over mig og til medarbejderne, og 
det er en forudsætning, hvis vi skal skabe fælles 
mål og retning. Det kræver tid, mod og vilje, og 
vi øver os hver dag. Der er ikke noget, der sker 
med en snuptag, og vi er stadig på vej. 

Fagligheden i spil
Sygeplejevisitationen spiller en central rolle som 
dem, der laver de udekørende sygeplejerskers 
kørelister. Ønskescenariet er, at visitationen laver 

de sygeplejefaglige udredninger og den doku-
mentation, som er nødvendig, så Rie og de øvrige 
udekørende kan bruge mere af den arbejdstid, de 
har til rådighed, på sygeplejefaglige opgaver.

-Vores mål er at bryde koderne, så vi altid 
anvender de rigtige ressourcer de rigtige steder, 
konstaterer Käthe, og Rie supplerer:

-Ved at blive gode til at adressere opgaverne og 
problemerne i fællesskab, er vi faktisk blevet både 
mere effektive og har fået mere arbejdsglæde. Det 
nære sundhedsvæsen har i høj grad indfundet 
sig i kommunerne med borgere, der er mere 
komplekse og plejekrævende i dag end tidligere. 
Vi arbejder for at have arbejdsgange, hvor vi som 
udekørende sygeplejersker har færre borgere på 
vores liste, men håndterer større opgaver hos den 
enkelte.

Fortsat kompetenceudvikling 
Den øgede kompleksitet kræver målrettet 
kompetenceudvikling, og det har høj prioritet. 
Aktuelt er otte sygeplejersker i gang med for-
melle uddannelsesforløb, de daglige morgen-
møder bliver ofte brugt til faglig sparring, og 
hver onsdag eftermiddag er det tid til ”SPIR” i 
hjemmesygeplejen i Hvidovre. Sygeplejerskerne 
går på nødberedskabsbemanding og samles om 
forskellige former for undervisning og viden-
deling, også med eksterne samarbejdspartnere 
i og uden for kommunen. I november besøgte 
de det lokale apotek og talte om ”Medicinens 
vej gennem systemet” med fokus på højrisiko-
præparater, som sygeplejerskerne håndterer i 
stigende grad lokalt.  

-Opgaverne er her nu, og de skal løses. Hvis 
vi ikke har kompetencerne til at løse dem, skal 
vi sørge for at få dem. Vi skal hele tiden gå efter 
at bruge vores tid og faglighed optimalt i forhold 
til at imødekomme borgerens behov. Som ledel-
sesgrundlaget siger: Fokus er på borgeren, slutter 
Käthe Jalsing. 

I 2017 så et nyt ledelsesgrundlag dagens lys i Hvidovre kommune. ”Hvidovrevejen” skulle skabe en ny kultur, 
baseret på tillid og åbenhed. Formålet var at have borgeren i fokus og gøre op med hierarkisk silotænkning. Og 

forskellen kan mærkes hos hjemmesygeplejerskerne, selvom målet endnu ikke er nået. 

Hvidovres vej mod 
tillid og arbejdsglæde 
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Et to år gammelt ledelsesgrundlag har været 
med at sætte fokus på opgaveløsningen blandt 
hjemmesygeplejerskerne i Hvidovre kommune, 
her dagholdet en onsdag i november. Leder af 
sygeplejen Käthe Jalsing står yderst til venstre. 
FOTO MICHAEL HULD.

Rie Aronsson er på femte år 
tillidsrepræsentant for sine 
sygeplejerskekolleger i hjem-
meplejen i Hvidovre kommune. 
Ovenpå en stor, nu afsluttet 
sag om overenskomstbrud og 
manglende varslingsgodtgørel-
se, oplever hun at en forandret 
tilgang i kommunen til ledelse 
har banet vej for fornyet energi 
og arbejdsglæde. 
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D E C E M B E R

2. Temaeftermiddag for sygemeldte medlemmer

2. Videnscafe: ”Klinisk lederskab” VENTELISTE

5. Intro for nyvalgte tillidsrepræsentanter

9. Kursusdag: ”Sårbehandling” VENTELISTE

11. Netværksmøde for sygeplejersker med varige begrænsninger i arbejdsevnen

16. Medlemsmøde for nyuddannede: ”Kend dine rettigheder”

19-20. Kursusdage: ”Rehabilitering og palliation” VENTELISTE

22. Netværksmøde for sygeplejersker med varig begrænsninger i arbejdsevnen

J A N U A R

16. Dimission på Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole

16. Medlemsmøde: ”Kunsten at brokke sig” OBS: Kredskontoret på Bornholm 

17. Dimission på KP (Hillerød) og Diakonissestiftelsen (Frederiksberg)

22. Dimission på KP (København)

22. Medlemsmøde: ”Sådan planlægger du din pension” OBS: DGIByen

31. Intro for nyvalgte AMR 

F E B R U A R

3. Medlemsmøde: "Forebyg stress"

6. Stressforløb 12020 starter

M A R T S

6. Fagkonference i kredsen  kun mod invitation. OBS: DGIByen

10. Interessegruppen for Arbejdsmiljø

19. Medlemsmøde: ”Sådan planlægger du din pension” OBS: Bornholm

24. Videnscafé: ”Det er ikke vores patient”

ARRANGEMENTER 

VINTER-FORÅR 2020

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


