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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 aftales.

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

Dansk Sygeplejeråd Kreds 
Hovedstaden er DSR’s 
største lokale kreds.  
Vi organiserer ca. 
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:Jonas Hammer Vandborg modtager årets Sygeplejerske-
pris i Kreds Hovedstaden. Han har klare ambitioner for sit faglige virke. 

Læs interviewet med Jonas s. 10-11. Vi har også talt med modtagerne 
af kredsens Arbejdspladspris, Geriatrisk afdeling O på Herlev Hospital, 

som indgår i temaet s. 14-21 om faglighed og arbejdsmiljø. Læs også 
om generalforsamling og en ny indsats for bedre nattevagter. 

Foto: Søren Svendsen
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Bogholderi  
e-mail: hov_oekonomi@dsr.dk
Kontakt det team, der dækker dit 
ansættelsesområde, hvis du er ansat  
i basisstilling.

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

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

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

Kredsformandskab  
Kredsformand Kristina Robins
Kredsnæstformand Mette Sofie Haulrich
Kredsnæstformand Hanne Krogh
Kredsnæstformand Inger Margrete 
Siemsen
Se hjemmesiden for kontaktinformation 
og oplysninger om kredsformandskabets 
ansvarsområder

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

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

Mixed Sources Paper
Cert. No. SW-COC-004066

www.fsc.org

LEDER

I september besøgte jeg bl.a. covid-afsnittet og den store medicinske afdeling SA2 
på Bornholms Hospital. Her er tre specialer samlet: Palliation, lungemedicinsk og 
hjertemedicinsk.

De blev samlet for et par år siden for i højere grad at styrke tværfagligheden 
og udnytte sygeplejerskernes generalistkompetencer. Der viste sig alligevel behov 
for mere specialisering, fordi alle sygeplejerskerne oplevede at tabe kompetencer, 
og at arbejdsglæden blev mindre. Konsekvensen blev, at der nu er etableret en 
teamstruktur med tre grupper med hver deres speciale på afdelingen, og det har 
fremmet afdelingens faglige udvikling.

Tak til Inger Hansen og Kristine Lyngby Hansen (foto) og alle de andre sygeplejer-
sker på SA2 for at have mig på besøg og dele jeres erfaringer. God vind med opgaven. 

OK21 – mere end løn på spil
OK21 er på trapperne, og over 12.000 sygeplejersker har 
sendt krav ind til DSR. Løn fylder rigtig meget, og det 
er vi mere end klar til at kæmpe for. Alle sygeplejersker 
fortjener en løn, der er til at leve af og leve med.

Men der er mere på spil end løn. Et lille år med corona 
har vist os – og arbejdsgiver – hvad fleksibilitet betyder. 
Arbejdsgiver vil gerne have meget mere fleksibilitet i form 
af let adgang til at omplacere medarbejdere med kort eller 
helt uden varsel. Det er ikke en holdbar ide. Det er skidt 
for den enkelte sygeplejerske, for patientsikkerheden og 
for arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø, hvis man som 
medarbejder oplever at blive skaltet og valtet med. 

Sygeplejersker er veluddannede og har ofte specialeerfa-
ring og faglige kompetencer, som er knyttet til en bestemt 

arbejdsplads eller funktion. Det slider på fagligheden, på 
arbejdsglæden og på vilkårene for at udføre sin kerne-
opgave ordentligt, hvis man føler sig som en ludobrik. 
Jeg vil gerne advare mod at gå for langt ned ad den vej 
ved de kommende forhandlinger. Hvis arbejdsgiverne 
skruer endnu mere op for kravene om fleksibilitet, stiger 
risikoen for, at sygeplejerskerne siger fra og siger op. Det 
betyder, at man kan starte forfra med rekruttering og 
fastholdelse. Og så er der lang vej i mål!

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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Juleeventyr og politisk satire
Som DSR-medlem kan du købe billetter 
med 15% rabat til større forestillinger på 
Nørrebro Teater. For de hurtige og jule-
trængende er der frem til 20. december 
mulighed for at se ”Et juleeventyr”. Charles 
Dickens’ klassiker om den gamle gnier 
Scrooge, der hader julen, har Mette Horn i 

hovedrollen og bringer solid julestemning 
til både store og små.

11. februar har ”Stalins Død” premiere – 
en politisk satire om magt og hykleri, som 
tager tråden op fra sæsonens tidligere fore-
stilling ”Diktatoren”. ”Stalins Død" spiller 
frem til 27. marts.   

Se mere om det brede repertoire med 
Tænkepauser, fællessang mm. på Nørrebro 
Teaters hjemmeside www.nbt.dk. 

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

DSR-PRES HJÆLPER VIRKSOMHEDSOVERDRAGNE TIL 
BEDRE VILKÅR
Ca. 40 sygeplejersker, som arbejder med 
børn, der kræver respiratorhjælp døgnet 
rundt, blev i februar 2020 virksomhedsover-
draget til den private, ikke-overenskomst-
dækkede virksomhed AjourCare fra tidligere 
ansættelse i Region Hovedstaden Respirati-
onscenter Øst. Som udgangspunkt er syge-
plejerskerne sikret ”overenskomstlignende 
forhold” ved virksomhedsoverdragelsen fra 
ultimo marts 2021, når medarbejdernes over-
enskomst med regionen udløber. 

Kredsen har i lang tid været opmærksom 
på problemstillingen gennem medlemsmøder 
og medarbejderhenvendelser og henvendte 

sig allerede i september 2019 til regionsråds-
formanden med bekymring for medarbejder-
nes vilkår. DSR har løbende forsøgt at tegne 
overenskomst med virksomheden, men hidtil 
uden held og senest med henvisning til Ajour-
Cares økonomiske formåen. 

Allerede kort efter virksomhedsoverdra-
gelsen tilsidesatte AjourCare funktionærlo-
vens bestemmelser ved at anse sygeplejer-
skerne for at være ansat på timeløn fremfor 
månedsløn og dermed fx ikke betale løn 
under sygdom. Denne praksis er dog ændret 
efter DSRs involvering. Medarbejderne er ef-
terfølgende varslet over på individuelle vilkår 

ved overenskomstens udløb, som medfører 
væsentlige forringelser af løn og vilkår, 
blandt andet en væsentlig lønnedgang, mi-
stet 6. ferieuge og standby i fritiden. Kredsen 
har været i politisk dialog med blandt andet 
Enhedslisten, som i november genrejste 
sagen i regionsrådet. Regionsrådspolitikerne 
afventer nu drøftelser mellem regionen og 
kredsen, som skal afklare hvilke overens-
komster på området, man kan læne sig op 
ad. Historien har mediernes opmærksom-
hed, blandt andet Frederiksborg Amtsavis, 
EkstraBladet (ill. herover) og dagbladet 
Arbejderen.
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Kredsbestyrelsen vedtager 
budget 2021
På mødet i oktober vedtog kredsbestyrelsen DSR Kreds Hovedstadens 
budget for 2021 og besluttede blandet andet at fastholde kredsens 
deltagelse på Folkemødet på Bornholm i 2021. Det stod ligeledes 
klart, at rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker bliver et større 
sundhedspolitisk udviklingsområde i 2021, herunder opfølgning på 
regeringens prioritering af 1.000 nye sygeplejersker. 

Der er i budgettet for 2021 afsat knapt 1,3 mio. kr. til de tillidsvalgte, 
ca. 0,7 mio. kr. til profession og sundhedspolitik og 1,1 mio. kr. til forskel-
lige medlemstilbud og aktiviteter. De omfatter blandt andet særlige 
indsatser for unge medlemmer, udgifter til kredsbladet OmKreds H og 
kredsens øvrige kommunikation. 

Kredsbestyrelsen følger løbende udmøntningen af budgettet gen-
nem økonomirapporter på kredsbestyrelsens møder.

Styrket tilbud
til sygemeldte
Kredsen skruer op for indsatsen overfor medlemmer af 
Kreds Hovedstaden, som er sygemeldte og i kontakt med 
jobcentret. Ud fra et ønske om tættere og mere håndholdt 
kontakt til denne målgruppe, søsætter kredsens faglige 
konsulenter Dorte Nederskov (socialrådgiver) og Gitte 
Fiege (sygeplejerske) et pilotprojekt med op til seks år-
lige videnscafeer. Pilotprojektet løber i 2021 og afvikles i 
overensstemmelse med myndighedernes gældende coro-
na-anbefalinger.   

Den første videnscafe finder sted 23. februar 2021 kl. 
13-16. Den fokuserer særligt på, hvordan du forbereder sig 
til dialogen med sagsbehandleren på jobcentret og med 
arbejdsgiver, såfremt du er i job. Der vil også være lejlighed til 
at tale om individuelle forhold og få svar på generelle spørgs-
mål. Hold øje med datoerne på www.dsr.dk/hovedstaden og 
i kredsens nyhedsbrev, som udkommer ca. hver anden uge. 
Her annonceres løbende kommende videnscafeer for syge-
meldte medlemmer. Tilmeld dig via kredsens arrangement-
skalender, eller kontakt kredskontoret i telefonåbningstiden 
på tlf. 7021 1662. 

Åbningstider jul og nytår
Jul og nytår står for døren. Kredskontoret er åbent som 
følger for telefonisk eller personlig henvendelse: 
• Mandag-onsdag 21-23.12.: Sædvanlig åbningstid 9-14 

man-tir, ons dog 13-16
• Torsdag-fredag 24.-25.12.: Kontoret er lukket (Juleaf-

tensdag, 1. juledag)
• Mandag-onsdag 28.-30.12.: Sædvanlig åbningstid 9-14 

man-tir, ons dog 13-16
• Torsdag-fredag 31.12-1.1.: Kontoret er lukket (nytårsaf-

tensdag og nytårsdag)
• Fra mandag 4.1.: Kontoret er åbent som sædvanlig
Kredskontoret på Bornholm er åbent for henvendelse efter 
aftale. 

Hvis du er i tvivl om aftalerne i overenskomsten angåen-
de 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 kommunale 
område i forbindelse med de særlige fridage, herunder 
jul og nytår er ikke ens. Find de regler, der gælder i din 
kommune på www.dsr.dk/hovedstaden. 

DSR MENER...

Elastik i metermål
Denne sag illustrer meget præcist, hvordan det gør en forskel at 
have fagforeningen i ryggen. Når regionen taler om nødvendig-
heden af at bruge sociale klausuler ved virksomhedsoverdragelse 
som værn mod løndumping og forringede arbejdsvilkår, skal der 
være tydelighed om det ansvar, der følger med. Uden tydelighed 
er ”overenskomstlignende forhold” mest bare elastik i metermål, 
og udfaldet er sjældent til medlemmernes fordel. Kredsen kæmper 
konkret for de sygeplejersker, der lige nu er i klemme i virksomheds-
overdragesle til AjourCare og mere principielt for at skærme andre 
sygeplejersker fra at stå i samme situation i fremtiden. Ingen er tjent 
med den utryghed og forvirring et sådant forløb skaber, hverken 
sygeplejersker eller brugere. Derfor skal der findes en løsning. 

v/ kredsnæstformand
INGER MARGRETE SIEMSEN 

D
orte N

ederskov og G
itte Fiege
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OK21 – forhandlingerne rykker nærmere 
Sygeplejerskers og andre offentligt ansattes over-
enskomst udløber til april, og forberedelserne til de 
konkrete forhandlinger om medarbejdernes løn og 
vilkår er i fuld gang. Opgaven for kredsen handler i 
høj grad om medlemskommunikation. Et af DSRs nye 
tiltag i den forbindelse er et e-læringsmodul målrettet 
medlemmer, som bliver tilgængeligt via DSRs hjemme-
side. Modulet er en kort, lettilgængelig introduktion til, 
hvordan forhandlingerne foregår, hvordan en overens-
komst bliver til og hvad politisk indflydelse betyder i 
den sammenhæng. 

Over 12.000 medlemmer landet over har meldt deres 
krav og forventninger til forhandlingerne ind til DSR i 

forbindelse med kravindsamlingen efter sommerferien, 
og det er tydeligt, at fokus er på lønforbedringer og 
værn om fritiden. Medlemmernes krav er allerede ble-
vet behandlet politisk i DSR og er nu nået til Sundheds-
kartellet hvorfra de går videre til FH, Fagbevægelsens 
Hovedorganisation. Her skal de samles og formuleres 
som endelige fælles krav til arbejdsgiverne. Medio 
december skal kravene udveksles med arbejdsgiver, 
som vi forventer på deres side vil gå direkte efter at 
opnå mere fleksibilitet og lettere adgang til at flytte på 
medarbejdernes vagtplaner, tjenestested, varsling mv.

Følg med på www.dsr.dk/ok21, hvor du finder tidslin-
jer, krav osv., efterhånden som processen skrider fremad. 

Kedelig dansk rekord i 
arbejdspres 
Næsten tre ud af fire (73%) danske lønmodtagere oplever tidspres 
på jobbet, og på social- og sundhedsområdet er står det endnu 
værre til. Her viser det sig, at mellem 8 og 9 ud af 10  medarbejdere 
arbejder under tidspres. 

Det gør Danmark til indehaver af en kedelig førsteplads i euro-
pæisk sammenhæng. I Norge, som indtager andenpladsen, er 
det lidt under 73%, altså også næsten tre ud af fire, der oplever 
tidspres på jobbet i social og sundhedssektoren.  

Tallene stammer fra den store tilbagevendende undersøgelse 
ESENER19 fra det Europæiske Arbejdsmiljø Agentur.  

DSR MENER...

Naturligvis kæmper vi – hele vejen
Mange medlemmer har store forventninger til den overens-
komst, vi står overfor. Sådan skal det også være, og det er 
helt berettiget. Sygeplejersker er kompetente, veluddannede, 
fleksible OG en mangelvare. 
Alt det har corona-pandemien også vist os i praksis, men et 
godt forhandlingsresultat for alle sygeplejersker ved OK21 
må og skal være begrundet i kompetencer, uddannelse og  
udbud-efterspørgsel – ikke alene i sygeplejerskers ofte helt 
urimelige corona-vilkår i det år, der ligger bag os. Det er nemlig 
vejen til varig lønudvikling og en højere grundløn for ALLE 
sygeplejersker. Lad os stå sammen og kæmpe med alt, hvad vi 
har for at sygeplejerskerns løn bliver til at leve af og leve med. 

v/ kredsnæstformand
SIGNE HAGEL ANDERSEN 
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Middag og fysisk nærvær kunne kredsen 
desværre ikke trylle frem under den virtuelle 
generalforsamling 29. oktober. Ikke desto 
mindre havde 100 tilmeldte medlemmer valgt 
at deltage virtuelt via platformen Teams i den 
afkortede, men stadig to en halv time lange 
corona-venlige generalforsamling, som 
indeholdt både kredsformandens mundt-
lige beretning og debat om corona-vilkår, 
løn, fuldtid og deltid mv. Flere medlemmer, 

herunder alle seks medlemmer af formand-
skabet, tog ordet under debatten trods de 
anderledes vilkår. 

Kredsens Arbejdspladspris og Sygeple-
jerskepris blev uddelt med online takketale 
og festlig billeddokumentation. Læs om de 
glade prismodtagere i to artikler længere 
fremme i bladet. Den afsluttende obligatori-
ske gennemgang af kredsens årsregnskab 
for 2019 og budget for 2021 var en kort og 

præcis formidling i en kombination af illu-
strative slides og en mundtlig præsentation. 

Deltagernes evaluering af kredsens første 
virtuelle generalforsamling var overvejende 
positiv. Den allerstørste del af dem oplevede 
ingen tekniske udfordringer undervejs, hvil-
ket var et af kredsens succeskriterier, lige-
som flere kommenterede positivt på indhold, 
budskaber og den stramme struktur under 
de givne forudsætninger.

VELGENNEMFØRT
VIRTUEL GENERALFORSAMLING

Kredsformand Kristina Robins lagde i sin beretning vægt 
på året, der er gået i kredsen med særlig fokus på fælles-
skab, faglighed, arbejdsmiljø og indflydelse. Hun lovede, at 
kredsen er klar til kamp til stregen ved OK21. Læs hele den 
mundtlige beretning på www.dsr.dk/hovedstaden under 
”Find det”

 Det store tekniske skyts til lys, lyd afvikling var kørt i stilling i 
DGI-Byen, for at medlemmerne skulle opleve en så gnidningsfri og 
veltilrettelagt generalforsamling som muligt trods restriktionerne. 
Det betød blandt andet, at kun kredsens formandskab og det nød-
vendige tekniske og administrative personale var fysisk til stede, 
mens kredsbestyrelsen deltog i generalforsamlingen hjemmefra.

Kredsen har i de to regnskabsår (2018 og 2019) siden 
sidste generalforsamling haft overskud på i alt 1,2 
mio. kr. Selv om 2020 endnu ikke er gået, ved vi at vi 
også vil få et overskud. Det skyldes corona, som har 
betydet, at kun en mindre del af kredsens planlagte 
og budgetterede aktiviteter i årets løb er blevet 
gennemført. 
Kredsbestyrelsen har godkendt budgetter med un-
derskud for årene 2021-23, fordi kredsbestyrelsen ikke 
ønsker, at kredsen oparbejder formue unødigt, men 
bruger de frie midler fra formuen på aktiviteter til gavn 
for kredsens medlemmer. Ca. 70% af kredsens budget 
går til løn- og personaleomkostninger. Illustrationen 
viser, hvordan den resterende del af budgettet fordeler 
sig, og hvad pengene forventes brugt til.
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E n beredskabsaftale for honorering af sygeplejerskers arbejde 
i en forudsigelig anden runde af coronapandemien blev 
forhandlet centralt af DSR og Danske Regioner, og blev un-
derskrevet og godkendt lokalt i de fem regioner i juni 2020.

-Jeg kontaktede med det samme regionen for at få forbedret aftalen. 
Den har den mangel, at den alene honorerer sygeplejersker der i anled-
ning af corona bliver flyttet fra egen afdeling til et afsnit, der behandler 
covid19-patienter, siger kredsformand Kristina Robins.

-Det store hul i aftalen er, at alle de sygeplejersker der til daglig 
arbejder på afsnit, hvor covid19 patienterne bliver plejet og behandlet, 
ikke står til at få nogen honorering for deres ekstraordinære og kræven-
de indsats i forhold til covid19-patienter.

Kredsformandens ihærdige forsøg på at få en regional aftale også 
for disse medlemmer endte med, at man i slutningen af august cen-
tralt i regionen henviste til, at de forhandlinger måtte foregå lokalt 
på hospitalerne. 

Intensivsygeplejerskerne blev noget forbløffede, da de indså, at deres indsats ikke ville blive 
belønnet i beredskabsaftalen for corona, der blev indgået i juni 2020. I Kreds Hovedstaden var 
man også utilfredse med, at sygeplejersker på afsnit, der behandler covid19-patienter ikke var 

omfattet af aftalen.  

Ingen penge til sygeplejerskerne
i front under pandemien
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Enslydende svar fra alle hospitalsledelser
Kredsens forhandlinger om at forbedre beredskabsaftalen skifter i star-
ten af september fokus fra centrale forhandlinger til lokale forhandlin-
ger med hospitalsledelserne. Samtidig mødes intensivsygeplejerskernes 
tillidsrepræsentanter i deres regionale netværk. De har alle oplevet, at 
villigheden lokalt til at honorere deres indsats i beredskabet var lig nul.

-Vores nærmeste ledelser er sådan set enige med os i, at vi burde 
honoreres, men i de konkrete forhandlinger var der negativt svar over 
hele linjen. Ikke nok med, at der ikke var nogen imødekommenhed 
overhovedet. Vi havde fået nærmest enslydende afslag, og vi sad næsten 
med en fornemmelse af, at det her er aftalt mellem hospitalsledelserne, 
fortæller Anita Marie Pedersen, der er tillidsrepræsentant for intensiv-
sygeplejerskerne på Rigshospitalets almene intensivafdeling. 

Nølende respons fra regionen
- Det var som at være med i et pinball-spil, hvor vi hele tiden blev 
sendt et andet sted hen, når vi forsøgte at komme igennem med vores 
krav, forklarer Anita. 

-Vi blev både vrede og frustrerede og blev enige om, at regionens top 
skulle vide, at det var vi utilfredse med. Så som tillidsrepræsentanter for 
intensivsygeplejersker i regionen sendte vi netværket i starten af okto-
ber et brev til hele regionsrådet, regionsdirektør Sven Særkjær og alle 
hospitalsledelserne i Region Hovedstaden. Vi begrundede, hvorfor vi 
mener, at vi også bør honoreres for vores indsats i coronaberedskabet. 
Og vi skrev, at vi forventede at de ville mødes i en reel forhandling og 
gøre noget ved det her, siger Anita. 

Tillidsrepræsentanterne kom dog til at vente længe på et svar. Efter 
knap en måned fik de et overordnet svar fra regionsdirektøren og -for-
manden om, at de forhandlinger skulle foregå lokalt på hospitalerne. 
Der kom ikke yderligere tilbagemeldinger. 

Fortsætter presset
Tillidsrepræsentanterne for intensivsygeplejerskerne mødtes med 
kredsens formandskab og faglige konsulenter på området den 20. 
oktober, hvor kredsens hidtidige arbejde for honorering i forbindelse 
med Covid19 blev synliggjort. Efterfølgende skriver kredsen til samt-
lige intensivsygeplejersker, der er medlem af DSR med overblik over, 
hvor forhandlingerne står på det tidspunkt i slutningen af oktober. 

-Vi fastholder presset på hospitalsledelserne og er uforstående 
overfor modviljen til at honorere blandt andet intensivsygeplejer-
skerne. Der er mangel på sygeplejersker generelt, og bestemt også på 
sygeplejersker, der er kvalificerede til at behandle Covid19-patienter. 
Det må være i alles interesse, at der også fremover er sygeplejersker, 
der har lyst til at uddanne sig til intensivsygeplejersker, siger Kristina 
Robins. Som medlem af DSR's hovedbestyrelse ved hun, at proble-
met er landsdækkende. 

-Ingen regioner har ønsket at forbedre beredskabsaftalen hverken for 
intensivsygeplejersker eller for andre sygeplejersker, fx ansatte på lun-
ge- og infektionsmedicinske afdelinger, forklarer Kristina og fortsætter:

-Jeg har løftet problemstillingen i hovedbestyrelsen og igen til regio-
nen for at fastholde presset, siger Kristina. 

DSR MENER...

Kun et hospital har åbnet op for lidt mere 
end klapsalver
Bispebjerg Frederiksberg Hospital (BFH) har som det eneste ho-
spital i regionen fundet en pulje på godt to mio. kr. i budgettet til 
honorering af ansatte i forbindelse med forårets corona-indsats 
på hospitalet. Det er et tiltag som vi værdsætter i DSR. 

Mange afdelinger på BFH har valgt at give en bonus til mel-
lemledere eller stabspersonale for indsatsen. Den beslutning 
har vi i Kreds Hovedstaden udfordret overfor afdelingsledelser-
ne og overfor direktionen. Samtidig har vi givet klart udtryk for, 
at sygeplejersker og radiografer, der har været i front, har en 
berettiget forventning om honorering for deres indsats. De har 
stillet op i en tid, hvor ingen vidste, hvad vi havde med at gøre, 
og hvor værnemiddelsituationen var utilstrækkelig. 

Forhandlingerne er i skrivende stund ikke afsluttet, og vi 
kæmper fortsat for, at frontpersonalet bliver tilgodeset. 

v/ kredsnæstformand
METTE SOFIE HAULRICH 

Det var som at være med i et pinball-
spil, hvor vi hele tiden blev sendt et 

andet sted hen, når vi forsøgte at 
komme igennem vores krav. 

ANITA MARIE PEDERSEN, TR

Intensivsygeplejerske og tillidsrepræsentant Anita Marie Pedersen (tv) 
ses her i selskab med en kollega iført fuldt udstyr og klar til at tage sig af 
covid19-patienter. Udover opgaven med at pleje de meget syge patienter 
skulle hun i de hektiske dage i foråret have overblikket, supervisere og 
oplære sygeplejersker, der kom til afdelingen for at afhjælpe presset 
med mange patienter med Covid19.
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I sommeren 2019 færdiggjorde Jonas Hammer Vandborg sin 
uddannelse og fik sin autorisation som sygeplejerske fra Kø-
benhavns Professionshøjskole. Og på kredsens generalforsam-
ling 29. oktober 2020 modtog han kredsens Sygeplejerskepris. 

Han sætter dermed mindst to rekorder: Jonas er den første mand, der 
modtager prisen, og han er samtidig den prismodtager med færrest år 
på bagen som uddannet sygeplejerske. 

Dedikerede og dygtige sygeplejersker inspirerer
-Under min uddannelse har jeg lyttet til og lært af de erfarne sygeple-
jersker, jeg har mødt undervejs: Dem, der brænder for noget, dem der 
er dedikeret til nogle bestemte patienter, dem der nørder ned i tingene 
og dermed ved utrolig meget.

-Jeg har været heldig at møde flere af de sygeplejersker i min ud-
dannelse. Og jeg har lyst til at fremhæve flere af dem. Lige nu tænker 
jeg på Jane Skoubo Koch fra ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre 
Hospital. Hun har inspireret mig til det, som lige nu er min plan for 
fremtiden som sygeplejerske, siger Jonas og forklarer:

- Jeg kunne tænke mig at blive den sygeplejeekspert, som andre 
sygeplejersker kan gå til, når de har borgere, der har komplicerede sår 
og samtidig har komplicerede sociale forhold.

 
Sygeplejerske for de udsatte 
Året prismodtager arbejder på KABS Hvidovres misbrugscenter, 
hvor han blandt andet er en del af teamet i centerets heroinklinik. 
Her kommer brugerne for at få lægeordineret heroin og opiater i 
forskellige former. Centeret har også en sygeplejeklinik, hvor der er 
fokus på brugernes basale behov – søvn og hvile, ernæring, medi-
cinsk behandling mv. 

Det er ikke noget tilfælde, at Jonas har startet sin sygeplejerskekar-
riere på et misbrugscenter. 

- Det er helt klart de udsatte i vores samfund, jeg gerne vil være en 
god sygeplejerske for. De brugere, der kommer i misbrugscenteret, 
bliver set ned på af samfundet, og de har svært ved at indgå i mange af 
de rammer, der bliver sat omkring dem. Jeg arbejder for, at der bliver 
en større forståelse for deres situation og en større rummelighed i det 
hele taget. Det er mennesker, der har været udsat for mange svære ting 

Brug den indflydelse, du har i hverdagen
Årets modtager af Sygeplejerskeprisen har en sag, han kæmper 
for: De socialt mest udsatte borgeres ret til at blive respekteret og 
behandlet ordentligt i social – og sundhedssystemet. Forandringer 
kan komme fra mange sider - også via de små kampe, vi kæmper 
i hverdagen. 

Hvis vi gerne vil forbedre sygeplejen og vilkårene for at udøve 
sygepleje, så bliv ved med at rejse spørgsmål til de uretfærdighe-
der, som patienter møder, der hvor du er.  

v/ kredsnæstformand
HARUN DEMIRTAS

DSR MENER...

Jonas Hammer Vandborg drives af dedikation og dygtighed. Og ifølge sine 
kolleger indskriver han sig selv i rækken af sygeplejersker, der udviser netop 

dedikation og dygtighed – kun et år efter afsluttet uddannelse. 

 Sygeplejerskeprisen 2020:
Dedikeret og dygtig
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i løbet af deres liv. Vi ville nok også risikere at havne i deres situation, 
hvis vi havde været igennem det samme, siger Jonas.

Advokerer for brugerne
- For mig er det en del af sygeplejen at stå op for borgere og pa-
tienter, der ikke selv kan. Helt konkret for hver enkelt borger, der 
støder mod forskelsbehandling, misforståelser og ignorance fra 
systemerne. 

Jonas’ kamp for brugerne overfor systemet er noget af det, kolleger-
ne på misbrugscenteret har lagt mærke til. Sanaz Tahmi Høgskilde har 
skrevet om Jonas i indstillingen til sygeplejerskeprisen. Hun fortæller:

-Han råber højt, når rammer og regler begynder at fylde for meget i 
behandlingen. Og især når de begynder at have en betydning for vores 
brugere, på den måde hvor bureaukrati pludselig kommer til at betyde 
mere end omsorg og medmenneskelighed. 

Jonas’ leder, Carsten Munkholm, erklærede ved prisoverrækkelsen, 
at også han sætter pris på Jonas’ ihærdighed og forsvar af brugernes 
rettigheder: 

-Det er ikke altid let at være Jonas’ leder. Selv når jeg synes, at alle 
muligheder nu er prøvet, giver Jonas ikke op. Men det er til at leve 
med, fordi der altid er et større mål med indsatsen: En brugers velfærd, 
gode rammer og slet og ret bedre behandling.

Vi er utrolig stolte af at have Jonas her hos os. Og vi er meget glade 
for, at han ved at modtage prisen kaster lys på en gruppe af borgere, 
der normalt ikke er så meget i fokus, siger Carsten.

Jonas inspirerer sine kolleger
Jonas er god til at rejse alle de mange etiske dilemmaer, som hverdagen 
er fuld af i et misbrugscenter. Det mener i hvert fald hans kolleger, 
som nyder at blive udfordret af hans spørgsmål, men også hans forslag 
til løsninger. 

-Han er nysgerrig både over for os – sine kolleger – og over for bru-
gerne. Det viser sig i den måde han møder brugerne på: Med et åbent 
sind og stor medmenneskelighed. Det er noget helt for sig at overvære 
Jonas’ kommunikation med vores ofte hårdt prøvede brugere, siger 
Sanaz Tahami Høgskilde. 

-Han giver os simpelthen lyst til at blive bedre sygeplejersker 
slutter Sanaz. 

Jonas Hammer Vandborg modtog 
Sygeplejerskeprisen på sin arbejdsplads, 
KABS Hvidovre, et par dage før det blev 
afsløret på den virtuelle generalforsamling, 
at han var årets prisvinder. Her modtager 
han blomster fra kredsformand Kristina 
Robins.

ROLLEMODEL

Jonas fremhæver sygeplejerske Jane Skoubo Koch fra 
ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital, som en af de 
sygeplejersker, der har været et forbillede for ham under 
sin uddannelse. Hende kan du læse lidt mere om på side 
20-21. 

OM SYGEPLEJERSKEPRISEN

Kreds Hovedstaden har siden 2011 uddelt en Sygeplejer-
skepris til et eller en gruppe af medlemmer i forbindelse 
med kredsens generalforsamling. Det er medlemmer eller 
kolleger, der har mulighed for at indstille en kandidat, som 
de synes opfylder kriterierne. Se mere om prisen på 
www.dsr.dk/hovedstaden/sygeplejerskeprisen
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Ledende oversygeplejerske Helene Bliddal Døssing har blandt 
andet været med til at beslutte og implementere en politik 
for powernap. 

-Ledelsen og de ansatte blev enige om, at den ansvarsha-
vende sygeplejerske koordinerer nattens muligheder for at powernap-
pe. Det foregår i et rum, hvor man skærmes for lyde, og man kan 
kun tilkaldes ved hjertestop, fortæller hun. Derudover indsamlede 
to arbejdsmiljørepræsentanter kollegernes ønsker og erfaringerne fra 
andre afdelinger. 

Nu er powernap-politikken ved at blive udbredt til alle afsnit.

Kun patientrelaterende opgaver om natten
Afdelingen arbejder også med at flytte opgaver fra natten til andre 
vagtlag, fortæller arbejdsmiljørepræsentant Belinda Porsborg Non-
berg.

-Vi er ikke i mål endnu, for der skal jo også være nogle til at løse 
opgaverne i de andre vagtlag. Men vi er lykkedes med at flytte en del 
af vækningen og klargøringen af operationspatienter fra nattevagten 
til dagvagten.

Med den ændring klargør nattevagter kun de patienter, der først 
skal til operation. Det betyder, at nattevagten kan vente til klokken 
06 i stedet for klokken 05 med at gøre patienter klar, inden dagvagten 
møder. På den måde får både patienter og ansatte mere nattero.

Afdelingen har en servicemedarbejder ansat, der står for den gene-
relle opfyldning, som tidligere blev udført af nattevagterne. Belinda 
fortæller, at afdelingen nu prøver at flytte opfyldning i medicinrum, 
skyllerum og mobile skabe til dag- eller aftenvagt. 

Lys og døgnrytme
Helene fremhæver også afdelingens arbejde med lyset. 

-Alle sengeafsnit har mulighed for at dæmpe lyset for at forstyrre 
hjernens naturlige døgnrytme mindst muligt. Vi har også eksperimen-
teret med lyset på operationsklinikken, som ikke har vinduer. Om 
dagen imiterer lyset dagslys, og om natten skiftes til varmere farver 
uden blåtoner, forklarer den ledende oversygeplejerske og runder af 
med et godt råd til andre, som ønsker at forbedre arbejdsmiljøet for 
arbejde om natten:

-Gør det i et fællesskab mellem ansatte og ledelse. Det er den bedste 
måde at sikre, at det faktisk bliver til noget. 

SELVFØLGELIG
kan nattevagter forbedres
Ledere og medarbejdere på Afdeling for 
Hjertesygdomme på Gentofte Hospital har 
gennem en årrække arbejdet på at forbedre 
arbejdsmiljøet i nattevagterne. 

Gode råd om natarbejde – til dig fra DSR
Forskere dokumenterer i disse år, at der er alvorlige helbredsmæs-
sige risici ved natarbejde. Den viden skal komme sygeplejerskerne 
til gavn. Dels ved at gøre den enkelte sygeplejerske klogere på ud-
fordringerne ved nattevagt, dels ved at arbejdsgiverne tager stilling 
til, hvordan de kan handle ansvarligt på forskningsresultaterne. 
Kredsnæstformand Signe Hagel Andersen har derfor samarbejdet 
med Københavns Kommune om minimering af risici ved natarbej-
de med gode resultater: Udfasning af faste nattevagter, indførsel 
af færre nætter i træk, forsøg med sund mad om natten og endelig 
fritages gravide helt for nattevagter - med fuld lønkompensation. 
Målet er at brede tiltagene ud til alle arbejdspladser i kredsen.
I kredsbestyrelsens arbejdsmiljøgruppe har vi været i dialog med 
tillidsrepræsentanter på hospitaler og i psykiatrien om, hvordan 
nattevagter kan forbedres. Resultatet er en række konkrete råd, 
som arbejdspladsen og den enkelte kan bruge på vejen mod bedre 
nattevagter. Find dem på www.dsr.dk/hovedstaden/GONAT. Vi 
ønsker alle GO’NATarbejdslyst. 

v/ kredsnæstformand
HANNE KROGH OG KREDSBESTYREL-
SENS ARBEJDSMILJØGRUPPE

DSR MENER...

Oversygeplejerske Helene Bliddal Døssing og AMiR Belinda Porsborg 
Nonberg arbejder målrettet for bedre arbejdsmiljø om natten
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Sådan får I sundere 
NATTEVAGTER

Løs kun opgaver, som er relateret til pleje  
eller patientsikkerhed
Af helbredsårsager bør man arbejde mindst muligt om natten. Derfor bør kun 
de opgaver, som er strengt nødvendige for patienterne, udføres i nattetimerne. 
Alligevel oplyser 69 pct. af sygeplejersker med natarbejde, at de udfører 
opgaver, som ikke er patientrettede. 

Det kan I gøre: 
  Gennemse nattevagtens rutiner – og beskriv alle opgaver, som ikke er 

direkte patientrettede. F.eks. opfyldning, tømme opvaskemaskine, udfylde 
diverse tjeklister mv. 

  Indgå et samarbejde mellem medarbejdere, TR/AMiR og ledelse om, 
hvordan opgaverne kan fjernes fra nattevagten og løses på anden vis. 

Reducér lys
Skarpt lys om natten forstyrrer hjernens døgnrytme. Det forringer søvnen, 
som er afgørende for sundhed. 

Det kan I gøre: 
  Undersøg, hvilke steder I kan slukke eller dæmpe lyset om natten
  Indstil computerskærmene til ’Nattelys’. Det reducerer skærmens blå lys, 

som har betydning for hjernens opfattelse af døgnet. 

Indfør powernap
Powernap er en kort energigivende lur i løbet af nattevagten. Man kan ligge 
eller sidde med lukkede øjne. Det hjælper på friskheden i den øvrige del af 
vagten, men også for velbefindende de efterfølgende dage. 

Det kan I gøre: 
  Inddrag TR/AMiR og ledelsen i jeres ønske om powernap.
  Udarbejd i fællesskab mellem ledelse og medarbejdere en politik, som 

gør powernap til en realistisk mulighed – samtidig med at sikkerhed for 
patienter og andre kolleger tilgodeses.  

  Opstilling af en seng eller velegnet lænestol på et sted, som er skærmet 
for lys og lyde.

Begræns antallet af nattevagter (i træk)
Forskning viser, at omfanget af sundhedsrisici stiger med antallet af 
nattevagter. Og med antallet af nattevagter, som ligger i forlængelse af 
hinanden. Anbefalingen er derfor: 
•  Max 3 nattevagter i træk (for gravide er det max 1 nattevagt pr. uge)
• Mindst 11 timer mellem to vagter. 
• Højst 9 timers varighed pr. nattevagt.

Det kan I gøre: 
Tal med hinanden og med TR/AMiR og ledelsen om:

  Hvordan I kan løse dilemmaet mellem behovet for at få sine nattevagter 
samlet og dermed overstået – og på den anden side de alvorlige 
helbredsmæssige konsekvenser, det kan få for jer på længere sigt. 

  Hvordan I kan tilrettelægge arbejdet, så I overholder anbefalingerne.

Skift med uret
Døgnrytmen klarer sig bedre, når skiftet mellem de forskellige vagtlag foregår 
i urets retning. Det er bedre at gå fra aften til nat til dag end fx fra dagvagt til 
nattevagt og til aftenvagt.
Særligt dette vilkår møder stor modstand i hverdagens vagtplanlægning og 
ønsker til frihed. 

Det kan I gøre: 
  Tal med hinanden og med TR/AMiR og ledelse om, hvordan I sikrer en 

sundere døgnrytme med de muligheder og ønsker, I har. 

Find eller print pjecen GO’NATarbejde på 
www.dsr.dk/hovedstaden/GONAT

Klip ud og hæ
ng op på din arbejdsplads

Bliv (endnu) klogere på, hvad nattevagter 
gør ved jer - og hvordan gener og risici 
kan forebygges
På www.dsr.dk/hovedstaden/GONAT kan du blandt 
andet læse om graviditet og nattevagter, få indblik i 
hvad forskningen konkluderer om natarbejde og se et 
eksempel på en politik for powernapping.
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En kæde af mange årsagssammenhænge afgør, om der er høj 
patientsikkerhed. Men international forskning viser, at et 
helt simpelt mål for patientsikkerhedens tilstand er, hvordan 
sygeplejersker vurderer deres eget arbejdsmiljø (Di Twigg og 

Kylie McCullough: Nurse retention: a review of strategies to create and 
enhance positive practice environments in clinical settings). 

Indflydelse, selvstændighed og godt tværfagligt 
teamsamarbejde
Linda Aiken, professor i sygepleje og sociologi ved Pennsylvania Uni-
versitet, der gæstede kredsen i december 2019, har i mange år studeret 
sammenhængen mellem antal sygeplejersker pr. patient, arbejdsmiljø, 
patientsikkerhed og -tilfredshed. 

Hun har vist, at det virker positivt på arbejdsmiljøet,
•  når sygeplejen er organiseret med en stærk sygeplejefaglig ledelse, 

der har fokus på sygeplejerskernes selvstændige genstandsfelt

•  når sygeplejersker har direkte indflydelse på beslutninger om plejen 
og organiseringen af plejen

•  når sygeplejersker indgår i velfungerende tværfaglige teams. 

En god kultur for sygepleje
I helt ny dansk forskning fra Region Sjælland (Projekt NUCAP – de-
fining nursing capacity ) har man undersøgt, hvad der kendetegner 
afdelinger, hvor der er en lav udskiftning af sygeplejersker (i modsætning 
til afdelinger med gennemsnitlig udskiftning). Nogle af fundene viser, at 
patientsikkerheden og -tilfredsheden er højere, at antallet af sygeplejersker 
med høj anciennitet og alder er større, og at der er mindre sygefravær. 

Sygeplejerskerne på de pågældende afdelinger fortæller, at de har et 
godt fællesskab, en anerkendende og omsorgsfuld kultur og er enige 
om, at de udfører sygepleje af høj faglig kvalitet. 

Giv sygeplejersker rammerne 
til at udføre god sygepleje
Det er ordentlige rammer for sygeplejen, der afgør, om sygeplejersker har 
et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt at vide, fordi patientsikkerheden er størst 
der, hvor sygeplejersker vurderer deres arbejdsmiljø som godt. 
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I bladets tema på denne og de næste sider kan du læse om nogle af de 
arbejdspladser i kredsen, der har et godt arbejdsmiljø, fordi de har 
sygeplejefaglig kvalitet højt på dagsordenen og løser udfordringer med 
arbejdsmiljøet ved hjælp af faglige indsatser. 

En af dem er vinderen af Kreds Hovedstadens Arbejdspladspris i 2020, 
nemlig geriatrisk afdeling O på Herlev Hospital. Læs også temaartiklen om 
plejecenteret Æblehaven, som var blandt de nominerede til kredsens Arbejds-
pladspris

 
Indstillede til Kreds Hovedstadens Arbejdspladspris 2020 var (i vilkårlig 

rækkefølge): 
•  Geriatrisk afdeling O, Herlev Hospital (vinder)
•  Plejecentret Æblehaven, Brøndby
•  Det kommunale akutteam i Brøndby-Hvidovre
•  Akut neurologisk modtagelse på Bispebjerg Hospital
•  Alment sengeafsnit C100 på Psykiatrisk Center København
•  Led- og knoglekirurgi T119 på Herlev Hospital.

Kreds Hovedstaden ønsker alle de indstillede arbejdspladser tillykke med 
nomineringen og tak for at gå forrest med gode eksempler og inspiration 
til andre. 

DSR MENER...

Lad sygeplejerskerne bruge 
tiden på sygepleje
Når en sygeplejerske får en patient mere at skul-
le tage sig af, så stiger risikoen for patienters død 
med 7%. Når sygeplejersker får lov at gøre det, 
de er uddannet til, så stiger deres arbejdsglæde 
og trivsel. Det giver lavere personaleomsætning 
og lavere sygefravær. Vi mangler sygeplejersker, 
og kvaliteten af plejen kan uden tvivl blive bedre 
nogle steder. Derfor er det mærkværdigt, at nog-
le arbejdsgivere fastholder at sygeplejersker får 
opgaver, som ikke kræver sygeplejefaglige kom-
petencer. Det går ud over patientsikkerheden. 

v/ kredsnæstformand
INGER MARGRETE SIEMSEN

Gode arbejdspladser 
i Kreds Hovedstaden

Sygeplejerskernes arbejdsmiljø afslører om 
patientsikkerheden er i orden
Tegningen her viser de mange parametre, 
der har indflydelse på, om en arbejdsplads 
har høj patientsikkerhed. De mest konkrete 
mål findes i det, man kalder resultatmål eller 
”outcome”-mål (længst til højre på tegningen). 
Og det er netop i den kategori, man finder 
målinger af sygeplejerskers vurdering af eget 
arbejdsmiljø.
Det falder helt i tråd med professor Linda 
Aikens’ udsagn, da hun besøgte i kredsen i 
2019: ”Spørg sygeplejerskerne – de har svaret 
på, hvordan det står til, og hvad der skal til, 
for at øge patientsikkerheden. De mærker det 
direkte på deres arbejdsmiljø”.
 
Læs mere på www.dsr.dk/hovedstaden/ffb. 
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Faget blev nøglen 
til et godt arbejdsmiljø 
på afdeling O
Vinderne af kredsens Arbejdspladspris, Afsnit for ældresygdomme 
på Medicinsk Afdeling O på Herlev Hospital, er gået fra at være 
en nødlidende afdeling med kun fire sygeplejersker, til at være 
et sted, hvor sygeplejen er i højsædet med 17 sygeplejersker, der 
brænder for faglig udvikling. 

Når sygeplejersker får mulighed for 
at udøve sygepleje af høj kvalitet, 
får de arbejdsglæde og lyst til at 
blive på arbejdspladsen. Det er 

fastslået i mange udenlandske forskningsun-
dersøgelser og nu også i en dansk undersøgelse 
fra Region Sjælland. (se side 14). 

Kredsens Arbejdspladspris er i år gået til 
en arbejdsplads, hvor fagligheden netop 
har været den motor, der vendte et dårligt 
arbejdsmiljø til et blomstrende fagligt miljø 
og høj social kapital. 

Sygeplejen fylder 
Der er ikke meget plads i kommandocentralen 
på afdeling 106-O afsnit for ældresygdomme  
på Herlev Hospital. Men der oser af faglig-
hed og gå-på-mod. Man har taget dørene til 
hjælp for at gøre plads til en oversigt over de 
vigtigste sygeplejeteoretikere og deres bidrag 
til sygeplejen.

Patienttavlen, der fylder den centrale væg-
plads, er centrum for det daglige tværfaglige 
samarbejde. Her styrer sygeplejerskerne med 
udgangspunkt i patienternes sygeplejefaglige 

problemstillinger den tværfaglige konferen-
ce. Og man er ikke tvivl om, at posteren 
med sygeplejeprocessens faser er et centralt 
arbejdsredskab, som bliver brugt dagligt i 
dokumentationen. 

Fra fire til 17 sygeplejersker på fem år
Johanne Juhl Hybschmann er en af de syge-
plejersker på afsnittet for ældresygdomme, 
der for fem år siden så de resterende tre 
sygeplejersker på afdelingen i øjnene. De fire 
lovede hinanden ikke at forlade den nødli-
dende afdeling, men blive og sammen kæmpe 
for at vende skuden. 

-Nu arbejder jeg så på den bedste afdeling 
i landet, smiler Johanne efter at have fortalt 
om den utrolige forvandling, afdelingen har 
undergået på fem år. Hun peger på tavlen 
med 17 navne på sygeplejersker og seks navne 
på social og sundhedsassistenter. Ud for hvert 
navn er der et tal fra 0 - 2, som angiver perso-
nernes kompetenceniveau.

-Jeg er stolt over, at vi nu er 17 sygeple-
jersker. Som man kan se på tallene, så er vi 
et godt miks af både erfarne og nye sygeple-

jersker. Tavlen synliggør, at vi er forskellige 
steder i vores sygeplejefaglige udvikling. Vi 
er bevidste om, at nogen har brug for mere 
støtte og supervision end andre. Det giver 
tryghed for alle og interesse for hinandens 
faglige udvikling, siger Johanne. 

Det gode rygte tiltrækker
Nanna Tønder kom til afdelingen for to år si-
den som nyuddannet sygeplejerske på grund 
af rygterne om et godt arbejdsmiljø. Det var 
hende, der sammen med Johanne indstillede 
afdelingen til Arbejdspladsprisen.

-Helt ærligt, så var det ikke specialet, der fik 
mig til at søge stilling her. Men nu hvor jeg er 
kommet ind i det, synes jeg, at det geriatriske 
speciale er det mest spændende, man kan 
forestille sig. Og det bliver ved med at folde 
sig ud for mig. Helt sikkert fordi vi arbejder 
så bevidst med udvikling og har et tæt tvær-
fagligt samarbejde, hvor det er fuldstændigt 
tydeligt, hvad sygeplejen bidrager med, siger 
Nanna, der er afdelingens ressourceperson 
for patientplaner - en funktion, hun forklarer 
følgende om:

Johanne Juhl Hybschmann 
(tv) og Nanna Tønder er 
sygeplejersker på Afsnit for 
ældresygdomme på Medi-
cinsk Afdeling O på Herlev 
Hospital. De brænder for 
sygeplejen og har indstillet 
deres egen arbejdsplads til 
kredsens Arbejdspladspris, 
fordi det er en arbejdsplads, 
hvor sygeplejen er synlig 
og hverdagen fuld af faglig 
udvikling.
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-Vores afdelingssygeplejerske Louise Falkedal 
(kaldet Falke), var meget hurtig, da vi fik SP 
og satte alt ind på, at vi arbejder bevidst med 
sygeplejeprocessen og med patientplanerne, 
som SP indeholder.

Sygeplejen er omdrejningspunktet
Når det tværfaglige team hver dag gennemgår 
patienterne ved dagens tavlemøder, er om-
drejningspunktet de sygeplejefaglige problem-
stillinger, som sygeplejerskerne afdækker og 
sætter mål for i patientplanerne. 

- Du hører ikke os remse blodprøvesvar op 
eller bruge vores tid til at lede efter de læge-
faglige undersøgelsesresultater. Men vi har 
et fantastisk samarbejde med lægerne, siger 
Nanna og peger på endnu en tavle, der er 
forvist til en gulvplads på det trange kontor.

-Det er vores forbedringstavle – sådan en, 
som alle afdelinger i regionen har og skal ar-
bejde med. Vi sidder hver 14. dag med lægerne 
og terapeuterne og drøfter de områder, vi kan 
se, har potentiale for forbedringer. Det er altid 
meget patientnært og derfor meningsfuldt for 
os. Lige nu er det blandt andet ernæring, vi 

har på tavlen. Det betyder, at vi kører en slags 
kampagne, hvor vi blandt meget andet ser 
ernæringsscreeningerne efter i sømmene hos 
patienterne. Sådan arbejder vi hele tiden be-
vidst med nogle områder, selvfølgelig samtidig 
med alle patientenernes individuelle behov for 
sygepleje, siger Nanna og tilføjer:

-Dem har de mange af. Der er i gennem-
snit 7–8 sygeplejefaglige problemstillinger pr 
patient. 

Fordybelse og vidensdeling
Hele medicinsk afdeling O på Herlev/Gentof-
te hospital har dagligt, hvad man kalder for 15 
faglige minutter. På afsnit for ældresygdomme 
er det et skattet tidspunkt på dagen, hvor man 
kan tage en patientcase, en oplevelse, en un-
dren eller andet op og drøfte med kollegerne

- Mange af os har været på et refleksions-
kursus, og det betyder, at vi bliver bedre og 
bedre til at åbne op for et godt læringsmiljø, 
og vi bruger de 15 minutter til det. Vi er 
trygge ved hinanden, tør fremlægge vores 
viden og drøfte patientcases og temaer fra 
forskellige perspektiver, siger Johanne og 

forklarer, at afdelingssygeplejersken bakker 
op om, at sygeplejerskerne kan fordybe sig i 
forskellige sider af sygeplejen, som er relevant 
for den geriatriske patient. De fleste sygeple-
jersker fungerer også som ressourcepersoner 
for forskellige sygeplejefaglige emner. 

En almindelig usædvanlig afdeling
- Nu lyder det måske som om, vi aldrig har 
travlt eller har dage, hvor tingene skrider for 
os, siger Johanne. 

-De dage har vi helt sikkert, og vi har også 
opgaver – og får nye – som sådan set ikke 
kræver en sygeplejerskes kompetence: Op-
fyldning, oprydning, rengøring og som noget 
nyt, at vi også skal tage blodprøver. Vi har fået 
ekstra sygeplejersketid til det, men jeg undrer 
mig alligevel over, at sygeplejersker får flere 
opgaver, der er urelateret til sygeplejen, når 
der nu er svært at rekruttere sygeplejersker de 
fleste steder. Det er sygepleje, vi er uddannet 
til og brænder for, slutter Johanne historien 
om en helt almindelig medicinsk afdeling, 
der helt usædvanligt har formået at tiltrække 
og fastholde sygeplejersker. 
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Jeg har ansvaret for en afdeling med 
18 beboere. Jeg kender alle beboerne 
og de pårørende. Og min daglige 
vedvarende opgave er at samarbejde, 
sparre og reflektere med social- og 

sundhedspersonalet på afdelingen, så vi kan 
opfylde de sygeplejefaglige behov, som bebo-
erne har, siger Nancy Wassmann Sørensen, 
der har været uddannet sygeplejerske i to år 
og startede sin karriere som sygeplejerske på 
Æblehaven.

-Vores beboere har som på alle andre 
plejecentre flere konkurrerende kroniske 
sygdomme, demens og andre tilstande, 

der svækker dem. Derfor er det komplekse 
sygeplejefaglige problemstillinger, vi arbejder 
med her. 

Styrken ligger i de fælles kompetencer
Dagens gruppe af sygeplejersker – fire i alt 
– har fra en måned op til to års anciennitet 
på plejecentret og er en blanding af ældre, 
erfarne sygeplejersker og forholdsvis nyud-
dannede. Sygeplejerskerne udgør en samlet 
enhed, som udgår fra et fælles kontor til deres 
respektive afdelinger på plejecenteret.

-Det er meget vigtigt for os, at vi har 
hinanden som daglige sparringspartnere, 

siger Melike Bakir, der har erfaring fra en 
lungemedicinsk afdeling med sig fra tidligere 
og lige er blevet fastansat efter at have været i 
et barselsvikariat.

-Det er helt almindeligt og sker på daglig 
basis, at vi beder hinanden om at være med, 
til at vurdere en borger, hvis vi er i tvivl om 
noget. Det jeg nyder allermest ved at være 
her er, at jeg bliver respekteret for, den jeg 
er, og den faglighed og erfaring jeg kommer 
med. Der er tillid og tryghed mellem os, 
siger Melika og de øvrige sygeplejersker 
nikker bekræftende. Anne Marie Skjøtt 
Duelund, der er nyansat sygeplejerske med 

Sygeplejerskerne på Æblehavens plejecenter i Brøndby Strand har en klar 
kerneopgave og får tid og støtte fra lederen til at udvikle den. Resultatet er 

arbejdsglæde og stærkt kollegialt samarbejde. 

Kerneopgaven er i hus på

Æblehavens plejecenter

TEMA: FAGLIGE LØSNINGER, BEDRE ARBEJDSMILJØ

Sygeplejerskerne Nancy Wassmann Sø-
rensen (tv), Anne–Marie Skjøtt Duelund, 
Lonnie Bækgaard Christensen og Melike 
Bakir står foran den campingvogn, som 
demente beboere kan besøge for at få 
sanseindtryk fra ferier, de måske engang 
har været på og nydt. 
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ansvar for plejecenteret som uddannelses-
sted, tilføjer:

-Tilsammen har vi mange forskellige kom-
petencer. Udover de medicinske skal vi også 
bruge pædagogiske og formidlingskompe-
tencer både i forhold til pårørende, ansatte, 
studerende, elever og beboere. 

Udvikling er en del af dagligdagen
Lonnie Bækgaard Christensen, der har mere 
end 20 års erfaring fra det gastroenterologiske 
speciale med sig, fortæller:

-Da jeg skiftede fra hospitalet hertil for 
et par år siden, lød det fra mine daværende 
kolleger, at jeg snart ville vende tilbage. Jeg 
ville komme til at kede mig og blive afviklet 
i mine sygeplejefaglige kompetencer, smiler 
hun.

-De kunne ikke tage mere fejl. I alle mine 
år på hospitalet har jeg aldrig haft så mange 
muligheder for faglig udvikling, som jeg 
har her. Både i dagligdagen, hvor der opstår 
mange og komplekse problemstillinger, som 
jeg skal løse – heldigvis i samarbejde med 
kollegerne, vores demenskoordinator, udvik-
lingssygeplejerske og terapeuterne. Men også 
på længere sigt, hvor vi hver især har nogle 
områder, som vi er nøglepersoner for, siger 
Lonni og fortsætter:

- Selv står jeg og tripper for at komme 
på den anden side af corona og komme i 
gang med at udvikle plejecenterets palliative 
indsats. 

Fordybelse og forandring
Nancy, der også er sygeplejerskernes tillidsre-
præsentant, glæder sig over, at ledelsen helt 
naturligt bakker op om mulighederne for 
udvikling af kerneopgaven og fortæller om 
en ny aftale:

-Vi får fremover fire dage om måneden, 
hvor vi kan fordybe os i de områder, vi er 
nøglepersoner i. Udover det skal vi alle skal 
have en uddannelse som forandringsagenter. 
Vi har brug for kompetencer og værktøjer til 
at sætte den ønskede faglige udvikling i gang. 
Den første af os har været afsted og har, med 
udgangspunkt i forbedringsprogrammet I 
Sikre Hænder, allerede lavet et projekt om 
sikker medicinering, siger Nancy.

Melike er den næste, der skal på kursus i 
forandringer, og hun supplerer:

-Det er super spændende at følge med i. 
Vi har sammenlignet afdelingen, hvor me-
dicineringsindsatsen har været, med en af de 
andre afdelinger. Det viser med tydelighed, at 
antallet af fejlmedicinering er faldet drastisk 
efter indsatsen om sikker medicinering. Sådan 
noget er meget inspirerende at være med i.

Studerende ender med at elske geriatrien
Den ultimative test for om en arbejdsplads 
fungerer eller ej, har Æblehaven bestået flere 
gange. Lonni fortæller:

-Når vi får sygeplejestuderende, oplever 
vi tit, at de kommer med negative forvent-
ninger til deres praktik på et plejecenter. 

Ofte føler de, at de har trukket en nitte. 
Men jeg tør godt sige, at de allerfleste får 
ændret den opfattelse meget hurtigt, når 
de ser, hvor mange muligheder der er for 
at udøve selvstændig sygepleje her. De kan 
arbejde med mange af deres uddannelsesmål 
og får tid og støtte til at gøre det. Jeg tror, 
de kommer til at se, hvor vigtig sygeplejen 
er på et plejecenter. De ender med ligefrem 
at elske geriatrien, smiler Lonnie og slutter 
fortællingen om en arbejdsplads, hvor fokus 
på kerneopgaven skaber arbejdsglæde og et 
stærkt arbejdsfællesskab. 

TRIVSEL OG ENGAGEMENT 

Der er to ting, der i følge forskning 
skaber trivsel og engagement på en 
arbejdsplads:
1.  Relationerne til kolleger og 

ledere. Fokus på ledelse og sam-
arbejde. At stole på hinanden og 
hjælpe hinanden. 

2.  At have et godt job. Fokus på 
kerneopgaven. Det vil sige at 
beskæftige sig med noget, der 
giver mening, og at gøre en for-
skel for patienten/borgeren. 

Kilde: Arbejdsmiljøforsker Tage 
Søndergaard ved arrangement i DSR 
Kreds Hovedstaden november 2019.
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Nina Bjørnholt, der er arbejdsmiljøkonsulent på Amager 
Hvidovre Hospital (AHH), så i 2016 en mærkbar stigning 
i statistikkerne for anmeldte arbejdsskadesager om vold og 
trusler på AHHs største afdeling, Gastroenheden. 

-Da jeg læste nærmere ind i anmeldelserne, tænkte jeg, at mange af 
dem måtte handle om delirøse patienter, selvom det ikke stod i anmel-
delserne. Ved nærmere læsning blev det også klart, at der manglede 
viden om delir, fortæller Nina Bjørnholt, som besluttede sig for, at der 
skulle gøres noget ved det. 

-Der var et undervisningsbehov. Derfor søgte vi efter nogen, der kunne 
komme med helt konkret og lavpraktisk indhold til plejen af og kommu-
nikationen med den delirøse patient. Jeg fik kontakt til Leah Tranholm, 
der udover at være sygeplejerske også har stor erfaring med at undervise i 
konflikthåndtering. Hun viste sig at være den helt rigtige person til at stå 
for undervisning af personale fra alle faggrupper på hospitalet, siger Nina.

Delir er en udbredt tilstand
For Mia Toldam, der er klinisk udviklingssygeplejerske på ortopædki-
rurgisk afdeling, var det et kærkomment tilbud med et kursus om delir 
til afdelingens personale.

-Vores patienter er ældre mennesker med mange forskellige medi-
cinske diagnoser. Demens er ofte en af dem. De er på afdelingen, fordi 
de har været udsat for et akut traume, anæstesi og operation. Vi ved, 
at ældre patienter med nedsat kognitiv kapacitet har større risiko for 
at udvikle delir. Så den delirøse patient står vi ofte overfor, forklarer 
Mia Toldam. 

Fra den overbelastet hjernes synsvinkel
Kurset med Leah Tranholm tager udgangspunkt i at forstå det overbe-
lastede sanseapparat, som en delirøs patient har. Udgangspunktet for 
undervisningen er, at den delirøse patient er i en ”fear, fight og flight” 
tilstand. 

-Patienterne er stressede og mangler kontrol over deres situation. 
Derfor skal vi indrette vores kommunikation og pleje med den viden 
i baghovedet og forsøge at give lidt mere kontrol tilbage til dem, siger 
Mia.

-Vi forstår nu, hvorfor det virker overvældende og nogle gange 
decideret truende, at gå direkte og helt tæt på patienten, når vi går ind 
på en stue. Vi ved, at vi ikke skal komme bagfra eller fra siden ind i 
patienternes synsfelt, for det kan deres udsatte hjerne slet ikke kapere. 

Stigning i arbejdsskader med vold og trusler i statistikkerne blev vekslet til 
større kvalitet i sygeplejen for delirøse patienter.

God sygepleje til delirøse
er godt for arbejdsmiljøet

foto Lena Rønholt
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Vi kan se formålet med at kommunikere i korte klare sætninger osv., 
osv. Vi har fået mange konkrete værktøjer, som virker, konstaterer Mia.

Patientcentreret sygepleje
For Mia handler plejen til den delirøse patient om grundlæggende 
sygepleje: Søvn, hvile, dagsrytme, mad og drikke, lyd og lys. Men 
selvom det er grundlæggende sygepleje, slår Mia fast, at det samtidig 
er komplekst. 

-Det allervigtigste er at vide, hvad der virker for den enkelte. Måske 
er det at få en trøje på, der dufter af hjemmet. Måske kan den kendte 
rutine at se TV-avisen dæmpe og skabe ro. Eller at nynne en enkel 
melodi, siger Mia og understreger:

-Det kræver et intensivt og tidskrævende samarbejde med de pårø-
rende og en virkelig god kommunikation mellem os, der er omkring 
patienten. Alt hvad man finder ud af virker eller ikke virker for den 
enkelte, skal gives videre til de næste, der skal passe patienten. Det er 
omfattende, men vigtigt.

Bedre pleje og bedre arbejdsmiljø  
På Amager Hvidovre Hospital har indsatsen for bedre pleje og be-
handling af patienter med delir medvirket til et bedre arbejdsmiljø 
på mindst tre måder: Færre af de delirøse patienter udvikler udadre-
agerende adfærd, og dermed er færre sygeplejersker udsat for vold 
og trusler. Den faglige stolthed er højnet, fordi sygeplejersker meget 
konkret kan se, at den grundlæggende sygepleje har betydning og er 
livsvigtig. 

-Vi har en del nyuddannede sygeplejersker, og jeg lægger også vægt 
på, at vi nu giver dem en oplevelse af at være kompetente i en så svær 
situation, som det er at stå med en delirøs patient. De bliver skånet 
for magtesløshed og voldsomme oplevelser, som kan virke afskræk-
kende for at fortsætte i faget, konkluderer arbejdsmiljøkonsulent Nina 
Bjørnholdt. 

Ildsjæl for 
den delirøse 
patient
Historien om bedre pleje til patienter med delir 
startede på Hvidovre Hospital allerede i 2009, 
hvor en psykiater måtte konkludere, at der 
manglede viden om delir. For selvom delir er en 
organisk lidelse i hjernen, blev han igen og igen 
tilkaldt til psykiatrisk tilsyn på afdelinger, hvor 
plejepersonalet stod magtesløse overfor patien-
ter, der var sengeflygtige, paranoide, rodende og 
måske ligefrem truende eller voldelige. 

-Jeg var med fra starten i den gruppe af ildsjæ-
le, der blev samlet på tværs af specialerne og 
har i snart 10 år arbejdet med at udbrede viden 
om delir her på hospitalet. Vi er blevet gode til 
systematisk at identificere de delirøse patienter 
og dem, som er i risiko for at blive det. Og vi har 
rigtig gode vejledninger, instrukser og flowcharts 
på VIP-portalen, forklarer Jane Skoubo Koch 
(billedet), som er sygeplejerske på ortopædki-
rurgisk ambulatorium på Hvidovre Hospital. Hun 
konstaterer:

- Med Lea Tranholms kursus har vi fået en 
helt ny vinkel på, hvordan vi med nogle konkrete 
”greb” i situationen kan opbygge den relationelle 
tilgang og berolige og vejlede den delirøse pa-
tient. Det er et stort fagligt løft, som giver os god 
grund til at være stolte af sygeplejen. 

Jane er i øvrigt en af de dedikerede sygeple-
jersker, der har inspireret modtageren af syge-
plejerskeprisen Jonas Hammer Vandborg (se 
artiklen s. 10-11).

DELIR – ET VELKENDT FÆNOMEN 

Delir forekommer hyppigt hos akut syge og ældre, indlagte 
patienter. På intensivafsnit menes op imod fire ud af fem 
patienter at udvikle delir, mens det blandt døende drejer sig 
om næsten ni ud af ti. 
Den nationale kliniske retningslinje for delir anslår, at delir 
forekommer hos 10–50 pct. af alle indlagte på medicinske og 
kirurgiske afdelinger.
Delir forekommer også ofte hos beboere i plejebolig. Hyppig-
heden af delir er betydeligt større, hvis personen i forvejen 
har en hjernesygdom som fx demens (kilde: Nationalt Viden-
center for Demens).   
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ULIGHED

Specialisering og standardisering har 
dehumaniseret sundhedsvæsenet, og 
det er de svageste patienter, det går ud 
over. Med to forskellige indgangsvink-

ler er det konklusionen hos både sygeplejerske, 
ph.d., lektor ved University College Absalon 
Lisbeth Aaskov Falch og professor ved Odense 
Universitetshospitals indvandrerklinik Morten 
Sodemann, som har været oplægsholdere på 
kredsens to faglige webinarer i efteråret. We-
binarerne har erstattet kredsens videnscaféer 
under coronapandemien. 

Historieløse gamle flyttes vilkårligt rundt
- Gamle mennesker over 80 år kommer på 
hospitalet med mange forskellige diagnoser 
og med et uklart og grumset symptombille-
de. De gamle passer ikke ind i et speciale og 
bliver dermed specialeløse. De bliver opfattet 
som dem, der er mest egnede til at flytte, 
når de nu alligevel ikke tilhører et specifikt 
speciale.  Resultatet er, at de får en vilkårlig 

pleje, udredning og behandling, siger Lisbeth 
Aaskov Falch på baggrund af fundene i sin 
ph.d. ”Det er ikke vores patient”.  

For de professionelle i hospitalsvæsenet er 
de gamle en gruppe, der burde være et andet 
sted - nemlig i det kommunale regi. De bliver 
interesseløse.  De gamle, jeg har interviewet, 
fortæller, hvordan de har følt sig misforstået og 
oversete, fordi ingen sætter sig ind i, hvem de 
er. Resultaterne er, at de ikke bliver ordentligt 
udredt, og at flytningerne rundt i hospitalet 
betyder øget risiko for at udvikle delir. Det gør 
rigtig mange indlagte gamle, siger Lisbeth og 
bemærker, at dødeligheden af delir svarer til 
dødeligheden ved blodprop i hjertet.

Sårbar er noget vi gør dem til
Morten Sodemann viser, at sårbarheden 
opstår i mødet med sundhedsvæsenet og ikke 
er noget iboende hos den enkelte borger, for 
som han siger, så gør postnummeret ikke 
nogen mere syge eller sårbare.

-Det er når relationen til lægen eller sygeple-
jersken etableres, at de sociale kompetencer, 
patienten enten har eller ikke har, kommer i 
spil. Der opstår uligheden. Vi interesserer os 
ikke for personen, men for diagnosen, og for 
hvilken kategori, vi kan få patienten ind i -  et 
pakkeforløb eller et specifikt speciale. Hvis 
patienten i mødet med os ikke er god til at 
sætte ord på sine behov, falder han eller hun 
igennem systemet, siger Morten.  Han forkla-
rer at forskning viser, at uddannelseslængde 
er helt afgørende for, om patienter har de 
navigations- og forhandlingskompetencer, der 
skal til for at kunne bruge sundhedssystemet. 

-Den kortuddannede og barnet af den 
kortuddannede er på bagkant i mødet med 
sundhedsvæsenet. De får ikke spurgt om det, 
de ikke forstår, de kan ikke overskue sammen-
hængene og kombinere informationerne eller 
tage de strategiske beslutninger. De har ganske 
enkelt ikke haft muligheden for at udvikle de 
evner i samme grad som mennesker med lange 

Sundhedsvæsenets indretning og styring er med til at skabe 
ulighed i sundhed. Det konkluderer to forskere, der har holdt 
webinarer i Kreds Hovedstaden dette efterår. 

Den menneskelige faktor 
er afgørende i mødet med 
sundhedsvæsenet

DET ER IKKE VORES PATIENT

Læs sygeplejerske, ph.d., lektor ved University College Absalon Lisbeth Aaskov Falchs 
(billedet) ph.d. ”Det er ikke vores patient”. Find et link til den på kredsens hjemmeside 
www.dsr.dk/hovedstaden fra forsiden under ”find det”. 

 

SÅRBAR – DET KAN DU SELV VÆRE

Find en gratis bog af Morten Sodemann ”Sårbar – det kan du selv være” på 
www.ouh.dk/saarbar 
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uddannelser. Og vi har indrettet et sundheds-
væsen som kræver, at man besidder netop de 
evner. Det er systemet, der gør patienten sårbar. 

Sygeplejens humanistiske grundlag  
er væk
Lisbeth viser i sin ph.d., at det er betyd-
ningsfuldt at kende de gamle menneskers 
livshistorie og reaktionsmønstre:

-Gennem deres liv har de gamle, som jeg 
har interviewet, haft forskellige strategier 
for at leve det liv, de opfatter som det gode 
liv. De strategier sætter sig igennem i deres 
kommunikation og 
reaktion, når de mø-
der os i sundhedsvæ-
senet (se figur 1, fra 
Lisbeths oplæg). 

-Når vi ikke for-
søger at forstå hvem 
de er, så er der ikke 
kontakt mellem os 
og dem. Ingen rela-
tion. I uddannelsen 
til sygeplejerske læ-
rer vi, at relationen er hele udgangspunktet 
for at kunne identificere den enkeltes behov 
for sygepleje og udøve personcentrereret 
sygepleje, som er idealet i vores fag. Derfor 
tænker jeg på, om dårligt arbejdsmiljø og 
flugten fra faget i virkeligheden handler om, 
at vi ikke kan gøre det, vi synes vi er ud-
dannede til? Eller har vi mere lyst til at være 
mini-læger og tage os af udvalgte lægefaglige 
behandlinger, som umiddelbart er mere 
enkle at forholde sig til og som ovenikøbet 
giver status og prestige?, spørger Lisbeth 

deltagerne på webinaret, som diskuterer det 
- dog uden at nå til konklusioner.  

Vi skal alle blive sårbare
Morten mener også, at den ulighed, som 
skabes i mødet med sundhedsvæsenet, bunder 
i styringslogikker og organiseringen af sund-
hedsvæsenet. At få det ændret kræver politiker-
nes opmærksomhed, og han mener, at vi som 
professionelle skal være med til at overbevise 
politikerne om det. Hans personlige erfaring 
er, at det er historierne og ikke tallene, der 
overbeviser den enkelte politiker og opfordrer 

til at bringe histori-
erne frem i lyset. 

-Men jeg mener 
også, vi skal ændre 
vores attitude over-
for patienterne. Det 
kræver selvindsigt 
og villighed til selv 
at være sårbare. 
Relation er aldrig 
envejs. Når vi har en 
patient, som splitter 

os i vores holdninger, så er det en virkelig god 
lejlighed til at se indad. Tag et kig på ideerne 
om, hvordan man bør opføre sig for at være 
en god patient, påpeger Morten Sodemann. 
Han opfordrer deltagerne på webinaret til at 
bruge en simpel øvelse: Beskriv hvordan pa-
tienter opfører sig, når du synes, de er søde og 
kompetente eller søde og inkompetente. Og 
beskriv hvordan patienter opfører sig, når du 
opfatter dem som irriterende og kompetente 
eller irriterende og inkompetente. Drøft det 
med dine kolleger – hvis du tør. 

Når gamle patienter bliver indlagt på hospital, tager 
de deres livsformer og -strategier med sig. Det giver 

dem både styrker og udfordringer. Men at forstå 
livsformerne er en af forudsætningerne for, at den 

gamle patient føler sig hørt og forstået (kilde: Lisbeth 
Aaskov Falch ”Det er ikke vores patient”).

Når vi har en patient, som 
splitter os i vores holdninger, 

er det en virkelig god lejlighed 
til at se indad.

MORTEN SODEMANN

Forskellige livsformer

Forskellige forestillinger om
det gode liv og den gode alderdom

Forskellige midler og vilkår ttil rådighed
forat realisere målene for det gode liv

Forskellige måder at navigere på i
forhold til udfordringer som alderdom,

sygdom og tab

ALT det tager de med sig
under indlæggelsen

Her sætter det sig igennem
i deres fremtoning,

navigation, forventninger og
oplevelser - og giver dem
både forskellige styrker og

udfordringer
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Sammen om sårbare 
patienter
For at behandle alle lige, skal man 
behandle alle forskelligt. Men sti-
gende standardisering i et presset 
sundhedsvæsen udfordrer den 
tilgang. Derfor er det vigtigt, at vi til 
gengæld udfordrer de strukturelle 
rammer, der medvirker til ulighed 
i sundhed og taler om, hvordan vi 
bedst muligt kan se og imødekomme 
den enkelte patient og borger inden 
for de givne rammer. Det kan vi bedst 
gøre sammen. 

Drøft indbyrdes jeres historier om 
sårbare patienter, som bliver klemt i 
systemet – og del gerne jeres fortæl-
linger og erfaring med DSR, så vi kan 
trække på jeres viden i dialogen med 
politikere og beslutningstagere. Sam-
men kan vi advokere for de sårbare 
patienter og arbejde for at få den tid, 
det kræver at opbygge relationen. Det 
er grundlaget for god sygepleje. 



 Et særligt og helt anderledes år lakker mod enden. Corona har 
synliggjort sygeplejerskernes vigtige rolle i sundhedsvæsenet, 
og det er vi glade for. Vi synes bare, at anerkendelsen også 
skal veksles til mere end klapsalver. Det arbejder vi på hver 
dag sammen med dygtige lokale tillidsvalgte og engagerede 
medlemmer. Sammen er vi nemlig stærkest. 

Tak for samarbejde, dialog, debat, opbakning og engage-
ment gennem året, både fysisk og virtuelt. Der har været nok 

at tale om og kæmpe for, og vi håber, 2021 fortsætter i samme 
gode stil. Vi ser frem til endnu et godt og aktivt år - det sidste i 
denne fire-årige valgperiode.

Kredsens formandskab og hele DSR Kreds Hovedstaden 
ønsker alle medlemmer og læsere en glædelig jul og et godt og 
spændende nytår 2021 og sender gode december-hilsner til jer 
alle, hvad enten I arbejder eller holder fri. 

Farvel 2020 – 
velkommen 2021

Corona påvirker også kredsens mødeaktiviteter og medlems-
tilbud, som kun i få tilfælde afvikles med fysisk fremmøde. Det 
er et ærgerligt vilkår, men vi følger naturligvis myndighedernes 
gældende anbefalinger.

Derfor arbejder vi nu i kredsen på at udvikle virtuelle møder, 
som både er så teknisk ukomplicerede for alle deltagere som 
muligt og samtidig skaber værdi og mening indholdsmæssigt. 
Vellykkede virtuelle møder handler ikke blot om at ”sætte 
strøm til” en allerede planlagt aktivitet.

Eftersom mange aktiviteter desværre allerede er blevet 
helt aflyst eller risikerer aflysning, efter at de er blevet an-
nonceret, har redaktionen besluttet foreløbig at droppe 
den faste aktivitetskalender her på bagsiden af OmKreds 
H. Vi opfordrer til, at interesserede holder sig orienteret 
i den elektroniske arrangementskalender på kredsens 
hjemmeside www.dsr.dk/hovedstaden eller i kredsens 
nyhedsbrev til alle medlemmer, som udkommer ca. hver 
anden uge. 

Vejen frem er virtuel – 
også for kredskalenderen


