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På kredsens store fagdag 22. november var 
begrebsrammen Fundamentals of Care i spil. Der er 

brug for at sætte fokus på faget og professionen med 
den fundamentale sygepleje som omdrejningspunkt. 

Det handler årets sidste udgave af OmKreds H om. 
Se også den nyvalgte kredsbestyrelse og læs om 

stort og småt fra kredsens liv. 
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Bogholderi  
e-mail: hov_oekonomi@dsr.dk
Kontakt det team, der dækker dit 
ansættelsesområde, hvis du er ansat  
i basisstilling.

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

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

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

Kredsformandskab
Kredsformand Kristina Robins
1 kredsnæstformand Harun Demirtas
2 kredsnæstformand Christian B. 
Kummerfeldt 
Kredsnæstformand Signe Hagel 
Andersen
Kredsnæstformand Kristina Frederiksen
Kredsnæstformand Sisse Kampmann 
Bruun 

Se hjemmesiden for kontaktinformation 
og oplysninger om kredsformandska-
bets ansvarsområder.

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

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

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

LEDER

Kristina Robins
Kredsformand

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

Vi skal stå sammen - om faget

Det er tid til at sætte faget både i front og 
i fokus. Vores fælles baggrund er det, der 
binder os alle sammen som sygeplejersker 
og samler os i en faglig organsation, 

nemlig Dansk Sygeplejeråd – uanset hvilket hjørne 
af vores mangfoldige profession, vi hver især arbejder 
med. Uanset om vi er ansatte i leder- eller basisstilling, 
er helt nyuddannede eller har 40 års erfaring i sund-
hedsvæsenet. 

Faget er trædestenen
Og det ER vores fag, vi i denne tid kæmper for og 
kæmper ved hjælp af. Det er netop vores brede, dybe 
faglighed, vi skal stå på i kampen for bedre vilkår og en 
løn, der matcher vores ansvar, opgaver og komptencer 
som sygeplejersker. Vi får ikke den professionelle aner-
kendelse og det lønløft, vi har strejket og kæmpet for 
i mange år ved at pege på skiftende vagter og vagter 
i julen. Den virkelighed deler vi med mange andre 
faggrupper i dagens Danmark.

Min klare holdning er, at vejen til forbedret løn og 
et langt, godt arbejdsliv som sygeplejerske, også på fuld 
tid, går gennem at styrke professionen og tydeliggøre 
kerneopgaven. 

Et fællesskab der peger frem
Vores profession er en vigtig brik i vores sundheds-
væsen og velfærdssamfundets puslespil. Men efter 
mange års underfinansiering af sundhedsvæsenet er 
rammerne for at udøve fagligt forsvarlig sygepleje ikke 
længere gode nok. Det lider både patienterne, faget og 
sygeplejerskerne under. Og det skal ændres. Hvis vi 
skal kunne fastholde allerede ansatte sygeplejersker og 
tiltrække nye til verdens bedste fag, skal rammerne for-
bedres, lønnen løftes og fagligheden sættes i centrum. 
For patienternes skyld og for vores. 

Kredsens fagdag om ”Fundamentals of Care” i 
november understregede netop dette: Professionen er 
vores fælles fundament og fagligheden vores styrke. 
Lad os bruge den til at samle os i et stærkt fællesskab, 
der kan skabe håb for en fremtid, hvor sygeplejersker 
kan udøve den sygepleje, vi er uddannet til for en løn, 
der matcher vores ansvar og opgaver. 
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8. november fik Kreds Hovedstaden ny kredsbestyrelse, valgt af medlemmerne.  
Både nye og tidligere valgte har meldt sig under Dansk Sygeplejeråds lokale faner  

for sammen at varetage medlemmernes interesser fire år frem.

NY KREDSBESTYRELSE  
med stor t engagement

U dover formandskabet på seks personer består kredsbe-
styrelsen af 35 sygeplejersker, som til hverdag arbejder 
eller studerer på regionale, kommunale og statslige 
arbejdspladser i mange forskellige funktioner i hele Kreds 

Hovedstadens område. 
Hverdags-forankringen har betydning, fordi kredsbestyrelsen skal 

være med til at træffe beslutninger, som vedrører sygeplejerskers vilkår. 
Sygeplejersker og DSR-medlemmer i Kreds Hovedstaden er en stor 
gruppe på 23.000 personer med forskellige arbejdsliv, livsvilkår, alder 
osv. Det kræver en bredt sammensat bestyrelse, så de mest vigtige 
perspektiver inddrages, når den politiske linje skal lægges. 21 af de 35 
bestyrelsesmedlemmer er valgt til bestyrelsen for første gang.

Ansvar, roller og opgaver
Kredsbestyrelsen har ansvar for at prioritere kredsens budget hver 
eneste år. Det betyder, at bestyrelsen har opgaven med at tale med 
hinanden om og beslutte, hvordan kredsens økonomi skal bruges for 

at gavne medlemmerne bedst muligt. Det har f.eks. betydning for, 
hvordan kredsen kan understøtte både det enkelte medlem, grupper 
af medlemmer som fx nyuddannede, erfarne, dem med akademisk 
baggrund eller begrænset arbejdsevne – eller alle kredsens medlem-
mer generelt.

Kredsbestyrelsen samarbejder med formandskabet og de ca. 30 
medarbejdere på kredskontoret om at udvikle, kvalificere, gennemføre 
og efterleve de politiske beslutninger, som træffes lokalt og centralt i 
hovedbestyrelsen og på kongressen. Kongressen er Dansk Sygepleje-
råds øverste myndighed. Den består af formandskabet centralt, de fem 
kredsbestyrelser fra hele landet samt bestyrelserne fra lederforeningen 
og de studerende i SLS, i alt ca. 170 personer.

Som del af kongressen er kredsbestyrelsen med til at beslutte, hvordan 
DSR skal udvikle sig og forholde sig. Både som medlemsorganisation, 
som sundhedspolitisk aktør og i forhold til faget og dets fremtid. Det 
er også kongressen, der træffer beslutninger om centrale overenskomst-
spørgsmål. Næste ordinære kongres finder sted i maj 2022.
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Formandskabet i spidsen
Kredsens medlemmer valgte Kristina Robins til at fortsætte som kreds-
formand for de over 23.000 medlemmer af DSR, som arbejder eller 
bor i kredsen. Det svarer til Region Hovedstadens geografiske område. 
Kristina har indtil videre været kredsformand i godt to år og gik blandt 
andet til valg på, at formandskab og kredsbestyrelse prioriterer at ind-
drage medlemmerne endnu mere i det politiske arbejde. 

Kredsformanden er næstformand i det regionale MED-udvalg RMU, 
hvor hun repræsenterer medarbejdere fra alle faggrupper. Derudover 
står hun for de overordnede forhandlinger om sygeplejerskers vilkår på 
regionalt og kommunalt niveau om fx beredskabsaftaler og FEA-aftaler. 

De fem kredsnæstformænd udgør sammen med Kristina Robins for-
mandskabet lokalt. De arbejder alle på fuld tid med interessevaretagelse 
for alle sygeplejersker i Kreds Hovedstaden. De enkelte medlemmer af 
formandskabet har hver især politisk ansvar for lokale forhandlinger 
og kontakt til medlemmer og arbejdsgivere på hospitaler, i psykiatrien, 
det statslige og private område og de 29 kommuner i kredsen. Dertil 

kommer alle de tværgående politiske indsatser som fx mangelsituati-
onen, arbejdsmiljø, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, 
selvstændigt virksomhedsområde, samarbejdet med tillidsvalgte osv.

Følg med i arbejdet
Du kan få et godt billede af kredsbestyrelsens politiske holdninger, 
retning, aktivitet og arbejdsområder ved at følge med her i kredsbladet 
OmKreds H eller kredsens nyhedsbrev, som lander i din indbakke ca. 
hver anden uge.

Vi har også en facebookside (kredshovedstaden) og er på Instagram 
(dsr_hovedstaden). Følg også med på formandskabets og kredsbestyrel-
sens egne profiler på SoMe eller tag del i debatten om fag og medlems-
demokrati i DSRs debatforum på facebook, der hedder Aktiv i DSR. 

Kredsbestyrelsen mødes ca. en gang om måneden, og møderne er 
åbne for alle medlemmer. Hvis du er interesseret i at overvære et møde i 
kredsbestyrelsen, beder vi dig kontakte kredsen på hovedstaden@dsr.dk, 
att: Rikke Kjærgaard for nærmere aftale. 

KAMPVALG PÅ ALLE POSTER: Der var både fysisk og virtuelt valgmøde i Kreds Hovedstaden i oktober, da valgkampen blev skudt i gang. Over 70 deltagere 
mødte op til det fysiske valgmøde, hørte oplæg og debatterede med de tre kredsformands-kandidater og de 12 kandidater til de fem kredsnæstformandsposter.
På billedet til venstre ses fra venstre kredsformandskandidaterne Kristina Robins, Luca Saverio Pristed og Jacob Paludan Truelsen. 
På billedet til højre ses fra venstre de tre kredsnæstformandskandidater Christian Buonaventsen Kummerfeldt, Marianne Priskorn og Trine Madsen. 
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Mangel i Hovedstaden  
– holdning og handling
Håndteringen af sygeplejerskemanglen, særligt på hospitalerne, dens baggrund og konsekvenser 
fylder alle steder – blandt sygeplejersker i hverdagen, i de faglige organisationer, politisk på alle 
niveauer, hos patienter og i offentligheden. Også i Kreds Hovedstaden har manglen været på 
dagsordenen længe. Se hvordan i en række nedslagspunkter her på siderne. 

MANGEL I HOVEDSTADEN

• To ud af tre sygeplejerskestillinger i Hovedstaden bliver ikke 
besat af en medarbejder med de ønskede kompetencer. Det 
svarer til 1.790 forgæves stillingsopslag. 

• Hver femte (21%) sygeplejerske i Region Hovedstaden forla-
der regionen helt igen inden for det første år af ansættelsen 

• Region Hovedstaden havde ved udgangen af september 
lukket 273 senge i somatikken og psykiatrien på grund af 
sygeplejerskemangel.

• På de mest pressede afdelinger på regionens hospitaler er op 
til 50% af sygeplejerskestillingerne ubesatte, og situationen 
ser ikke ud til at bedres foreløbig

Sygeplejerskemangel i praksis, komponeret af sygeplejerske Ida Bøgelund, Rigshospitalet og delt på sociale medier i november. 
Redaktionen gengiver illustrationen med kunstnerens tilladelse. 
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Politisk handling: Vinterpakken 
– et spædt skridt den rigtige vej 
Regionsrådet vedtog 9. november 2021 en såkaldt ”vinterpakke” på 
30 millioner kroner, som har til formål at hjælpe de mest pressede 
afdelinger gennem vinteren. 

Kredsformand Kristina Robins sagde ved vedtagelsen:  
-Vi står i en akut situation med massiv mangel på sygeplejer-

sker, et tiltagende arbejdspres på de tilbageværende sygeplejersker 
samtidig med, at flere patienter nu igen indlægges med covid-19. 
Det er en uholdbar situation for alle. Derfor har kredsen påpeget 
over for både politikere og ledelser, at løn er en afgørende faktor 
for at kunne fastholde sygeplejersker her og nu. Jeg kan konstatere, 
at regionsrådet har lyttet med deres beslutning. Men også, at en 
langsigtet løsning kræver flere penge fra Christiansborg. 

Kristina Robins peger på, at 30 millioner kroner fordelt på flere 
faggrupper ikke rækker langt, men kalder vinterpakken ”et spædt 
skridt i den rigtige retning”.

Pengene udmøntes i 2021 og bliver fordelt proportionalt på 
hospitalerne. De rækker ikke til at løfte alle. Spørgsmålet om, 
hvilke konkrete afdelinger og medarbejdere, der skal have del i 
vinterpakken, var ikke afklaret ved redaktionens slutning. Det skal 
afgøres lokalt med involvering af medarbejderrepræsentanter. 

Problem og løsning 
Sundhedsvæsenet er alvorligt presset som følge af stigende 
mangel på sygeplejersker og mindst 10 års underfinansiering af 
sundhedsvæsenet. Der mangler nu så mange sygeplejersker på 
hospitalerne i Region Hovedstaden, at sundhedsvæsenet kun 
hænger sammen, fordi sygeplejerskerne lapper huller i vagtpla-
nen ved at arbejde mere, end de er ansat til. Det er en ond spiral, 
der øger lysten til at søge væk, rammer oplæring og uddannelse af 
nye kolleger og øger risikoen for fejl, der kan skade patienterne.

Løsningen er at sikre et robust sundhedsvæsen, som kan hænge 
sammen, uden at sygeplejerskerne skal udvise stor fleksibilitet, 
men kan gå hjem til aftalt tid og ikke konstant laver lappeløs-
ninger og brandslukning. Det kræver en målrettet indsats både 
på kort og på langt sigt. På kort sigt handler det om at fastholde 
de allerede ansatte sygeplejersker for ikke at forværre manglen. 
Løn i form af pensionsgivende tillæg til de arbejdspladser, hvor 
manglen og vagtbelastningen er størst, er en del af løsningen. 

På den lidt længere bane skal der sikres et løft af sygeplejerskers 
grundløn. Der skal sættes ind for at forbedre vilkår fx indflydelse 
på planlægning af egen arbejdstid og arbejdes strategisk med 
fastholdelse og rekruttering. Andre indsatser skal rette sig mod 
at sikre attraktive arbejdspladser (med tid til faglig forsvarlig 
sygepleje), øge rekrutteringen til faget og forbedre vilkårene for 
grunduddannelsen i form af flere kliniske vejledere, flere klinik-
pladser fx i almen praksis og mere fokus på grundige introdukti-
onsforløb. Det har kredsen arbejdet for længe, men der begynder 
at være mere lydhørhed både politisk og på direktionsgangene.

Kredsen undersøger: 
Sygeplejerskers ekstraarbejde
Kredsen har gennem en periode på fire uger i oktober og no-
vember bedt sygeplejersker og tillidsrepræsentanter på en række 
udvalgte, belastede afdelinger om at dokumentere omfanget af 
deres ekstraarbejde. 

Tilbagemeldingerne viser, at sygeplejerskerne arbejder 6-7% 
mere, end de er planlagt til. Det skyldes sygdom eller vakante 
stillinger i afdelingen. Frivilligt ekstraarbejde er ikke medregnet 
i opgørelsen.

Trods regionens beslutning om at lukke over 200 sengepladser 
grundet manglende bemanding og selv om sygeplejerskerne arbej-
der ud over det, de er ansat til, er der alligevel meget ofte ikke det 
antal sygeplejersker på vagt, der var planlagt at være. Det gælder i 
60-90% af vagterne. 

Den manglende sygeplejerske-bemanding afspejler sig i syge-
plejerskernes bedømmelse af patientsikkerheden i egen afdeling. 
Knapt 30% tilkendegiver i spørgeskemaundersøgelsen, at de ikke 
ville føle sig trygge ved at være patient i egen afdeling.

Kredsen følger situationen på de pressede afdelinger i tæt dialog 
med lokale tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter.

Kredsens politiske indsats 
Kredsens formandskab har siden sommerferien holdt møder 
med hospitalsdirektioner og med den administrative topledelse 
i Region Hovedstaden for at drøfte mulighederne for at styrke 
særligt fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker på den helt 
korte bane.

Sideløbende har kredsen op til kommunal- og regionsvalget 
i november holdt møder med flere politiske partier, hvor det 
pressede sundhedsvæsen og fastholdelse og rekruttering af syge-
plejersker har været en vigtig del af drøftelserne. 

Kredsens budskab har ved alle møder været, at arbejdsgivere 
og politikere ikke kan komme uden om, at løn er en vigtig del 
af løsningen på sygeplejerskemanglen både på den korte og den 
lange bane, men at løn ikke kan stå alene. Vi har også gjort det 
klart, at løsningen ikke er betaling for ekstra overarbejde i for-
bindelse med udskudte behandlinger; men for en ordentlig løn 
i hverdagen og ordentlige arbejdsforhold, som sygeplejerskerne 
kan holde til.
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Kredsens åbningstider jul og nytår
Kredskontoret er lukket fredag 24. december og 
fredag 31. december, men holder åbent som vanligt på 
hverdage, også mellem jul og nytår. Ring 7021 1662: 

Man-tirsdag 27.-28. december kl. 9-14
Onsdag 29. december kl. 13-16
Torsdag 30. december kl. 9-14 
I samme tidsrum vil der være åbent for personlig 

adgang til kredskontoret i København, mens kreds-
kontoret på Bornholm er lukket. 

Hvis du er i tvivl om frihed og tillæg i forbindelse 
med højtiden, kan du måske også finde svar på  
www.dsr.dk/hovedstaden.

Kredsnæstformand  
valgt til BR
Harun Demirtas stillede op til to valg i november 
måned og blev valgt til begge. Først blev han genvalgt 
som næstformand i DSR Kreds Hovedstaden med 
4.367 stemmer. Det var det højeste stemmetal blandt 
samtlige opstillede kandidater i hele landet og sikrede 
ham posten som 1. kredsnæstformand. 

Ved kommunalvalget stillede Harun op som 
kandidat for SF til Borgerrepræsentationen i Køben-
havn og fik også her et godt valg med 1.382 personlige 
stemmer.

-Jeg er meget taknemmelig for og stolt af, at så 
mange sygeplejersker og andre vælgere har peget på 
mig som deres repræsentant. Jeg synes, det er vigtigt, 
at flest mulige tager aktivt del i den demokratiske 
debat og søger indflydelse på beslutningerne om ud-
viklingen i samfundet – også når det gælder vilkårene i 
sundhedsvæsenet for patienter og medarbejdere.

Bedre arbejdsvilkår efter  
”MISTEDE OPKALD” i akutberedskabet
Regionsrådet i Region Hovedstaden fik i eftersommeren øje på 
 Hovedstadens Akutberedskab, særligt 112. Det skete i forbindelse med 
en artikelserie i Berlingske, som blandt andet afslørede forhold omkring 
de såkaldte ”mistede opkald” eller ”kø-opkald”. Betegnelsen dækker 
over tilfælde, hvor opkald til 112 ikke omstilles direkte til sundhedsfaglige 
medarbejdere som forventet, fordi der ikke er tilstrækkeligt personale til 
at besvare opkaldene.

Sagen vakte krav om politisk handling, og inden for få uger udarbej-
dede en ekstern fagperson en rapport med anbefalinger til forbedring 
af forholdene på 112. Formålet var at øge kapaciteten, så antallet af 
kø-opkald formindskes eller helst helt udebliver. Der var opbakning 
politisk, ledelsesmæssigt og fra kredsens medlemmer ansat på 112 til 
rapportens i alt 17 anbefalinger, som omfatter:
• Tilstrækkeligt personale og bedre prioritering af ambulancekørsler
• Øget trivsel og bedre udviklingsmuligheder for medarbejderne, 

herunder fokus på fastholdelse
• Fokus på faglig udvikling
• Borgernes brug af hhv. egen læge, 1813 og 112

Medlemsmøde og opfølgning
Regionsrådet bevilgede i oktober ekstraordinært 10 mio. kr. i de kom-
mende år, heraf 1,5 mio. i 2021, til at imødekomme de aktuelle alvorlige 
udfordringer med aktivitetspres, trivsel og arbejdsmiljø i Akutberedska-
bet. Et af de første initiativer var at ændre ledelsesstrukturen til separate 
ledelser for 1813 og 112, som længe har været et medarbejderønske. Der 
er også sket personændringer i det centrale ledelseslag.

Kredsformand Kristina Robins deltog i et medlemsmøde på 112 sidst i 
oktober, som afspejlede de betydelige udfordringer, som bl.a. er påvist i 
rapporten. Medarbejderne ønsker at blive involveret i at finde gode løs-
ninger og samtidig opleve en støttende ledelse og pålidelige udmeldinger. 
Kristina bragte efterfølgende både kritik og ønsker videre til ledelsen.

-Det er min oplevelse, at det blev godt modtaget, og at ledelsen har 
et oprigtigt ønske om at skabe en tillidsbaseret kultur med fornyet fokus 
på kerneopgaven. Det anerkender vi og ser samtidig frem til at følge de 
positive resultater af indsatsen, sagde kredsformanden. 

På ekstraordinære møder i forretningsudvalget og regionsrådet 
7. december fulgte politikerne op på indsatsen for at forbedre forholde-
ne på 112. Mødet lå efter redaktionens afslutning. 

Kredsen følger fortsat udviklingen tæt og tager til efterretning, at 
det nyvalgte regionsråd på tværs af partiskel har aftalt at skabe øget 
tryghed omkring hele akutberedskabet i regionen, herunder styrkelse af 
1813 og 112, flere ambulancer og adgang til egen læge.
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Sms med effekt: ”Meld afbud 
– ellers koster det os”
Selvom mange patienter modtager en reminder-sms om tider 
til ambulante aftaler på hospitalet, er udeblivelse uden afbud 
stadig et stort problem. Derfor har Danske Regioner i oktober 
fået lavet en undersøgelse på Sydvestjysk Sygehus. Den 
har vist, at hvis sms’en også indeholder oplysning om, at en 
udeblivelse i gennemsnit koster hospitalet og skatteborgerne 
1.500 kr., melder 40 pct. flere afbud. 

Påmindelsen afhjælper dog ikke helt problemet, så Danske 
Regioner arbejder videre med at finde på nye måder at 
nedbringe udeblivelser på. 

Tre (andre) ønsker til Folketinget fra FH
Støtte til konkrete initiativer mod stress, udbrændthed og 
PTSD kom på den politiske ønskeseddel, da Fagbevægelsens 
Hovedorganisation inviterede til konference på Christiansborg 
28. oktober.

Fire politikere fra Ø, V, C og A deltog og lyttede til 
ekspertoplæg og beretninger fra hverdagen fra DSR og 
andre faglige organisationer. De efterspurgte input til politisk 
handling, og kredsen formidlede tre konkrete forslag:
1. Giv stresssyge ro til – og dermed bedre mulighed for  

- at blive raske.
2. Gør det nemt og muligt at få anerkendt arbejdsbetinget 

stress som arbejdsskade.
3. Gør det ulovligt at fyre medarbejdere, som er blevet syge 

af eller på deres arbejde, fx med corona-senfølger eller 
overbelastningsskader, før muligheder for fastholdelse er 
afprøvet. I praksis minimum to år, hvor udgifterne betales af 
en fælles pulje. 

-Ideelt handler det om helt at undgå, at ovenstående opstår. 
Forebyggelse ER det vigtigste. Men indtil da vil det være en 
fin start at gennemføre de tre politiske beslutninger, siger 
kredsens arbejdsmiljøkonsulent Karin Bloch Nielsen. 

Kære Lønstrukturkomite  
– et par pointer fra sidst:
Lønstrukturkomiteen tog i november hul på arbejdet i 
kølvandet på en afsluttet OK21. Vi benytter anlednin-
gen til at gentage en af pointerne i fra den tidligere 
ligelønskomissions rapport i 2010:

”Analyserne siger heller ikke noget om, hvorvidt 
kvinder og mænd får samme løn for samme arbejde 
eller for arbejde af samme værdi. Resultaterne giver 
altså ikke et billede af, om der er ligeløn på det danske 
arbejdsmarked i Ligelønslovens forstand.” (side 24)

Frem mod komiteens afrapportering og anbefalinger 
om et års tid opfordrer vi alle medlemmer til at deltage 
i de ligeløns-aktiviteter, som kommer til at foregå 
undervejs, blandt andet fire planlagte medlemsmøder 
på Christiansborg. De første bliver i februar og maj og 
har fokus på den danske model og ligeløn. Følg med 
på dsr.dk/hovedstaden/arrangementer
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Stress – svært at tale om, værre at være i
Mangel på kolleger, en lang periode 
med et uforudsigeligt corona-arbejdsliv, 
komplekse patienter, fortsat belastende 
nattevagter og skiftende vagter, 
ekstravagter, pukkelafvikling – og så det 
hele forfra igen.

Lige i øjeblikket er det alt sammen 
genkendelige fortællinger fra sygeplejer-
skers arbejdsliv. Det er arbejdsforhold, 
som kan føre til stress. Og det er ikke 
så mærkeligt, for stress er et resultat af 
overbelastning.

Alt for mange bliver stressede. Alvor-
ligt stressede. I kredsen taler de faglige 
konsulenter og arbejdsmiljøkonsulenten 
dagligt med sygeplejersker, som har 
været nødsaget til at sygemelde sig med 
stress-symptomer. Det kan være besvær 
med at sove eller huske, frygt for at 
gøre skade på patienter, man kan være 
grådlabil mv.

Ensomhed og hårdt arbejde
Kredsen har i seks år afholdt 
stress-forløb for medlemmer (omend 
med corona-betinget, ufrivillig pause). 
En af de gentagne meldinger fra 
sygeplejersker, som deltager, er, at det er 
ensomt, arbejdsomt og giver dem dårlig 
samvittighed at være syg af stress. De 
fortæller ofte om dårlig samvittighed 
over for kollegerne, som de ved nu må 
løbe endnu stærkere, ligesom nogle op-
lever et ledelsesmæssigt pres for hurtig 
tilbagevenden til jobbet. For de fleste er 
det ikke hjælpsomt for processen.

Oplevelsen af ensomhed skyldes, at 
de er vant til at have et arbejdsfælles-
skab og være i kontakt med kolleger, 
patienter/borgere og pårørende. De er 
vant til at være i et fagfelt, de kender.  

Have ekspertise. Have selvforståelse 
og en aktiv sygeplejerskeidentitet. 
Pludselig er de i en situation, hvor 
de ikke kender dem selv. Ikke ved, 
hvad der skal til for at få det bedre og 
heller ikke have tålmodighed til det. En 
situation, hvor de ikke ved, hvor de skal 
finde støtte til at få det bedre.

Herudover skal man som stresset og 
sygemeldt være i kontakt med egen læge 
og med ledelsen. Man skal evt. anmelde 
sygdom som arbejdsskade og evt. finde 
ud af, hvordan man kan få psykologhjælp. 
Samtidig skal man være den sædvanlige 
mor, partner, og menneske, som man 
plejer eller tænker, at man gerne vil være. 
Det er ret arbejdsomt for en stresset.

Tre stress-forløb på vej
På kredsens stressforløb deltager ca. 
otte stressede sygeplejersker, som 
mødes fire gange á 2½ times varighed 
pr. gang. Forløbet leverer et rum til, at 
deltagerne trygt kan dele deres ople-
velser med stress. De kan få en erfaring 
med, at deres reaktioner og tilstande er 
helt normale. Og endelig få input til at 
bruge stressperioden til læring.

Der er ikke meget godt at sige om 
at være stresset, og da slet ikke i den 
alvorlige grad, som vi ser på kredsens 
stressforløb. Men stress er også 
kroppens måde at fortælle, at der er 
for meget belastning lige nu. Derfor 
kan stress bruges til at blive klogere på 
egne værdier og grænser.

Kommende stressforløb er planlagt til 
at starte hhv. torsdag 20. januar, tirsdag  
1. marts og mandag 4. april. Læs mere  
om forløbene på kredsens hjemmeside  
dsr.dk /hovedstaden/medlemsfordele.

Valgresultat  
ændrer de  lokal-
politiske landkort 
Kredsens politiske landkort blev ændret 
16. november. 

De Konservative blev det største parti 
i regionsrådet med 10 af de 41 mandater, 
skarpt forfulgt af Socialdemokratiet på 
2. pladsen med 9 mandater. Samtlige otte 
partier i regionsrådet skrev under på en 
konstitueringsaftale, som blandt andet har 
fokus på:
• At begrænse aktiviteten på hospitalerne 

ved at skrue op for det nære og sam-
menhængende sundhedsvæsen. Flere 
af sundhedsvæsenets opgaver skal 
løses af kommuner og almen praksis

• At ”skaffe flere hænder” ved at bruge 
flere faggrupper til at løse opgaver i 
sundhedsvæsenet 

• Et styrket akut beredskab ved at styrke 
1813/112, sikre flere ambulancer og 
fastholde regionens tre akutklinikker og 
sundhedshuset i Helsingør. 

Sygeplejersker til magten
Hele ni erfarne og nye kandidater med 
en baggrund som sygeplejerske og 
-studerende er blevet valgt ind i det nye 
regionsråd. Det gælder fx Emilie Haug 
Rasch (Ø), som er tidligere formand for 
SLS og fik over 11.000 personlige stemmer. 
Hun er blevet næstformand i det nye, vigti-
ge udvalg for rekruttering og fastholdelse 
af medarbejdere i regionen. 

Tidligere kredsformand Vibeke Westh (A) 
blev også valgt til regionsrådet med knapt 
2.900 personlige stemmer. Kredsen ønsker 
alle valgte medlemmer tillykke.

Også i mange kommuner har borgme-
stre og udvalgsformænd skiftet navn og 
partifarve, og magtbalancen er tippet i 
bl.a. Hvidovre, Egedal og på Frederiksberg.

Kredsen og lokale tillidsvalgte skal 
flere steder forhandle og i dialog med 
nye ansigter på den anden side af 
arbejdsgivernes bord, som måske har 
andre politiske prioriteringer. Det kræver 
lydhørhed og tydelighed om krav og 
forventninger fra begge sider. 
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Presset på de nyuddannede stiger
Mange, som er glade for faget, arbejdsplad-
sen og kollegerne. Men også flere end sæd-
vanligt, som har oplevet mangelfuld eller slet 
ingen introduktion i deres første jobs – ikke 
mindst fordi dem, de skal lære af, selv kun 
har kort erfaring på arbejdspladsen eller som 
sygeplejersker.

Det var de uvidenskabelige konklusioner, 
som medlemmer af kredsbestyrelse og 

formandskab gjorde sig efter samtaler med 
knapt 70 nyuddannede sygeplejersker fra 
juni måned. Som altid tog medlemmerne 
rigtig godt mod opkaldet fra kredsen, og rin-
gernes ofte lange erfaring som sygeplejer-
sker kom i spil flere gange under samtalerne. 

På billedet ses fra venstre Trine Stou-
gaard Madsen, Ken Strøm Andersen, Rikke 
Wiwe og Kitt Gertin Petersen.

Tillid fås med den styrke, det gives
Kredsens temamøde om arbejdslivet i almen 
praksis samlede 20 sygeplejersker og tog 
afsæt i projektet ”Bedre arbejdsliv i praksis”, 
som er udarbejdet med støtte fra foreningen 
Velliv. På hjemmesiden praksishjælp.dk kan 
du læse om projektet, resultaterne og lytte til 
podcasts udarbejdet for at fremme et bedre 
arbejdsliv.

Og det er nødvendigt, for data viser, at 
presset i almen praksis er øget gennem de 
senere år. Det handler både om flere opga-
ver, flere daglige kontakter og øget komplek-
sitet i opgavevaretagelsen. Oplægsholder 
Mikael Elkan gav en række råd til at forbedre 
arbejdslivet i almen praksis, som andre for-

mentlig også kan have glæde af at have på 
deres arbejdsplads:
• klare fælles værdier
• klart mål og vision
• forståelse for personligheder / typer – så-

vel hos kolleger som patientgrupper
• Definer succes og kvalitet
• Sæt tid af til ledelse
• Sæt tid af til refleksion om ”hvordan vi 

arbejder” og ”hvorfor vi arbejder” og ikke 
kun ”hvad vi arbejder med”

Oplægsholderen arbejder med tillid som et 
vigtigt element i arbejdslivet og pointerede, 
at ”Tillid er gensidigt. Tillid kan ikke forlan-
ges. Tillid fås med den styrke, det gives”. 

Ledelse af mennesker, der arbejder med mennesker 
Kredsen inviterede ledere til et arrange-
ment med oplæg om at lede mennesker, 
der arbejder med mennesker. Formålet var 
at få input til at styrke fastholdelsen af de 
ansatte sygeplejersker. 

”Sygeplejerskearbejde er følelsesrigt. Det 
betyder, at man skal kunne forholde sig til 
følelser. Det gælder for både medarbejdere 
og ledelse. Som leder er man i en særlig 
position. Det, som medarbejderne ikke kan 
håndtere, bliver det ledelsens ansvar at 
tage vare på. Ledere skal også vide, at de er 
”velegnede” som modtagere af uønskede 
følelser og vanskeligheder.”

Sådan lyder en analyse fra Birgitte Bon-
nerup, der holdt oplægget på mødet. Hun 
er psykolog og forfatter til bogen ”Ledelse 
af mennesker, der arbejder med menne-

sker”. Og så er hun fortaler for psykologisk 
tryghed mellem ledere indbyrdes og i en 
gruppe. For den psykologiske tryghed er 
nødvendig for at lære nyt, samarbejde og 
især for at undersøge, hvad der slider på 
den enkelte og hvorfor. At invitere ind i den 
nye kollegagruppe, der opstår hver eneste 
gang, der ansættes en ny. At bringe kerne-
opgaven i fokus.

Dialogen på mødet handlede også om 
grænser. Hvor går grænsen mellem at 
kunne forvente en indsats eller ydelse fra 
medarbejderne og omvendt opleve, at 
mange sygeplejersker kan være pressede 
af at skulle jonglere mellem krav fra både 
arbejde og privatliv. Hvad er ledelsens op-
gave i det felt? 

Medlemsfokus i bakspejlet 

TILBAGEBLIK

Genrefoto

Genrefoto



K redsen holdt temadag 22. november om ”Fundamentals 
of Care” (FoC). Det gjorde vi, fordi det er vigtigt som 
aldrig før, at vi tydeligt kan forklare for politikere og andre 
beslutningstagere, hvorfor sygepleje med udgangspunkt i 

relationen til patienter/borgere er vigtig. Brug af andre faggrupper for 
at kompensere for manglen på sygeplejersker er allerede virkelighed. 
Sygeplejerskers kompetencer skal anvendes der, hvor de er nødvendige 
for patienter og borgere.

FoC giver os et fælles sprog på tværs af hele faget
FoC kan være med til at give sygeplejersker et fælles og et for andre 
tydeligt sprog på tværs af hele vores fag: På sengeafdelinger, i kom-
muner, ambulatorier, operationsstuer, lægekonsultationer, forsknings-

institutioner, på uddannelser, i ledelser, i kvalitetsafdelingen, blandt 
tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, i kredsens nyvalgte bestyrelse og 
formandskab og de ansatte. 

FoC viser, at der er en direkte sammenhæng fra politik og rammer, 
som definerer muligheden for at integrere sygepleje og til patienter 
og borgeres behov, hvorfra al sygepleje bør tage sit udgangspunkt (se 
figuren her på siden). Læs reportagen fra fagdagen 22. november på 
de næste sider. 

Professionel omsorg er ikke bare et luksuriøst vedhæng  
til behandling
På side 16-17 kan du også læse, hvad filosoffen og tidligere for-
mand for Etisk Råd Jacob Birkler siger om manglen på omsorg i 

Sygepleje tager udgangspunkt  
i den enkeltes behov og situation

DEFINITION AF  
FUNDAMENTAL 
SYGEPLEJE

Fundamental sygepleje 
involverer sygeplejehand-
linger, som respekterer og 
fokuserer på en persons 
essentielle behov med 
henblik på at sikre dennes 
fysiske og psykosociale 
velbefindende. Disse 
behov imødekommes ved 
at udvikle en positiv og 
tillidsfuld relation med den 
person, der ydes sygepleje 
til, samt med dennes 
familie/pårørende.

Kilde: Oversat til dansk af forskere ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, 
Aalborg Universitetshospital. Den nyeste og opdaterede begrebsramme findes her 
 https:// intlearningcollab.org/mission/ the- fundamentals-of-care/

KONTEKST FOR SYGEPLEJE

IN
TE

GRERING AF SYGEPLEJE

RELATION
POLITISK NIVEAU
• Økonomi
• Kvalitet og sikkerhed
• Politisk styring
• Lovgivning og 

akkreditering

• Tillid
• Opmærksomhed
• Forudseenhed
• Viden
• Evaluering

FYSISK
• Personlig hygiejne  

og påklædning
• Udskillelser 
• Spise og drikke 
• Hvile og søvn 
• Mobilitet 
• At føle sig tilpas 
• Sikkerhed 
• Medicin-administration

ORGANISATORISK 
NIVEAU
• Ressourcer
• Kultur
• Lederskab
•  Evaluering  

og feedback

PSYKOSOCIAL
• Kommunikation 
• At være involveret og 

informeret 
• Privathed
• Værdighed 
• Respekt 
• Uddannelse og 

information 
• Følelsesmæssig 

velbefindende 
• Værdier og over-

bevisninger inddrages 
og respekteres

RELATIONEL
• Aktiv lytning 
• At være empatisk
• At engagere sig i 

patienter 
• At være omsorgsfuld
• At være til stede 

og sammen med 
patienter 

• At støtte og involvere 
familier og pårørende

• At hjælpe patienter til 
at mestre 

• At formulere, opnå 
og evaluere mål i 
samarbejde med 
patienter 

• At berolige patienter
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sundhedsvæsnet i dag. Han opfordrer sygeplejersker til at forklare 
politikerne på så konkret en måde som muligt, hvad patienter og 
borgere ikke får, når omsorgen mangler, og der ikke er et blik på 
patienten som person. 

-Politikerne og journalisterne ved det ikke. I skal forklare dem det. 
Og det haster, siger han.

Konkret beskrivelse af betydningen af relationen
Den opfordring tager psykiatrisk sygeplejerske Mads Hansen Boss 
op side 18-19. Han beskriver konkret, hvorfor relationen til patien-
ten også i det psykiatriske speciale er altafgørende for, om der reelt 
er hjælpe at hente for patienten, der lider med sine symptomer på 
psykisk sygdom.

Lille plads til fundamental sygepleje
På Bispebjerg/Frederiksberg Hospital (BFH) har man bestemt sig 
for at anvende rammen FoC som grundlag for sygeplejen. Ditte 
Hammer fra akutmodtagelsen på Bispebjerg fortæller på side 20-21, 
hvordan hun har fået øjnene op for, at den fundamentale sygepleje 
ofte er henvist til sprækkerne mellem alle de andre opgaver, som 
sygeplejersker løser og som er af mere biomedicinsk, administrativ 
og paraklinisk karakter. 

DSR MENER...
Omsorg og personcentrering skal 
tilbage i sundhedsvæsenet
Gennem rigtig mange år med nedskæringer og effekti-
viseringer med styringsmodellen New Public Manage-
ment har sygeplejersker og DSR forsøgt at argumentere 
for, hvorfor det går ud over patienter/borgere, når om-
sorg og personcentreret sygepleje spares væk. 

Omsorgen blev væk
Nu står vi der, hvor mange sygeplejersker fortæller, at 
sygeplejen er væk. De kan ikke længere finde meningen 
med deres rolle og fag, når alt handler om biomedicin, 
diagnoser, målbarhed, effektivitet og afkrydsningsske-
maer. Arbejdsglæden er væk, og når lønnen samtidig er 
alt for lav, er det for mange løsningen at forlade faget. 

Politikere efterspørger et menneskeligt 
 sundhedsvæsen
Det sørgelige er, at politiske målsætninger og indsats-
områder lige nu er fulde af ord som ”mere menneske-
lighed i systemet”, ”patienten i centrum”, ”hvad kan vi 
gøre for dig”, rehabilitering, recovery, sammenhæng for 
den enkelte osv.

Man får næsten lyst til at sige ”Hvad sagde vi?!”. Nu 
er det tydeligt for politikerne, at det netop var person-
centreringen, omsorgen og relationen til patienten/
borgeren, der blev smidt ud med badevandet i de sidste 
mange års effektiviseringer og ensidigt fokus på kvanti-
tativ målbarhed og tjeklister.

Sygeplejersker siger Ja tak
Sygeplejersker er medspillere på en dagsorden, der vil 
mere menneskelighed og samarbejde med patienten/
borgeren. Det er kernen i vores faglighed at tage ud-
gangspunkt i, hvad sygdom, sundhed, livssituationer og 
-hændelser betyder for lige præcis den persons liv, vi yder 
sygepleje til. Det gælder fra vugge til grav for alle aldre og 
alle steder, hvor sygepleje er nødvendig. 

Lad det gro nedefra
Så herfra kommer en opfordring: Lad os komme i 
gang med også konkret at skabe rammerne for den 
personcentrering, som politikerne nu tilsyneladende er 
enige med os i er nødvendig. Involver sygeplejersker 
og andre faggrupper tæt på patienten i arbejdet med, 
hvordan rammerne bør være, når patienten/borgerne 
skal være i centrum for pleje og behandling. Forhå-
bentlig kan det være en vej til at give arbejdsglæden 
og motivationen tilbage. 

VÆRDIBASERET STYRING I TRÅD  
MED SYGEPLEJENS KERNE

Gennem de seneste fem år er der sket et politisk skifte i 
styringsmodellerne for sundhedsvæsenet. Man er gået fra 
takststyring af hospitalerne, hvor økonomien blev tildelt ud 
fra lægefaglige diagnoser, til det, man i Region Hovedstaden 
kalder ”Værdibaseret Sundhedsvæsen” (se figuren). 

I indledningen til beskrivelsen af det værdibaserede sund
hedsvæsen hedder det: ”Regionsrådet ønsker et mere men
neskeligt sundhedsvæsen, hvor patienten får den behandling, 
som giver ham eller hende mest mulig værdi”. Kilde: Region 
Hovedstadens pjece om værdibaseret sundhedsvæsen 2020

Det ønske har mange sygeplejersker til fælles med politi
kerne i Region Hovedstadens regionsråd. Et større fokus på 
samarbejde med patienten ligger fuldstændig indenfor syge
plejens kerne, sådan som rammen Fundamentals of Care viser.

Den faglige  
kvalitet

God ressource
udnyttelse

Den patientoplevede  
kvalitet og effekt
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Mange har en mening 
om, hvad sygeplejersker 
skal og kan
Tove Lindhardt, seniorforsker på Herlev 
Gentofte Hospitals afdeling O, indledte 
dagen med at spørge, om der nu var 
brug for FoC? Hun fandt svarene i 
de mange debatindlæg, artikler og 
kronikker, hvor både journalister, chef-
redaktører, politikere, læger og andre 
fagforeninger har meninger om, hvad 
sygepleje er, og hvad sygeplejersker kan 
og skal beskæftige sig med. 

- Det er ikke ligegyldigt, hvad syge-
plejersker bruger deres tid på, og heller 
ikke ligegyldigt hvilke rammer og vilkår 
vi har for at yde sygepleje. Vi har masser 
af evidens for, at sygepleje er afgørende 
for patientsikkerheden. FoC er en 
ramme, som giver os et fælles sprog, så 
vi med styrke på tværs af alle grupperin-
ger i sygeplejen kan argumentere for og 
forhåbentlig forbedre rammer og vilkår 
for at udøve vores fag. 

Tove opfordrer alle til at blive en del 
af bevægelsen og melde sig ind i det 
danske netværk for FoC. Det kan man 
gøre ved at skrive til Ingrid.Poulsen@
regionh.dk

FUNDAMENTAL, BASAL ELLER GRUNDLÆGGENDE?

Netværket for Fundamentals of Care i Danmark har endnu ikke 
kunne finde en god dansk oversættelse af begrebsrammens 
navn. Både ordet basal og grundlæggende har traditionelt 
været udtryk for bestemte sygeplejeopgaver så som personlig 
hygiejne. Samtidig giver de to ord på dansk, konnotationer til 
noget, der er enkelt og ukompliceret.

Rammen FoC er mere end en beskrivelse af basale eller 
grundlæggende sygeplejeopgaver. På engelsk har ordet fun-
damental også betydningen ”forudsætning for”.

Rammen 
• Beskriver hvad sikker, effektiv og kvalificeret personcen-

treret sygepleje indebærer og fordrer
• Guider og stimulerer til refleksion over sygepleje, så ingen 

plejebehov udelades 
• Fremhæver sygeplejens kompleksitet
• Appellerer til samarbejde og et fælles sprog for sygepleje

280 af kredsens medlemmer mødtes i DGI-byen 
22. november 2021 til fagdag om Fundamentals of 
Care (FoC). Dagen bød på oplæg og workshops om 
sygepleje, og de rammer og vilkår, der enten fremmer 
eller hæmmer god og patientsikker sygepleje.

Et fælles 
sprog for 
syge plejen 
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Ord på kompleksiteten  
i kommunal sygepleje
Britt Laugesen, lektor i Klinisk Sygepleje, 
Forskningsenheden for Klinisk Sygeple-
je, Aalborg Universitetshospital er en del 
af et forskningsprojekt under Fremfærd, 
Sundhed og Ældre, der forsker i Grund-
læggende pleje i praksis. Hun har fulgt 
hjemmesygeplejersker i flere kommuner, 
med den optik at ud folde kompleksiteten 
i den grundlæggende sygepleje. Uden 
at være helt færdige med at analysere 
de indsamlede data, beskriver Britt 
kompleksiteten i hjemmesygeplejen i  
sit oplæg:

- Hjemmesygeplejerskerne har en 
række eksplicitte definerede opgaver 
i kørelisterne, og samtidig mange 
usynlige opgaver, der både relaterer 
sig til at danne relation til borgren og til 
opfølgning med hospitaler, læger, pårø-
rende mm. Samtidig er den tværfaglige 
organisering i kommunerne et puslespil 
med mange brikker, som ikke umiddel-
bart understøtter en helhedsorienteret 
sygepleje. Jeg ser FoC som et værktøj, 
der hjælper os med at bygge bro 
mellem den meget opgavecentrerede 
sygepleje til en mere personcentret 
sygepleje også i kommunalt regi.

FoC som grundlag  
for sygeplejestrategi
På Bispebjerg Frederiksberg Hospital 
(BFH) er de ikke i tvivl om, hvorfor de 
har valgt, at FoC skal være grundlaget 
for hospitalets sygeplejestrategi. Kamilla 
Hestehave, der er uddannelsesansvarlig 
udviklingskonsulent på hospitalet, er 
helt tydelig og ærlig med sit og kollega-
en, sygeplejefaglig forskningskonsulent 
Christina Emmes oplæg på fagdagen:

-Hos som andre steder ved vi, at 
den fundamentale sygepleje ikke altid 
får den plads, den bør have. Det kan vi 
aflæse i vores LUP. Så vi var ikke tvivl 
om, at fokus for vores nye sygepleje-
strategi skulle være forbedring af den 
fundamentale sygepleje. 

Strategien er godt i gang med at 
blive implementeret. På side 20-21 kan 
du læse om hvad FoC har betydet for 
en klinisk vejleder på akutmodtagelsen 
på BFH.

Levering af sygepleje  
i bunden af hierarkiet
Signe Eekholm er ph.d. studerende sy-
geplejerske på Herlev Gentofte Hospitals 
afdeling O. Hun interesserer sig for im-
plementering. Med udgangspunkt i den 
evidensbaserede kliniske retningslinje for 
pleje og behandling af lungebetændelse, 
har hun iagttaget, at sygeplejersker 
mangler tid til at planlægge og udføre 
den sygepleje, der er evidens for virker. 
Og samtidig har hun set, at syge plejer-
sker bruger tid på at læse op på og 
forfølge de biomedicinske og lægefaglige 
interventioner. Desuden definerer andre 
faggrupper sygeplejerskernes tid. 
Eksempelvis at sygeplejerskerne har kort 
tid til at hjælpe patienter med at spise, 
fordi køkkenpersonalet kun arbejder til 
et bestemt tidspunkt. Sygeplejerskerne 
forsøger at få sygeplejen ind i hullerne 
mellem andre hensyn.

-Heldigvis har jeg også haft mulighed 
på at se, hvordan en stærk faglig ledelse 
på en afdeling har formået at vende det 
billede. Afdelingssygeplejersken spørger 
til og har forventning om, at sygeplejer-
skerne udfører den evidensbaserede 
sygepleje. Hun guider sygeplejerskerne 
til at lade lægerne om at have styr på 
de prøvesvar og undersøgelser, de skal 
anvende til diagnosticering, og levner 
dermed tid og tværfaglig opmærksom-
hed til sygeplejerskernes blik på og 
viden om patienten. 
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Nødvendige refleksioner & prioriteringer
Nærhed og/eller Distance
Hurtigt og/eller Langsomt

Fortrolighed og/eller Tilgængelighed
Våge og/eller Overvåge

Førstehjælp og/eller Næstehjælp
Tilgangspunkt og/eller Udgangspunkt

Supplement og/eller Erstatning
Kan man dø for sent?

Kilde: Jacob Birkler ved DSR Kreds 
Hovedstadens fagdag 2021 

Kilde: Jacob Birkler ved DSR Kreds 
Hovedstadens fagdag 2021 Kilde: Jacob Birkler ved DSR Kreds Hovedstadens fagdag 2021 

Siden Jacob Birkler i år 2000 blev kandidat i filosofi og psykologi, har han interesseret sig 
for sygeplejen og omsorgen for patienten, som han betragter som lige så essentiel som 
behandling. Det tab af omsorg, han ser i sundhedsvæsnet, er fatalt for patienterne. 

Hvor befinder patienten sig? spørger Jacob Birkler, da han 
22. november afsluttede fagdagen med et oplæg om professio-
nel omsorg i fremtidens sygepleje – hvorfor og hvordan. 

For Jacob Birkler er det spørgsmål vigtigt på flere måder.
-Svaret på spørgsmålet handler om vores optik. Sygeplejersker er 

gode til og uddannet til at have et blik for patienten i den betydning; 
at se patienten. Se hvor patienten befinder sig midt i den vanskelige 
situation, han eller hun står i med sygdom, krise og måske livsomvæl-
tende begivenheder. 

Fragmentering og fokus på at løse opgaver
-Vi har behandlingsgaranti i dette land, men ikke en omsorgsgaranti, 
siger Jacob og sætter dermed fokus på en anden udbredt optik i sund-
hedsvæsnet.

-Samfundets fokus på behandling har gennem efterhånden en del 
år ændret vilkårene for sygeplejerskernes arbejde. Helheden og blikket 
for patienten – at vide, hvor patienten befinder sig - er overtaget af et 

krav om at løse opgaver. Det har fragmenteret sygeplejen og givet køb 
på helhedsblikket, siger Jacob og fortsætter:

-Som fag har I været optagede af at udvide og udvikle fagligheden, 
og det er selvfølgelig godt og nødvendigt for alle fag. Men hvis vi skal 
have politikerne i tale, så skal vi have fokus på sagligheden – sagen, 
siger Jacob og konstaterer, at sagen er patientenerne. Han spørger til, 
hvilket blik vi ønsker at have på patienten:

-Vil vi have et sundhedsvæsen, som overvåger patienten? Eller vil vi 
have et sundhedsvæsen, hvor vi også kan våge? Altså have et vågent blik 
for patienten og forstå patientens optik? 

Giv sprog til, hvad professionel omsorg betyder for patienter
Det er ifølge Jacob ikke sygeplejerskernes opgave alene at argumentere 
for et sundhedsvæsen med plads til omsorg. 

-Men vi har mere end nogensinde brug for, at I som sygeplejersker 
formulerer, hvad vi går glip af, når rammerne for omsorg ikke er i 
orden. I kan være med til at give sprog til den værdi, det er at være 

er et blik for patienten
Omsorg

”

Fig. 2

Grænser for 
grundværdier

Værdier
Åbenhed

Ansvarlighed
Respekt

Faglighed
Anerkendelse

Tillid
Humor

Nærvær

Fig. 3

Grænser for 
grundværdier

Værdier
Lukkethed

Uansvarlighed
Despekt

Ufaglighed
Miskendelse

Mistillid
Alvor

Distance

Fig. 1
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nærværende – nær med en patient, der eksempelvis er døende og 
har angst. Han fortsætter:

- Det kan få politikernes opmærksomhed. Patienterne er sagen 
både for jer, men også for politikerne. Der er brug for jeres sprog 
for, hvad professionel omsorg er og betyder for patienter, siger 
Jacob. Han fortæller om en journalist, der i en samtale med Jacob 
mener, at det med omsorg da må være noget, de pårørende og 
frivillige kan klare.

-Det er ikke indlysende for omverdenen, at den professionelle 
omsorg er noget andet end den omsorg, pårørende og frivillige 
kan give patienter. Og dermed ikke indlysende heller, at der skal 
være nogle rammer og arbejdsvilkår, der giver mulighed for at 
udøve professionel omsorg. 

Plads til at værdighed – at være dig
Når Jacob har haft adgang til at spørge politikere til, hvordan 
de vil prioritere i fremtidens sundhedsvæsen, står øget anvendelse 
af teknologi altid blandt de tre første punkter. Det giver ifølge 
Jacob grund til refleksion over sygeplejerskernes værdier nu og i 
en fremtid med yderligere teknologisering i sundhedsvæsnet. 

-Patienter, der er udlagte, teleomsorg gennem skærmen, en 
digitaliseret patient, som man klikker på frem for at kigge på. 
Hvad er det, vi ikke kan erstatte med teknologi? Det er vi nødt 
til at drøfte. Hvor er pladsen til værdighed – det at være dig - i 
den vanskelige situation, hvor du er patient, samtidig med den 
teknologiske udvikling, vi er midt i? spørger han.

Nødvendige refleksioner for fremtidens sundhedsvæsen
Jacob giver tilhørerne på fagdagen en liste med temaer (fig 1), som 
han mener er til nødvendig refleksion og prioritering i samfundet. 
Sygeplejerskers bidrag til den refleksion er essentiel ifølge Jacob, 
hvis vi vil have et sundhedsvæsen, hvor der er vilkår ikke kun til 
førstehjælp, men også næstehjælp:

-Kan I skabe nærvær på distancen? Hvornår og hvornår ikke? 
Hvad skal gå hurtigt, og hvad skal gå langsomt, der hvor I er 
sammen med patienter? Er der rum til fortrolighed eller vægter 
vi tilgængelighed? Går I til patienten og afleverer information 
eller går I fra patienten med vigtig viden om det sted, patienten 
befinder sig? Det tror jeg, at politikerne gerne vil høre jeres bud 
på værdien og vigtigheden af, siger Jacob. 

Grænser for grundværdier
Jacob sætter fokus på de glitrede papirer og hjemmesider, som næ-
sten alle hospitalsafdelinger har, og hvor man oplister de mange 
værdier, man gerne vil stå for: 

-Der står ord som åbenhed, ansvarlighed respekt. Jacob lirer 
hurtigt remsen af (den du kan se her på fig 2).

- Det er alle disse værdier, som man bryster sig af at have, I som 
sygeplejersker er eksponenter for hos patienten hver dag døgnet 
rundt. Så hvor er jeres grænse for disse værdier? Det har vi brug 
for, at I giver sprog for og argumenter til, siger Jacob og tilføjer sin 
power point en liste med modsætningerne til de mange positive 
værdier (fig 3).

-Disrespekt, mistillid, distance osv. - hvor er grænsen for grund-
værdierne? slutter Jacob sit oplæg til videre refleksion for tilhørerne 
(og læserne). 

JACOB BIRKLER 
Filosof, forfatter, debattør og foredragsholder

• Han afsluttede kredsens fagdag om ”Fundamentals of 
Care” i DGI-Byen den 22. november. 

• Jacob har været formand for Etisk Råd fra 2011–16.

• Han har undervist på sygeplejerskeuddannelsen  
i flere fag, blandt andet filosofi, etik, kommunikation  
og videnskabsteori. 

• Han har skrevet adskillige lærebøger til sygeplejerske-
uddannelsen om etik i sundhedsvæsenet, ældreplejen 
og psykiatrien mv. 

• Hans forskning har ofte taget udgangspunkt i at følge 
sygeplejer sker på arbejde - blandt andet på hospice. 
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tvang. Det er ikke lykkedes, og Mads har 
måske noget af forklaringen: 

-Vi har længe arbejdet intensivt med at 
praktisere en holdning i vores afdeling, hvor 
tvang ikke bør være en mulighed – helt i tråd 
med de politiske ønsker. Det kræver en stærk 
relation med patienten, hvis man skal kunne 
realisere det. Lad os tage en situation, hvor 
en patient ikke vil have den medicin, som er 
vores bedste bud på lige nu at hjælpe ham, 
starter Mads, når han skal forklare, hvordan 
relation og gensidig respekt mellem sygeple-
jerske og patient er et vigtigt udgangspunkt, 
hvis man skal undgå tvang.

-Det er ikke et fagligt argument at sige: 
”Du skal tage den medicin, for det skal du, 
ellers bliver du syg”. Fagligheden ligger i 
min relation til patienten, siger Mads og 
fortsætter:

-Jeg skal kunne forstå hvilke ønsker og 
meninger den enkelte er rundet af, før mine 
faglige vurderinger kan få en mulighed for at 
blive hørt af patienten. 

At se bagom psykosen og forstå patien-
tens drømme og ønsker
Mads uddyber sine synspunkter om faglige 
argumenter:

-Ideelt set har patienten og jeg haft samtaler 
eller oplevelser sammen – det kunne være at 
spille musik sammen, tale om fælles interes-
ser, spille kort eller backgammon. Klassiske 
samværsformer på en psykiatrisk afdeling. I 
de situationer kan jeg med ægte interesse og 
en stor portion ydmyghed forsøge at forstå 
patientens sprog og udtryksformer, der kan 
præge patientens tilstand. Vi har måske drøf-
tet, hvordan patienten gerne vil leve sit liv og 
opfattes af andre. Den indsigt er i øvrigt en 
forudsætning for en anden politisk dagsorden, 

P olitisk har man siden 2020 i Region 
Hovedstaden arbejdet med vær-
dibaseret styring (se boksen s 13). 
Et vigtigt spørgsmål til patienten 

i den styringsmodel er: ”Hvad er vigtigt for 
dig?” Ud fra svaret skal behandling og pleje 
tilrettelægges og prioriteres. Men er der reelle 
valgmuligheder for patienten? Det handler 
denne beretning fra psykiatrien om.

Du skal overgive dig til systemets 
præmisser
Spørgsmålet ”Hvad er vigtigt for dig?” er 
også vigtigt for Mads Hansen Boss, der er 
specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske på 
afdeling 6201 (intensiv psykiatri), Psykiatrisk 
Center København, Rigshospitalet. 

-Det er jo selve kernen i vores fag, måske 
særligt i psykiatrien, hvor relationen er selve 
værktøjet. Men hvilke muligheder har vi for 
at imødekomme det, patienterne eventuelt vil 
svare på spørgsmålet, spørger Mads og giver 
selv svaret:

- Hvis man bliver indlagt på et intensivt 
psykiatrisk afsnit i en tilstand som ligger langt 
fra, hvad mange af os kender fra vores hverdag. 
Jeg forventer ikke, at patienter kan tage hensyn 
til systemets præmisser, når de svarer på, hvad 
der er vigtigt for dem. Mange svarer med det 
samme, at det vigtigste er at blive udskrevet. 
Det kunne vi jo så tage udgangspunkt i. Men 
ofte ender vi med at glemme at udskrivelse var 
vigtigt og antager at behandling, medicin og 
rammer er vigtigst. Der er klare definerede præ-
misser for, hvad der kan lade sig gøre, og hvad 
der ikke kan lade sig gøre, konstaterer Mads.

Tag din medicin, fordi det skal du
I psykiatrien har man politisk og ledelses-
mæssigt i en del år haft fokus på at nedbringe 

vi får ovenfra – nemlig recovery-tankegangen, 
bemærker Mads. 

-Jeg ved fra vores samtaler og samvær, at 
det at blive set som farlig elle utilregnelig ikke 
er i tråd med den persons selvopfattelse eller 
ønske til, hvordan andre opfatter ham. Med 
patienten eget sprog og billeder, kan jeg min-
de om, de værdier patienten har, minde om, 

Politisk målsætning om inddragelse af patienter bliver ikke automatisk 
til virkelighed. Det kræver både organisering og prioriteringer,  

der fremmer et ægte samarbejde med patienterne. 

Relation er ikke noget,  
MAN KAN KRÆVE

Mads Hansen Boss har 
været sygeplejerske i 10 år 
og udannet med speciale i 
psykiatri i 2016. Han arbejder i 
Psykiatrisk Center København 
på O6201intensiv psykiatrisk 
afdeling på Rigshospitalet.
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hvordan jeg kender patienten, når sygdom-
men ikke har så meget fat, forklarer Mads.

Jeg kan minde patienten om, hvordan jeg 
kender ham, når sygdommen ikke har så 
meget fat, forklarer Mads.

-Så hvis vi ikke har haft mulighed for at lære 
hinanden at kende og opnå en tillid, hvor vi 
kan komme til at tale om den type spørgsmål, 
er det indlysende, at jeg ikke har de faglige 
argumenter, der måske kan løse en situation, 
hvor tvang er en risiko. Det betyder, at jeg så 
ikke kan anvende min faglighed – så enkelt 
er det faktisk.

Frirum uden hensigt og mål
Mads er meget inspireret af sit samarbejde med 
Søren Magnussen, der blev ansat i afdelingen 
efter at have ledet et projekt kaldet ”Frirum i 
psykiatrien”. Søren har arbejdet på fire lukkede 
og to åbne psykiatriske afsnit på 
Psykiatrisk Center Køben-
havn. Hans arbejde har været 
beskrevet i dokumentaren 
"Lys på den Lukkede". Han 
har været indlagt som pa-
tient på Mads' sengeafsnit.

-Søren kom med sit projekt med en indstil-
ling. hvor den aktiviteter og samvær ikke har 
den meget målrettede tilgang.

-Aktiviteterne med Søren kan være mange 
og forskelligartede - strikning, musik, maling 
mm. Det viser sig, at havearbejde i særlig høj 
grad er fremmende for det, der kendetegner 
alle aktiviteterne: Vi er sammen for at bidrage 
til noget fælles, der som ikke er sygdom. Gen-
nem aktiviteten opdager vi sider af hinanden 
og os selv. Der bliver meget tiltrængt stemning 
af almindelighed, glæde og håb, fortæller Mads 
og slår samtidig fast:

-Jeg deltager ikke i aktiviteten med den 
hensigt, at observere patienten. Jeg er der 
for samværet. Men samværet betyder, at jeg 
under alle omstændigheder lærer noget nyt 
om personen. Det smitter selvfølgelig af på 
vores relation, at vi har gode og for os begge 

interessante oplevelser sammen. Det 
styrker vores fælles muligheder for 

at finde et kvalificeret svar på 
spørgsmålet: ”Hvad kan jeg 
gøre for dig?”.

-Vi arbejder med de 
politiske målsætninger om 

patientinddragelse og recovery, som vi jo er 
enige i. Og vi gør det på trods af de rammer, 
vi har. På vejen fra et politisk ønske ned 
gennem ledelseslagene til os sker der noget, 
som peger i helt andre retninger. Jeg savner, 
at de ofte rigtig fine holdninger og hensigter 
i det politiske lag i langt højere grad fik lov 
til at blomstre op og forme sig nedefra i den 
virkelighed, hvor patienterne er. Så tror jeg, at 
vi ville kunne gøre holdningerne til virkelig-
hed på en helt anden måde, slutter Mads sin 
beretning om relation, sygeplejefaglighed og 
politiske målsætninger i psykiatrien. 

Det smitter selvfølgelig af på 
vores relation, at vi har gode 
og for os begge interessante 

oplevelser sammen.
MADS HANSEN BOSS
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På Bispebjerg Hospital er Fundamentals of Care det erklærede grundlag for sygeplejen. 
På akutmodtagelsen har det grundlag givet sygeplejerskerne et blik for, at den 

grundlæggende sygepleje i akutmodtagelsen får tildelt en plads i sprækkerne mellem 
mange andre hensyn og strukturer, som sygeplejerskerne indordner sig under.

Vi yder sygepleje i 
SPRÆKKERNE

D itte Hammer er tillidsrepræsentant og har været syge-
plejerske på akutmodtagelsen på Bispebjerg hospital i 
mange år. Samtidig er hun klinisk vejleder og dybt op-
taget af hospitalets erklærede grundlag for sygeplejen: 

Fundamentals of Care
-Når man først får øje på det, er det tydeligt at se, hvordan der er flere 

hindringer for grundlæggende sygepleje. Jeg undrer mig mere og mere 
over, at vi faktisk finder os i det som faggruppe, starter Ditte interviewet.

 
Lejring er sygepleje også i en akutmodtagelse
-Lad mig uddybe en ting, som er repræsentativt for noget af det, vi opda-
ger, når vi ser på vores sygepleje gennem Fundamentals of Care: Lejring 
er en grundlæggende sygeplejeopgave. Hos os kommer patienter, der 
har været faldet, og nogle har allerede handicaps af forskellig art eller er 
svækkede fysisk på andre måder. Mange kom-
mer med en endnu ikke erkendt hoftefraktur. 
I de 4-6 timer, som de tilbringer hos os, skal de 
ligge på et hårdt leje, som end ikke kan bukkes 
ved knæleddet. Det er smertefuldt og svært at 
finde ro og hvile på sådan et leje. Vi ved godt, 
hvad det kan gøre ved en patient med demens 
eller konfusion, konstaterer Ditte. Hun fort-
sætter med forklaringen på miseren:

-De skal blive på lejet, fordi det ellers er 
mere besværligt at få taget røntgenbilleder. Vi 
får samtidig at vide, at senge er dyre at tage i 
brug, og at der i øvrigt er nogle brandhensyn vi også skal tage, siger Ditte.

Grundlæggende sygepleje, der ikke bliver understøttet
-Når vi ser på lejring ud fra Fundamentals of Care, er det tydeligt, 
at det hvert fald ikke er den gode sygepleje, der får lov at præge så 
enkel og basal en ting som lejring af ofte gamle og smerteplagede 
mennesker. Hensynet til personalet i røntgenafdelingen og penge 
vejer højere, konstaterer Ditte og tilføjer:

-En gammel sygeplejerske som mig har hår nok på brystet til at 
vælge at tilbyde patienten en seng på trods af reglerne. Men som samlet 
faggruppe accepterer vi i for vidt omfang, at vi ikke kan udøve vores fag-
lighed og bruge vores viden om såvel patientgruppen som den enkelte 

patients situation, siger Ditte. Hun fortsætter med listen over områder, 
hvor grundlæggende sygepleje ikke understøttes i akutmodtagelsen:

-Ernæring: Vi kan kun tilbyde hårde sandwich, der er så høje, at man-
ge ikke kan gabe over dem. Det nye plastikdirektiv gør, at vi kun kan 
tilbyde bambusbestik og papsugerør, som er umulige at bruge for mange 
patienter. At være varm og tør: Vi har tynde tæpper, som vi må varme op 
i varmeskabe. Og de bukser, vi kan tilbyde patienter, er engangsbukser 
i papir. 

Relation, tryghed og forudsigelighed
Ditte peger på en tavle på kontoret, hvor begreberne fra Fundamentals 
of Care er skrevet op (side 12) og siger:

-Kernen er relationsdannelsen. Det har vi meget kort tid til her. I 
løbet af de første minutter skal vi skabe forudsigelighed, tryghed og 

tillid til, at patienterne nok skal få hjælp. For 
de fleste patienter er det en skræmmende 
situation at være endt hos os. Ofte tager 
vi imod flere patienter på en gang, og så 
bliver det en modtagelse med afbrydelser, 
hvor vi går ind og ud af stuen flere gange, 
forklarer Ditte. Hun fortæller, at der efter 
modtagelsen ofte er megen ventetid. Her 
ligger patienterne alene uden at kunne få 
sygeplejerskernes opmærksomhed, fordi 
de er travlt optagede af at skabe flow i 
afdelingen.

-Og modsat andre afdelinger er der ikke et kontor, hvor 
man kan gå hen og ”finde en sygeplejerske”. Vi har heller ikke 
venteareal eller opholdsrum, siger Ditte.

Flow frem for fokus på patienten
Den akutte modtagelse er organiseret omkring at få borgeren 
så hurtigt som muligt videre i systemet – enten videre til en 
anden afdeling eller hjem. Ca. 70 pct. af borgerne bliver udskrevet 
direkte fra akutmodtagelsen.

-Vi er organiseret med fokus på flow. Det betyder, at jeg tager imod 
patienten og får sat alle de undersøgelser i gang. Dem skal vi have i hus 
for hurtigst muligt at afgøre, om patienten kan komme hjem eller skal 

I løbet af de første få minutter 
skal vi skabe forudsigelighed, 
tryghed og tillid til, at patient-

erne nok skal få hjælp
DITTE HAMMER
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Ditte Hammer har mange års erfaring som sygeplejerske 
i akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. Hun er også 
klinisk vejleder, tillidsrepræsentant og er netop blevet 
valgt til kredsbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd Kreds 
Hovedstaden for en fireårig periode.

indlægges. Efter 2-6 timer, hvor resultater af prøver og undersø-
gelser er klar, og patienten måske skal hjem, er det lægen, der skal 
udskrive. Lægens fokus er på diagnose og prøvesvar, som måske 
er helt normale. Men patienten har ofte tusinde andre spørgsmål, 
som relaterer sig til sygepleje: Hvordan skal jeg klare mig hjemme? 
Hvad kan jeg gøre for at lindre smerten? Hvad må jeg? Hvad må 
jeg ikke? Og ofte er vi sygeplejersker ikke til stede, når patienten 
får fjernet pvk’et og bliver sendt hjem. 

 
Vigtige spørgsmål, der ikke bliver stillet
-Der er nogle vigtige spørgsmål, vi ikke nødvendigvis får stillet 
undervejs: Hvad kan vi hjælpe dig med? Hvad er den bagvedlig-
gende årsag til, at du er kommet? Det skyldes jo ikke altid den 
indlysende årsag, som vi godt kan se foran os. Det er jo netop det, 
der er sygeplejens fokus! Vi skal forstå situationen ud fra helheden 
og patientens synsvinkel. Den har vi ikke mange chancer for at få 

fat i, når vi har fokus rettet mod flow, siger Ditte og fortsætter:
-Vi kunne jo godt tænke anderledes. Ikke for sygeplejer-
skernes skyld, men for patientenernes. Hvordan skulle 

vi organisere os, hvis vi bevidst og professionelt vil ind-
drage patientens synsvinkel og arbejde med at opfylde 
patientens grundlæggende behov? For eksempel 
accepterer vi indviklede regler og tidskonsumeren-
de kommunikationsveje på tværs af sektorerne. 
Og der har vi i øvrigt heller ikke adgang til at se 
hinandens dokumentation og dermed vide, hvad 

andre har observeret, siger Ditte.
 
Hvorfor finder vi os i det?

-Jeg bliver mere og mere optaget af, hvor-
for vi som faggruppe ikke stiller flere 
krav til rammerne for at udfylde vores 
professionelle rolle. Vi har nu haft 

Sundhedsplatformen længe, og vi kan 
stadig ikke dokumentere vores sygepleje på 
måder, som giver mening for det helhedssyn, 
vi gerne vil bryste os af at have, konstaterer 
Ditte. Hun opfordrer andre til at se på de 
daglige rutiner og strukturer med Funda-
mentals of Care som kalejdoskop.

-Det er en god måde at få skærpet de 
faglige argumenter. Vi skal anvende vores 
tid på sygepleje. Det er jo det, vi er uddan-
net til. Og patienterne har brug for det, 

slutter Ditte. 
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G ennem mange år er indlæggel-
sestider for patienterne blevet 
kortere. Hjemmesygeplejersker-
ne mærker konsekvenserne med 

flere borgere, der ikke er færdigbehandlede, 
når de forlader hospitalet og skal fortsætte be-
handling og pleje i hjemmet, på kommunale 
akutpladser eller midlertidige pladser. 

72 timers behandlingsansvar 
Region Hovedstaden kom i sommeren 2021 
med udspil ”Alle skal med”. Det består af 
seks mål, hvor regionen vil styrke indsatsen 
på tværs af sektorerne ved at starte på egen 
banehalvdel – det, som regionen selv kan 
gøre for at skabe sammenhæng på tværs. 
Udspillets mål handler i høj grad om nye 
rammer for at rykke mere behandling ud i 
hjemmet. 

Konkret er man i regionen ved at lægge 
sidste hånd på en aftale om 72 timers behand-
lingsansvar for den udskrivende afdeling. Fra 

1. februar 2022 og i første omgang gælder det 
patienter/borgere, der udskrives til kommu-
nale midlertidige pladser (se faktaboks). 

Alle der udskrives til kommunal sygepleje
Vagthavende læge på den udskrivende afde-
ling skal have behandlingsansvaret, og ple-
jepersonalet på de midlertidige pladser skal 
kunne kontakte afdelingen med spørgsmål til 
borgerens tilstand og behandling. 

På den udskrivende afdeling skal man have 
snor i de borgere, man på denne måde har 
”udlagt” til behandling. Hvordan det 71 
timers behandlingsansvar konkret skal orga-
niseres, og hvilken betydningen får for syge-
plejerskers opgaver, bliver først afgjort, når 
aftalen er politisk behandlet i regionsrådet og 
skal implementeres lokalt i starten af 2022. 

På sigt er det meningen, at alle, der udskri-
ves til kommunal sygepleje, skal ind under 
ordningen. Undtaget er dog de korte ambu-
lante forløb med en varighed under 24 timer.

Aftale om IV-behandling i hjemmet og 
aftale om 72 timers behandlingsansvar for 
hospitalerne efter udskrivelse er nogle af 
Region Hovedstadens bud på, hvordan der 
bliver bedre sammenhæng mellem primær- 
og sekundærsektoren. 

Mere  
hospital ud 
i hjemme-
sygeplejen

3.500 MEDICINSKE 
SENGE I KOMMUNERNE

På de midlertidige pladser i kom
munerne placerer man borgere, 
der efter hospitalsophold ikke kan 
udskrives til eget hjem. 

Forsker, debattør og tidligere 
projektchef i Nationale Forsk
nings og Analysecenter for Vel
færd (VIVE) Sidsel Vinge skriver 
i et indlæg i Dagens Medicin 1. 
september 2021, at de næsten 
3.500 midlertidige pladser er den 
største kapacitet af medicinske 
senge i Danmark. .”Nærhospita
lerne er her allerede” siger hun i 
artiklen. 

Region Hovedstaden vil med 
sit udspil ”Alle skal med” handle 
på det, de selv kan gøre noget 
ved for at opnå bedre sammen
hæng mellem sekundær og pri
mærsektoren. Sygeplejerskerne 
er helt centrale aktører for, at 
det skal lade sig gøre. 
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IV-behandling i hjemmet
Allerede i oktober i år trådte en aftale mellem 
Region Hovedstaden og kommunerne i kraft 
om mulighed for IV-behandling i hjemmet. 
Implementeringen og den konkrete organi-
sering skal aftales i samordningsudvalgene. 
Det er de udvalg, hvor alt samarbejde mellem 
kommunerne og hospitalerne aftales. Kom-
munerne omkring Herlev/Gentofte Hospital 
har været pilotprojekt i forhold til IV-behand-
ling i hjemmet, og de første borgere modtager 
allerede behandlingen. 

Kompetencer og kapacitet
Ifølge aftalen kan kommunerne godt sige nej 
til at modtage borgere til IV-behandling ved 
hjemmesygeplejen, hvis de mener, de ikke 
har kapaciteten eller kompetencerne til at 
udføre behandlingen. I de kommuner om-
kring Herlev/Gentofte Hospital, som allere-
de er i gang, har man sat et kapacitetsloft på 
omkring fire borgere i alt. Regionen regner 

med, at der vil være ca. 5.700 kommunale 
IV-forløb om året. 

Kommunen skal kunne give IV-behand-
ling op til fire gange i døgnet hos en borger. 
Det drejer sig om antibiotika, isotone 
væsker og IV-behandling med pumpe. De 
kommuner der allerede er i gang, har valgt 
forskellige måder at organisere sig på. I nogle 
kommuner er det kommunens akut-team, 
der står for behandlingen. Andre steder er 
det meningen, at opgaven skal ligge hos 
hjemmesygeplejerskerne. 

Fælles for alle kommunerne i hele regionen 
er, at de skal i gang med en omfattende kompe-
tenceudvikling af hjemmesygeplejerskerne. Det 
er stadig langt fra alle hjemmesygeplejersker, 
der har erfaring med at udføre IV-behandling. 
Kompetenceudviklingen foregår blandt andet 
med simulationstræning på regionens eget cen-
ter på Herlev Hospital, som hedder CAMES 
(Copenhagen Academy for Medical Education 
and Simulation) på Herlev Hospital. 

DSR MENER...
Hold fast i helhedssynet  
i hjemmesygeplejen
Det er tiltrængt med initiativer, der 
tager hånd om utakten mellem hospi-
talernes og kommunernes sundheds-
væsen. Der er meget at tage fat i, hvis 
borgerne skal opleve kvalitet og smidi-
ge overgange på tværs af sektorerne. 

Godt for borgerne at blive behand-
let hjemme
Regionens oplæg ”Alle skal med” 
er et forsøg på at sætte initiativer i 
gang, som regionen selv har mulig-
hed for at påvirke. Det er positivt, at 
borgere kan komme hjem og modta-
ge behandling hjemme. Det er også 
positivt, at der bliver et entydigt be-
handlingsansvar, som de kommunale 
sygeplejersker kan læne sig op ad.

Mere sygepleje og behandling 
kommer helt sikkert til at skulle fore-
gå i borgernes hjem. Manglen på sy-
geplejersker er allerede udtalt, så vi 
skal hele tiden vurdere, hvor vi bedst 
som sygeplejersker kan bruge vores 
kompetencer til gavn for borgere og 
patienter i et sundhedsvæsen, der 
buldrer derudad med forandringer. 

Gentag ikke fragmenteringen
I den igangværende omkalfatring er 
det vigtigt, at vi i den kommunale 
sygepleje ikke kommer til at imitere 
den fragmenterede tilgang til patien-
ter/borgere, som mange sygeplejer-
sker har oplevet på hospitalerne de 
sidste mange år på grund af høje 
effektiviseringskrav. 

Vi skal være bevidste om selvfølgelig 
at kunne behandle og pleje borgerne 
hjemme samtidig med, at vi kan beva-
re og styrke helhedssynet og det nære 
kendskab til borgerne. Det er vigtigt for 
den store gruppe af ældre og den store 
gruppe af borgere med multisygdom, 
hvor kontinuitet og personcentrering 
er afgørende for kvaliteten. 
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Farvel 2021  
- velkommen 2022
2021 har været endnu et turbulent år for 
medlemmer, tillidsvalgte, formandskab og 
ansatte i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hoved-
staden. Det har været præget af corona, 
overenskomstforhandlinger, konflikten og 
alle dens efterdønninger samt et valg i DSR, 
som har vist behovet for at genskabe tillid  
til organisationen  
og sygeplejerskernes fællesskab. 

Men kredsen har også opnået mange 
gode lokale resultater, forhandlet fornuftige 
overordnede aftaler og ydet rådgivning og 
vejledning til hundredvis af medlemmer. 
Senest holdt vi en stor fagdag for 300 
medlemmer med fokus på fag og profession. 
Medlemmerne har netop med en rekordhøj 
stemmeprocent på 39% valgt en stærk 
kredsbestyrelse og et formandskab med 
mange nye medlemmer. Vi står klar til at 
kaste energi og indsigt ind i at styrke Dansk 
Sygeplejeråds position, omdømme og 
arbejdet for konstant at forbedre sygeplejer-
skers løn og vilkår. 

Tak til alle
Formandskabet takker alle medlemmer for 
debat, dialog, inspiration, konstruktiv kritik, 
kampånd og positivt samarbejde i det år, 
der er gået. En særlig tak til alle tillidsvalgte 
på alle poster, til aktivister og tovholdere 
og ikke mindst kredskontorets ledelse og 
medarbejdere, som alle har trukket et stort 
læs i lang tid.

Hvad enten julen står på arbejde eller 
velfortjent frihed ønsker vi alle kredsens med-
lemmer en rigtig glædelig højtid og ønsker 
alle læsere et godt nyt år med fortsat fokus  
på syge plejerskers faglighed, løn og vilkår. 

LÆSERUNDERSØGELSE AF OMKREDS H

Redaktionen har iværksat en undersøgelse blandt kredsens medlemmer 
af kendskabet til vores kredsblad OmKreds H, som du sidder med i 
hænderne. En række repræsentativt udvalgte medlemmer vil inden 
længe modtage en mail fra DSR med få korte spørgsmål. 

Vi håber meget, at du vil medvirke, hvis du modtager en henvendelse. 
Det vil hjælpe kredsbestyrelsen til at beslutte, hvorvidt bladet fortsat skal 
udkomme i trykt form.

Mange kikkede forbi og sagde farvel, da kredsen inviterede til en afskedsreception 
25. november for de fem kredsnæstformænd, som har været en del af kredsens for-
mandskab igennem hele eller dele af den sidste valgperiode fra 2017-21. De har nu 
alle kastet sig over nye udfordringer uden for DSR efter at have lagt mange kræfter i 
det lokale fagpolitiske arbejde på fuld tid i sygeplejerskernes faglige organisation. 

Kredsen siger stor tak for samarbejdet til kredsnæstformændene Signe Hagel 
Andersen, Mette Sofie Haulrich, Ken Strøm Andersen, Hanne Krogh og Inger 
Margrete Siemsen (bortrejst) for deres store engagement og energi i arbejdet 
gennem årene for at varetage kredsens medlemmers interesser som sygeplejersker, 
uanset funktion og ansættelsesområde. Vi glæder os over fortsat at have Ken og 
Ims i kredsbestyrelsen. God vind til alle fremover.

Farvel til tidligere kredsnæstformænd

Find kredsens 

arrangementer her:

www.dsr.dk/hovedstaden/

arrangementer

Kredsens formandskab repræsenteret ved kredsnæstformændene Sisse J.K Bruun, Christian 
B. Kummerfeldt, Kristina Frederiksen og kredsformand Kristina Robins. Kredsnæstformand 
Harun Demirtas var fraværende ved fotograferingen. Den sidste kredsnæstformandspost var 
vakant ved redaktionens slutning.


