
VI BRÆNDER FOR HELHED OG HØJ KVALITET
På Enggård Centret i Struer sikrer fire plejecentersygeplejersker høj kvalitet i plejen.
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F
ra den fælles opholdsstue lyder der lat-

ter, mens en gruppe ansatte er samlet 

til formiddagskaffe. Nogle af plejecen-

trets 48 beboere deltager; andre bevæger 

sig omkring på de lange lyse gange, der med 

store vinduespartier alle åbner sig ud mod en 

forårsfarverig og velplejet gårdhave.

Siden renoveringen af det oprindelige ple-

jehjem i 2012 har alle beboere på plejecentret 

Enggård i Stuer haft 65 m2 torums lejlighe-

der som deres hjem. Og til at sikre dem den 

bedst tænkelig livskvalitet i hverdagen har 

de en personalegruppe på i alt 38 omkring 

sig; heraf fire plejecentersygeplejersker. Den 

første blev ansat i 2012.

”Det er den helhedsorienterede pleje og 

den forebyggende indsats mit sygeplejerske-

hjerte brænder for, og her på Enggård Centret 

kan jeg sammen med mine kolleger virkelig 

gøre en forskel,” siger 47-årige Charlotte 

Westeraa Eriksen, der har været ansat på 

Enggård Centret siden 2014. Hun har tidligere 

arbejdet som sygeplejerske i hjemmesyge-

plejen og på et mindre ældrecenter. Udover 

funktionen som plejecentersygeplejerske er 

hun også udviklingssygeplejerske, deltager i 

en kommunal sygeplejefaglig erfagruppe og 

er tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne 

på plejeboligområdet i Struer Kommune.

 

Hvorfor plejecentersygeplejersker?

Sygeplejerske Kamilla Højris Brink er funkti-

onsleder på Enggård Centret, og hun svarer 

intenst med en lang række sygeplejefaglige 

argumenter på spørgsmålet om, hvorfor 

fastansatte plejecentersygeplejersker er 

vejen frem i forhold til de svageste borgere i 

det nære sundhedsvæsen:

”Plejecentersygeplejerskerne højner 

den samlede faglighed i pleje og omsorg i 

forhold til beboerne, idet de også underviser 

og vejleder de øvrige plejegrupper. De 

sikrer således høj kvalitet i plejen, de kan 

arbejde forebyggende og reagere tidligt på 

symptomer, de sikrer faglig udvikling og 

kan forebygge og reducere forebyggelige 

indlæggelser.” På Enggård Centret er 

forebyggelige indlæggelser reduceret bety-

deligt siden sygeplejerskernes ansættelse.

Charlotte tilføjer, at netop det faglige 

miljø giver sygeplejerskerne mulighed for at 

udvikle sig både fagligt og menneskeligt.

Enggård Centret hører sammen med 

Struer Kommunes øvrige fire plejecentre 

Plejecentersygeplejerske Charlotte Westeraa Eriksen (th) og funktionsleder 
Kamilla Højris Brink foran ’tavlemødet’ på Enggård Centret, Struer.
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til blandt de 37 % af landets plejecentre, der 

ifølge Den Nationale Plejecenterundersø-

gelse (DSR Analyse, 2016) alene har plejecen-

tersygeplejersker ansat. DSRs analyse viser 

derudover, at 46 % af plejecentrene har både 

plejecentersygeplejersker og ikke-fastansatte 

sygeplejersker, mens 9 % alene har ikke-fast-

ansatte sygeplejersker og 8 % ingen sygeple-

jersker.

Sygeplejersker i plejen – eller ej?

På Enggård Centret indgår sygeplejerskerne 

i plejen. For Charlotte er det et ’must’ for 

hendes faglighed og trivsel.

”Det er min tætte kontakt med beboerne 

og den grundlæggende pleje og omsorg, der 

er afsættet for min sygeplejefaglige  indsats,” 

siger hun. ”Det er i de mange daglige pleje-

situationer, jeg jo netop observerer 

 beboerne og kan fange vigtige detaljer  

og forandringer i deres situation. Det er  

min helt klare opfattelse, at kvaliteten af 

min  faglighed bliver langt bedre, end hvis 

jeg ikke var i plejen og kun sporadisk  

havde kontakt med beboerne og arbej-

dede mere konsulentagtigt som sygeple-

jerske.”

Kamilla understreger, at beboerne triage-

res i grøn, gul og rød, og at sygeplejerskerne 

som udgangspunkt er ved de komplekse 

beboere. ”Vi anvender selvfølgelig sygeple-

jerskernes kompetencer hos dem, der har 

mest brug for det.”

Som leder er det for Kamilla en løbende 

diskussion, hvordan sygeplejerskernes res-

sourcer anvendes optimalt. 

”Jeg udfordrer løbende sygeplejerskerne 

på, at de skal forholde sig til, hvad der giver 

mening, og hvad der ikke giver mening i 

forhold til de opgaver, de løser.

Plejecentersygeplejerske Charlotte Westeraa Eriksen 
sammen med Susi, beboer på Enggård Centret, Struer.

•   Større kontinuitet og overblik pga 

kendskab til beboerne

•   Supervision og sparring med det 

sundhedsfaglige personale

•   Højere kvalitet og øget sundheds-

fagligt niveau

•   Forebyggende indsats

Kilde: Den Nationale Plejecenterundersøgelse 

2016, DSR Analyse. Du finder den på dsr.dk

VÆRDIEN AF PLEJECENTER-
SYGEPLEJERSER



STENENE 
LÆGGES, MENS  
VI GÅR VEJEN
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38-årige Kamilla Højris Brink, sygeple-
jerske og funktionsleder på Enggård 
Centret i Struer, ser sygeplejersker 
som helt afgørende i udviklingen af 
det nære sundhedsvæsen.

D
et stod ikke skrevet i kortene, at Kamilla Høj-

ris Brink skulle gå ledervejen i sygeplejen. 

Men siden 2014 – som ’mellemleder på lave-

ste niveau’ som hun siger – er hun dybt dedikeret til 

de mange udfordringer i det nære sundhedsvæsen, 

som sygeplejen og sygeplejerskerne er midt i. Selv 

har hun fem års erfaring med sig fra hjemmesyge-

plejen; før det seks år på akutområdet på hospital.

”Som leder er jeg typen, der ofte siger: ’Det må vi 

kunne gøre på en anden måde’ og spiller opgaven 

og sagen ud til drøftelse blandt medarbejderne for 

at få bud på løsninger,” siger Kamilla. ”Og så er det 

fagligt funderet viden og vægtige argumenter, der 

afgør, hvilken vej vi skal gå,” understreger hun og 

tilføjer med et smil: 

Plejecentersygeplejer-

sker og ikke-fastansatte 

 sygeplejersker: 

46 %
Kun plejecentersyge-

plejersker: 

37 %
Kun ikke-fastansatte 

 sygeplejersker: 

9 %
Ingen sygeplejersker: 

8 %
Kilde: Den Nationale Plejecen-

terundersøgelse 2016, DSR 

Analyse. Du finder den på dsr.dk

HVILKE  
SYGEPLEJERSKER  
ER ANSAT 
PÅ PLEJECENTRE?

I kredsen gennemfører vi 

i øjeblikket en kortlæg-

ning af sygeplejersker på 

plejecentre. 

Find oversigt på dsr.dk/kredse/

midtjylland under Fag

SYGEPLEJERSKER 
PÅ MIDTJYSKE  
PLEJECENTRE

Der ER både fordele og ulemper ved, 

at sygeplejerskerne er med i plejen, og 

vi må hele tiden overveje, om kompe-

tencerne bruges bedst muligt. Men for 

mig er det grundlæggende, at en syge-

plejerske, der kan være ’i marken’ er en 

god sygeplejerske; altså een der kan 

bringe hele sin brede faglighed i spil.”

 

Fokuseret indsats på rehabilitering

Blandt de mange opgaver, der i disse 

år placeres fortrinsvist i det nære 

sundhedsvæsen, er rehabilitering. På 

Enggård Centret har medarbejderne 

været igennem en proces, der har ført 

frem til en fokuseret indsats.  

”Jeg og en anden funktionsleder 

inden for vores aktivitetsområde ind-

ledte processen med et fællesmøde 

for en del af personalet for at finde de 

bedste måder at komme i gang på,” 

fortæller Kamilla. Det var et klart ønske, 

at der skulle prioriteres i forhold til 

de beboere, der havde størst behov 

for rehabilitering, fortæller hun, og at 

der skulle laves helt konkrete planer, 

som alle i plejen skulle bidrage til at 

realisere.

”Det førte til, at vi siden august sidste 

år har holdt et ugentligt tavlemøde 

mellem sygeplejersker og ergoterapeu-

ter, hvor vi gennemgår beboerne og 

beslutter initiativerne,” fortæller Char-

lotte. Møderne varer en halv time og 

foregår stående. ”Det giver god energi, 

at rammen om møderne er klar og 

præcis,” understreger Charlotte. Hand-

leplanerne for de enkelte beboere kom-

munikeres videre til de øvrige perso-

nalegrupper, så alle arbejder i samme 

retning, og der evalueres løbende på 

initiativerne. 
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”Den form for ledelse har betydet, at vi 

ikke længere har ’syns’ninger’, som noget der 

præger vores drøftelser.”

Et konkret eksempel er den måde, man 

har valgt at arbejde fokuseret med rehabili-

tering på. 

”Rehabilitering skal jo ses i et nyt lys med 

vægt både på tværfaglighed og det at ind-

drage beboerne mere aktivt,” siger Kamilla. 

Efter fælles drøftelse blandt personalet 

valgte man at arbejde videre med ugentlige 

tavlemøder mellem sygeplejersker og ergo-

terapeuter, der lægger konkrete handlepla-

ner for de enkelte beboere, som alle persona-

legrupper herefter inddrages i at realisere.

 

Tale sygeplejens sag som leder

Kamilla taler engageret og af og til med let 

panderynken om de mange opgaver, der 

de senere år er tilflydt sygeplejen i kommu-

nerne.

”Vi har netop udarbejdet en større ana-

lyse af de økonomiske konsekvenser i Struer 

Kommune, de mange nye opgaver har med-

ført på plejeboligområdet, for der er jo vel at 

mærke ikke fulgt særlig mange ressourcer 

med,” fortæller hun. 

Funktionsleder Kamilla  

Højris Brink (tv) i en munter 

pause sammen med pleje - 

center sygeplejerske  

Charlotte Westeraa Eriksen.



Siden Enggård Centret stod færdig reno-

veret i 2012, er der ansat fire plejecentersyge-

plejersker. De er helt afgørende for den faglige 

kvalitet, mener Kamilla, ikke mindst i forhold 

til at sikre udvikling i den tværfaglighed, der 

er et omdrejningspunkt for livskvaliteten i 

beboernes hverdag. Hun ønsker en femte 

ansat snarest muligt for at styrke denne 

udvikling, men oplever, at det kan være  

svært at ’tale opad’ i systemerne.

Til at tackle udfordringerne som leder 

fremhæver hun et fælles ledelsesforum 

for alle mellemledere, afdelingslederne og 

centerchefen, der mødes en gang om måne-

den, som et vigtigt og nødvendigt sted for 

løbende sparring.

”Set med lederbriller er jeg jo ung – stort 

set altid den yngste i de lederfora, hvor jeg 

kommer. Så jeg skal være godt klædt på i 

forhold til at argumentere for mine forslag til 

løsninger og veje at gå.”

 

Sygeplejersker kan indfri høje krav

Forudsætningerne for sygepleje på plejecen-

trene har ændret sig markant de senere år, 

understreger Kamilla. For nylig sagde man 

på Enggård Centret farvel til en beboer, der 

inklusive ophold på det tidligere plejehjem 

havde været der i 17 år.

”Beboerne er markant dårligere, når de 

flytter ind hos os, end tidligere,” siger Kamilla. 

”Nogle når end ikke at få billeder op på væg-

gene. Det stiller markant højere krav til den 

pleje, der skal ydes, og her spiller sygeplejer-

skerne en afgørende rolle.”

Kamilla peger her bl.a. på reduktionen i 

forebyggelige indlæggelser, som ansættelsen 

af centersygeplejerskerne har medført. Des-

uden har beboerne kortere liggetid under 

indlæggelser, da sygeplejerskerne også kan 

forestå intravenøs behandling.

”Ingen tvivl om at plejecentersygeplejer-

skernes indsats samlet set på sigt betyder 

færre udgifter – og allervigtigst øget livskvali-

tet for borgerne.”  

”Kommunerne har brug for styrkede 

sundhedsfaglige kompetencer til at 

løfte stadig flere og mere komplekse 

sundhedsopgaver systematisk og i 

overensstemmelse med eksisterende 

eller kommende

retningslinjer eller standarder. Det 

kræver flere sundhedsfaglige medar-

bejdere, der har en relevant uddan-

nelse, der matcher kommunernes 

sundhedsopgaver.”

Kilde: KL’s pjece ”Det nære sundhedsvæsen,” 

2012

BEHOV FOR STYRKEDE 
SUNDHEDSFAGLIGE KOMPE-
TENCER I KOMMUNERNE

Plejecentersygeplejerskers 

indsats betyder øget livskvalitet 

for borgerne.” 

Kamilla Højris Brink, sygeplejerske og funktionsleder
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