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Forside:
Sygeplejerske Helle Esmann er
teamleder for akutteamet i Thisted
Kommune. Her hjælper hun en
borger på en af de akutstuer, som
akutsygeplejerskerne arbejder på,
når de ikke er kaldt ud.

Fotograf Lena Rønsholdt har taget
billederne på siderne
1, 3 nederst til venstre, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 og 19

Synspunkter i bladet dækker ikke nødvendigvis Kreds Nordjyllands holdninger.
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Besparelser
rammer hårdt
Julen er glædens tid, men for nogle
sygeplejersker vil glæden i år blive
overskygget af den situation, at de
står over for at kunne miste deres
job.
Det er urimeligt hårdt for de af jer,
der er i risiko for at miste jeres job,
men det er også hårdt for de af jer,
der står tilbage. Arbejdsopgaverne
forsvinder jo ikke i takt med, at kollegaerne gør det.
Det giver stor usikkerhed, når man
som sygeplejerske ikke ved, hvad
der skal ske med ens arbejdsplads
– og det er svært at acceptere, at
bemandingen i hverdagen bliver
mindre, når man samtidig kan se,
at opgaverne ikke bliver færre.
Region Nordjylland skal foruden effektiviseringer spare mere end 200
millioner kroner på sygehusene det
kommende år, hvilket blandt andet
betyder 350 færre ansatte. Kommunerne skal skære én procent af
deres budget om året frem til 2019
– også her spås om fyringer.
Generelt ser vi, at politikerne kommer med flotte ord og løfter om,
hvad sundhedsvæsnet skal kunne
tilbyde, men samtidig skærer de i
midlerne.
Det er nogle urimelige besparelser, som personalet, patienterne
og borgerne bliver budt. I forvejen
er aktivitetsniveauet for sundhedsansatte steget voldsomt. Tal fra
Sundhedsministeriet og Danmarks

statistik viser, at 72 sygeplejersker i
dag løser de samme opgaver, som
100 sygeplejersker gjorde i 2001.
Hverken sygeplejersker eller patienter kan være tjent med, at det
tal bliver værre. Det går unægteligt
ud over både kvaliteten og patientsikkerheden.
Derfor vil vi i kredsbestyrelsen arbejde for en styrket indsats på
arbejdsmiljøområdet for de nordjyske sygeplejersker. Når travlhed
og stress gør, at man ikke kan yde
en fagligt forsvarlig pleje eller give
den nødvendige omsorg, kommer
patientsikkerheden under pres, og
oplevelsen, af at man udfører et
meningsfuldt arbejde, kan blive
udhulet. Begge dele påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt, og
det skal vi gøre noget
ved.
Selv om flere står over
for en svær tid, vil
jeg alligevel
ønske jer alle
en glædelig
jul og et
godt nytår.

Ny kredsbestyrelse valgt
Efterårets valg til kredsbestyrelsen gav både genvalg og
nye ansigter i bestyrelsen. I formandsskabet var der genvalg til kredsformand Jytte Wester, 1. kredsnæstformand
Helle Kjærager Kanstrup og kredsnæstformand Lene
Holmberg Jensen.
Fra Kreds 1 – Nord blev følgende valgt:
Leif Strickertsson
Sygehus Vendsyssel, Hjørring
Ida Pedersen
Sygehus Thy-Mors, Thisted
Anne Marie Jørgensen	Morsø Kommune,
Ansgarhjemmet
Maria Gade Madsen
Sygehus Vendsyssel, Hjørring
Vibeke Blach Granberg	Hjørring Kommune,
Fynsgade Centret
Tanja Høgh Søttrup Larsen	Frederikshavn Kommune,
Kastaniegården
Fra Kreds 2 – Syd er følgende valgt:
Kirsten Højslet
Aalborg Universitetshospital
Pia Jødal Næss-Schmidt	Aalborg Universitetshospital,
Nord
Christina Windau Hay Lund	Aalborg Universitetshospital,
Nord
Gert Sigurd Mosbæk	Aalborg Universitetshospital,
Syd
Anja Aase Pors	Aalborg Universitetshospital,
Syd
Jannie Elisabeth Hvilsted	Aalborg Universitetshospital,
Psykiatrien

Sygeplejerske på tid
På Onkologisk Dagafsnit på Aalborg Universitetshospital mærker de, at man er sygeplejerske på en
anden måde, når man arbejder med
ambulante frem for indlagte patienter.
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Billede fra det første kredsbestyrelsesmøde
med de nyvalgte.

Karina Dinesen Kjeldsen	Aalborg Universitetshospital,
Syd
Dorte Bang	Aalborg Kommune,
Sundhedsplejen
Elin Aggerholm Jensen	Aalborg Universitetshospital,
Farsø
Den nyvalgte bestyrelse er allerede i gang med blandt andet at følge op på beslutningerne fra generalforsamlingen
i oktober. Det kan du læse mere om her i bladet på side
14-19

Fokus på fejl i lønsedler
Dansk Sygeplejeråd var med til at minde ansatte på
sygehusene i Aalborg om at tjekke
deres lønsedler for fejl. 
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Ni sygeplejersker i et akutteam fungerer som lægernes forlængede arm
i Thisted Kommune. Det giver færre indlæggelser og hurtigere udskrivninger.

Akutsygeplejersker
forebygger indlæggelser
En ældre mand er faldet i sit eget
hjem. Han ringer lidt omtumlet og
forslået til sin læge, som ikke har mulighed for at komme på hjemmebesøg, selv om manden ikke er i stand
til at komme ind i konsultationen. I
sådanne tilfælde kan lægen være
nødt til at indlægge borgeren, men
ikke i Thisted Kommune.
Her kan lægen i stedet ringe efter de
specialiserede sygeplejersker i akutteamet, som inden for en time kan
stå hjemme hos borgeren.
- Vi er lidt den forlængede arm for
lægerne ude i borgernes bolig, fortæller sygeplejerske Lone Saaby,
som er leder af akutteamet og Kristi-

anslyst Områdecenter, hvor teamet
holder til.
- Det er ikke det store 112, vi rykker ud med. Ofte er det små ting,
der kan gøre en stor forskel, tilføjer
hun.
Akutteamet kan blandt andet måle
infektionstal, iltmætning i blodet,
INR, blodtryk og puls eller tage en
urinprøve for lægen. På den måde
kan borgeren blive hjulpet derhjemme, lægen kan nemt stille en
diagnose, og en mindre infektion
eller lignende kan blive opdaget og
behandlet, før den udvikler sig, og
borgeren må indlægges.

Teamleder Helle Esmann fra akutteamet hjælper en borger, som er kommet ind på en af
akutstuerne på Kristianslyst Områdecenter.
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Hjælper læger i tidspres
Akutteamet har eksisteret i et års tid
i Thisted Kommune. I begyndelsen
skulle folk lige opdage, at de var der,
men nu er samarbejdet med blandt
andet hjemmeplejen og lægerne tæt
og godt i gang.
- Vi har flere og flere praktiserende
læger, der ringer efter os, siger sygeplejerske og teamleder Helle Esmann
og fortsætter:
- Vi ser et ekstremt behov for akutteamet fredag over middag. Her skal
lægerne til at lukke for weekenden.
Derfor oplever vi læger, der er i tidspres, som spørger: ’Kan I køre ud og
måle blodprocenten?’

Borgerne kan få IV i eget hjem
Ud over at være med til at forhindre
indlæggelser er sygeplejerskerne i
akutteamet også med til at hjælpe
udskrevne borgere. De har været på
IV-kursus, så de kan køre ud og give
en borger penicillin intravenøst.

Akutteamet i Thisted
Kommune
- Akutteamet blev dannet i november 2014.
- Det består af ni sygeplejersker,
som er specialiserede i akut
sygepleje.

- Det sparer sygehusene for en indlæggelse, og borgerne slipper for en
tur på sygehuset, men kan i stedet
blive hjemme. De har frihed i eget
hjem, fortæller teamleder Helle Esmann.
Det er dog en tidskrævende proces,
da sygeplejersken skal blive hos patienten, indtil al medicinen er givet –
det vil sige mindst en time plus lidt
observationstid efterfølgende.
Kun sygeplejersker i teamet
Lone Saaby har svært ved at forestille sig et mere optimalt akutteam
end et bestående af sygeplejersker.
- Det er sygeplejersker, som er mest
veluddannede til de faglige observationer og vurderinger. Vi har det
kliniske blik og kan handle på det.
Sygeplejersker tænker helheder, forklarer hun.
Det er nemlig vigtigt, at akutteamet
består af personale med stor faglig-

- For at have det stærkeste akutteam kommer sygeplejerskerne med erfaring fra både den
primære og den sekundære
sektor.
Sygeplejerske Lone Saaby, som
er leder af akutteamet og Kristianslyst Områdecenter, får mange positive tilbagemeldinger om
akutteamet.

hed, og at de ni sygeplejersker udfører opgaverne med stor sikkerhed,
fordi de udfører dem tit.
- Det er en tillidssag for lægerne at
benytte akutteamet – så skal vi også
kunne stille med en stærk faglighed.
Vi skal præcist kunne videregive det
kliniske billede, så lægerne kan tage
handling på det. Det kan sygeplejersker, fastslår Lone Saaby.

- Akutteamet holder til på Kristianslyst Områdecenter.
- Her er der fire akutstuer, som
akutteamet bruger – og når sygeplejerskerne ikke er kaldt ud
til en borger, arbejder de her.
- Personalet er glade for, at akutteamet og akutstuerne hænger
sammen, så hele akutfunktion
er samlet.
- Det er den praktiserende læge,
vagtlægen, sygehuset, hjemmesygeplejen, ældrecentrene
og visitationen som kan henvise til akutteamet.

Generelt om kursus-/temadage
og fyraftens-temadage
Det er gratis at
deltage.
Der udstedes bevis
for deltagelse i
arrangementet.

Arrangementerne
holdes på:
Kredskontoret
Sofiendalsvej 3
9200 Aalborg SV

Tilmelding:
Via www.dsr.dk
eller mail
nordjylland@dsr.dk

@
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Det er en helt anden måde, man er sygeplejerske på, når man arbejder med ambulante
patienter frem for indlagte. Det kan de mærke på Onkologisk Dagafsnit
på Aalborg Universitetshospital.

Sygeplejerske på tid
Hospitalsskjorter er blevet et særsyn
på Onkologisk Dagafsnit på Aalborg
Universitetshospital. Da det var et
sengeafsnit, kom patienterne, de
trak i sygehusets tøj, lagde sig i sengen og ventede på deres kemobehandling. I dag kommer patienterne
i deres eget tøj og sidder oftest i en
stol og får behandlingen, inden de
går hjem igen.
- Så føler man sig mindre syg, siger
Susanne Thorhauge Bech, der er afsnitsledende sygeplejerske på afsnittet.
- Det er godt for patienterne, at de
kan være hjemme. De bliver ikke
sygeliggjort mere end nødvendigt.
Derhjemme er der også mulighed for
mere livsbekræftende aktiviteter og
for at være sammen med familien i
kendte omgivelser, tilføjer den afsnitsledende sygeplejerske.

Men det er bestemt ikke kun patienterne, der mærker forskellen mellem
ambulante behandlinger og indlæggelser.
Vælger sygeplejefaglige emner
Joan Laulund har været sygeplejerske, på det der i dag hedder
Onkologisk Dagafsnit i 20 år, og
har oplevet udviklingen fra at være
et døgnåbent sengeafsnit til nu at
være et dagafsnit med ambulante
patienter.
- Sygeplejen i dag er meget anderledes. Det er sygepleje på tid. Når jeg
får besøg af en patient klokken ni,
er der sat skemaer op og beregnet,
hvor meget tid jeg har med patienten, fortæller hun og tilføjer:
- Det er ligesom, når man bestiller billetter online i biografen – der må ikke
være nogen grønne ledige sæder til-

Når Joan Laulund giver patienterne
kemobehandling, sidder de oftest i
deres eget tøj i en stol.
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bage af ubrugt tid, for så har vi ikke
været effektive nok.
På grund af den afmålte tid gør Joan
Laulund sig nøje overvejelser om,
hvad hun spørger ind til hos patienten.
- Jeg bliver nødt til at vælge mine
sygeplejefaglige emner ud fra, hvad
patienten fortæller, for jeg har ikke tid
til at tale om det hele. Det bliver en
fokuseret dialog, forklarer hun.
Skarpere kommunikation
Afsnitsledende sygeplejerske Susanne Thorhauge Bech er klar over,
at det er nogle andre krav, der bliver
stillet til sygeplejerskerne i dag.
- Sygeplejerskerne skal være fokuserede i deres sygepleje og blandt
andet være meget skærpede på
kommunikationen. De skal kunne
identificere de problemstillinger, patienten kommer med, og kunne vejlede i forhold til bivirkninger, så patienterne kan håndtere dem og klare
sig selv, til de kommer igen, fortæller
hun og tilføjer, at de pårørende bliver
vigtige medspillere, da der er mindre
tid til den psykiske støtte.
Det betyder blandt andet, at sygeplejerskerne ser på, hvilke ressourcer
den syges omgangskreds har. Hvis
patienten har behov for ekstra hjælp
at støtte sig op ad, henvises der til
Kræftens Bekæmpelse, psykologen,
kommunens rehabiliteringstilbud eller
lignende.

weekend. Men tidspresset i dag ville
hun gerne være foruden.

Dørene bag afsnitsledende sygeplejerske
Susanne Thorhauge
Bech var engang
sengestuer.

Både fordele og ulemper
Selv om sygeplejerskerne i dag har
mindre tid til at tage sig af hele patienten og derfor må sætte deres lid til, at
blandt andre pårørende, den primære
sektor, de praktiserende læger og frivillige er med til at tage hånd om patienten, er det ikke en ringere måde at arbejde på. Det pointerer Joan Laulund.
- Jeg kunne bedre lide den tid, jeg
havde til rådighed med patienterne
førhen, men omvendt kunne det også
være hårdt, siger hun og uddyber:
- Da vi havde døgnåbent og flere indlagte patienter, mødte du patienter,

Udviklingen til
Onkologisk Dagafsnit
der skulle have kemobehandlinger,
patienter med bivirkninger og døende patienter i ét sammensurium – og
i ét afsnit. Der var udfordringen, at du
følelsesmæssigt skulle kunne rumme
at gå fra en døende patient, hvor
rummet kunne være fyldt af sorg og
tristhed, til en patient i behandling,
der var fuld af livsmod og håb. Du
skiftede mellem liv og død hele tiden,
og det var hårdt.
I dag føler hun, at hun skåner sig
selv ved, at patienter i behandling og
patienter ved livets afslutning er klart
delt op – og så er vagtbyrden ikke så
tung, da hun altid har fri aften, nat og

-
Oprindeligt holdt afdelingen
døgnåbent alle ugens dage
-
Så blev afdelingen et femdøgnsafsnit
- Så holdt afdelingen åbent mandag til fredag klokken 07-23
- Nu har afdelingen åbent mandag til fredag klokken 07.3020.00
- Hver ændring har medført en
reducering i personalet
-
I 2016 medfører nye besparelser en yderligere reduktion i åbningstiden, som bliver
07.30-18.30

FYRAFTENS-TEMADAGE
for medlemmer af DSR, Kreds Nordjylland

Seksualitet og ældre
Mandag 29. februar 2016 kl. 16.30 – 19.30
En temaeftermiddag for dig, der arbejder med ældre og synes, at seksualitet er en del af hele livet uanset alder. Bliv
klogere på seksualitet, og hvordan du med din faglighed kan imødekomme den ældre og dennes seksualitet.
Seksualitet omfatter individets kropslige, følelsesmæssige og sociale aspekt på en måde, som positivt beriger. Er der
tale om et ”tovejs-tabu”, når det drejer sig om seksualitet og ældre? Hverken patienter eller fagprofessionelle bringer
ofte temaet seksualitet på dagsorden i mødet.
Målgruppe:
Alle sygeplejersker
Underviser:
Ikke endelig aftalt
Antal pladser: 40

Tilmeldingsfrist: 15. februar 2016
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Hos ’Lægerne Skovbrynet’ i Skagen er det sygeplejerskerne, som vurderer,
om patienterne skal hjælpes af dem eller af en læge.

Patienterne kommer
til sygeplejerskerne først
Lægerne har stor tiltro til sygeplejerskerne i konsultationen ’Lægerne
Skovbrynet’ i Skagen. Modsat de
fleste andre steder er det ikke en
selvfølge, at patienterne overhovedet
bliver tilset af en læge. I stedet kommer patienterne ind til en af husets
fem sygeplejersker.

Sygeplejerskerne har meget ansvar
i konsultationen i Skagen, for det er
dem, der vurderer, om en patient i
det hele taget skal tilses af en læge.

- Når der kommer en patient, tager
vi dem ind og vurderer dem. Det, at
vi som sygeplejersker får alle patienterne ind til os, gør, at vi elsker
at være her, siger Lolita Jakobsen,
som har været sygeplejerske i konsultationen i tyve år.

Lægen bliver hurtigt klædt på
Patienterne skal ikke ringe og bestille tid, men dukke op i konsultationstiden. Når de kommer, står der
en stander ved receptionen, hvor
de kan køre deres sygesikringskort
igennem og trykke, om de eksempelvis skal have taget blodprøver
eller have en konsultation. Herefter
bliver patienterne på skift kaldt ind til
en af sygeplejerskerne.

- Jo mere ansvar, jo mere spændende er det, tilføjer hun.

- Vi visiterer, om det er noget, vi sygeplejersker kan klare, eller om vi

skal hente en af lægerne, siger Lolita
Jakobsen og uddyber:
- Når vores viden ikke rækker længere, kalder vi på lægen.
Inden lægen kommer, forbereder sygeplejerskerne sig ved eksempelvis
at stixe urinprøven og få overblik over
patientens situation. På den måde
kan lægen hurtigt blive klædt på, når
han kommer ind til patienten.
Ansvar under trygge rammer
Når der skal en læge ind over, foregår konsultationen inde hos sygeplejerskerne.
- Det lærer vi enormt meget ved, siger Lolita Jakobsen.
I konsultationen arbejder de ud fra
princippet om hellere at spørge en
gang for meget end en gang for lidt,
og sygeplejerskerne kender deres
egne kompetencer og grænser.
- Det er trygt for os. Lægerne er jo
lige på den anden side af væggen.
Vi gør aldrig noget, vi er utrygge ved,
understreger konsultationssygeplejersken.
Løsning på lægemanglen
Grunden til, at ’Lægerne Skovbrynet’
gør så stor brug af sygeplejersker, er,
at der generelt er lægemangel. Især
uden for de større byer bliver der
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færre læger – og mange nærmer sig
pensionsalderen. Men i konsultationen i Skagen har sygeplejersker været løsningen.
- I og med at vi kun har tre faste
læger tilbage, hvor der engang var

seks, har lægerne valgt at løse problemet på den her måde. Det er vi
glade for – så beholder vi vores arbejde, og borgerne er sikret en konsultation i nærområdet, siger Lolita
Jakobsen.

Arbejdsfordelingen hos ’Lægerne Skovbrynet’
- Klokken 08 - 10 passer en sygeplejerske telefonen, mens de andre er akutsygeplejersker, der hjælper patienter med akut opstået sygdom.
- Klokken 10 bliver en eller to sygeplejersker til ambulatoriesygeplejersker,
som tager sig af kronikerne, en bliver en såkaldt kviksygeplejerske, som
eksempelvis skal tage blodprøver og have med receptfornyelser at gøre, og
de resterende sygeplejersker bliver akutsygeplejersker.
- Sygeplejerskerne skiftes til at have de forskellige funktioner og har ikke delt
specialer som lunge- og hjertepatienter mellem sig – så de kan alle erstattes.
- To læger er på vagt om dagen – den ene er ham, som sygeplejerskerne kan
hente, når der er brug for lægefaglig behandling af en patient.
- Den anden læge tager sig af det mere tidskrævende arbejde såsom motor
attester og længere snakke med patienter, som har behov for det.

Udviklingen hos
’Lægerne Skovbrynet’
- Hos ’Lægerne Skovbrynet’ i Skagen er der i dag ansat fem sygeplejersker, tre faste læger og to
lægevikarer.
- Førhen var der seks læger, et par
sygeplejersker og også sekretærer ansat.
- I 1998 blev der etableret et sygeplejeambulatorium, hvor der var
en ambulatoriesygeplejerske og
en akutsygeplejerske.
- Frem til 2003 var patienterne lægevisiterede og kom altid ind til
lægen og eventuelt ind til en sygeplejerske efterfølgende.
-
I 2005 begyndte sekretærer at
visitere, om patienterne skulle ind
til en læge eller en sygeplejerske.
- I 2008 kom den rene sygeplejevisitation, som der er i dag i lægehuset.

FYRAFTENS-TEMADAGE
for medlemmer af DSR, Kreds Nordjylland

Ulighed, udsathed
og hverdagsliv
Torsdag 3. marts 2016 kl. 16.30 – 19.30
Udsathed – hvordan spotter vi de udsatte og særligt sårbare?
Og hvad kan vi gøre som fagprofessionelle?
På temadagen vil du opnå viden og færdigheder inden for:
• Udsathed og ulighed i sundhedsvæsenet
• Teori og metoder inden for udsathed og sårbarhed
• Hverdagsliv teori - hvordan kan vi som fagprofessionelle bruge dette?
Oplægsholder: Lone Meldgaard, lektor og udviklingskonsulent
Antal pladser: 40

Tilmeldingsfrist: 18. februar 2016

9

Personalet på Plejehjemmet Sofiegården i Aalborg oplever 80 procent færre
urinvejsinfektioner end tidligere efter hjælp fra sygeplejersker.

Plejehjem forebygger
urinvejsinfektioner
Når en af beboerne på Plejehjemmet
Sofiegården i Aalborg begynder at
nappe eller vil have folk til at fjerne
usynlige ting fra sin hånd, ved personalet, at der er risiko for, at hun har
en urinvejsinfektion.

med i et projekt, der satte fokus på
urinvejsinfektioner. Det havde en
god effekt – antallet af infektioner
faldt – men da projektet stoppede,
kom de mange urinvejsinfektioner
tilbage.

- Den er stort set sikker hver gang,
siger Tina Merethe Poulsen, der er
kontinensnøgleperson og social- og
sundhedshjælper.

Derfor tog personalet kontakt til de
sygeplejersker, som havde undervist
dem under projektet.

Personalet ved det, fordi de noterer adfærdsændringer ned, så alle
ansatte ved, hvad de skal være opmærksomme på hos den enkelte
beboer. Førhen opdagede de udelukkende infektionerne ud fra lugten
og udseendet på urinen, men det
ændrede et projekt på.
Sygeplejersker hjalp med
forebyggelse
Plejehjemmet Sofiegården var i 2014

- Før behandlede de måske infektioner, som kunne drikkes væk eller
slet ikke var infektioner. Men så er
der risiko for, at man gør beboerne
resistente over for penicillin, fortæller
kontinenssygeplejerske Karen Weinreich Christensen.
- Nu tænker personalet forebyggelse
i stedet for behandling. Det er rigtig
positivt, supplerer udviklingssygeplejerske Dorthe Villadsen fra Aalborg
Kommune.

Kontinensnøgleperson Tina Merethe Poulsen er blevet ekstra
opmærksom på, hvor vigtigt det
er eksempelvis at spritte bækkenstole godt af efter brug.
Sygeplejerskerne fik hængt en forbedringstavle op på gangen, hvor
personalet blandt andet kunne registrere, hvor mange dage der var gået
siden sidste infektion.
Ved hjælp af det konstante fokus på
infektioner, undervisning om bedre
hygiejne og generelle rutineændringer formåede plejehjemmet at have
150 dage i træk uden én eneste infektion. På grund af nye beboere og
terminale småtdrikkende patienter er

Sygeplejerskerne Dorthe Villadsen
(t.v.) og Karen Weinreicht Christensen har undervist og hjulpet
personalet med at forebygge urinvejsinfektioner hos beboerne på
Plejehjemmet Sofiegården.
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det naturligvis vanskeligt helt at undgå urinvejsinfektioner, men de er dog
reduceret med 80 procent.
Livsvigtig forebyggelse
Plejehjemmets to kontinensnøglepersoner, Betina Juul og Tina Merethe
Poulsen, kan i dag se, at de ikke har
vidst nok om hygiejne førhen. Men nu
arbejder de målrettet med at forhindre
urinvejsinfektioner – uanset om beboerne eller deres kollegaer en gang
imellem bliver irriterede over, at et halehåndklæde eksempelvis skal til vask
efter kun at have været brugt én gang.
Men indsatsen virker, og det glæder
kontinenssygeplejerske Karen Weinreich Christensen. For det er uhyre
vigtigt at forebygge urinvejsinfektioner, påpeger hun:
- Nogle ældre dør af at have en infektion. De kan blive konfuse og falde
og blive indlagt på sygehuset – det

vil vi gerne forhindre. Beboerne skal
have en ordentlig livskvalitet uden

smerter og måske diarre på grund af
medicinen. Det er ofte unødvendigt.

Her er nogle af
Plejehjemmet Sofiegårdens ændringer:
- Bruger overhovedet ikke urinstix længere, men sender i stedet urinen til
dyrkning hos lægen.
-F
 år især kronikere til at drikke rigeligt med væske.
- Har pløjet beboernes journaler igennem for at finde mønstre: Hvornår
får den enkelte beboer en infektion, og hvordan kommer den til udtryk?
- Holder regnskab med antallet af urinvejsinfektioner, og hvem der får dem.
- Giver beboerne mindre bleer på, når det ikke er nødvendigt med en stor.
Eksempelvis er det slut med at få en stor natble på allerede klokken halv
syv om aftenen.
-H
 ar faste toilettider for beboerne – selv for de demente.
- Bruger vådindikatoren i bleen til at se om den er våd og skal skiftes i
stedet for at åbne den, give bakterierne en masse ilt at formere sig med
og så lukke bleen igen.
- Har systematisk afspritning af bækkenstole og det bord, der bliver brugt
til nedre hygiejne.
-K
 ommer aldrig brugte klude eller handsker ned i det rene vaskefad.

KURSUS-/TEMADAGE
for medlemmer af DSR, Kreds Nordjylland

Det korte
møde med
patienten
Tirsdag 3. maj 2016 kl. 8.30 – 15.30
Et vilkårsrum i nutidens og fremtidens sundhedsvæsen hvor der bliver flere ambulante forløb og mere fokus på effektivitet.
Hvordan fordrer det sygeplejersken, når der samtidig stilles krav om høj kvalitet? Hvordan kan man som sygeplejerske agere i dette paradoks? Der er noget på spil i relationen mellem patienten og sygeplejersken, og hvordan tages
der hånd om dette? Så hvordan sikrer man det individuelle i korttids-sygeplejen?
Deltagere:
Alle sygeplejersker
Underviser:
Michell K. Olesen, adjunkt og udviklingskonsulent hos UCN act2learn SUNDHED
Antal pladser: 40
Tilmeldingsfrist: 19. april 2016

11

Trods udfordringer er Det Fælles Medicinkort stort set etableret i hele Aalborg Kommune.

Det Fælles Medicinkort
er snart på plads
Efter en tung begyndelse er Det Fælles Medicinkort (FMK) næsten helt
implementeret i Aalborg Kommune.
Det betyder, at de relevante sundhedspersoner og borgeren nu selv
har en samlet oversigt over borgerens
ordinationer og medicinkøb gennem

de seneste to år. På den måde skulle
borgere være sikrede mod at blive
fejlmedicineret af personale, som ikke
kender deres aktuelle medicinering.

at fungere, siger hjemmesygeplejerske Kirsten Ahle i Aalborg Kommune,
som er superbruger og har undervist
sine kollegaer i FMK.

- Jeg tror, alle kan se, at det er en
god idé, og at det nok skal komme til

For at det kan blive en succes, skal
alle støtte op om det og bruge det
– det er en forudsætning for, at det
fungerer optimalt. Men der har været
udfordringer undervejs.

Historien om Det Fælles Medicinkort (FMK)

- I 2004 åbnede Lægemiddelstyrelsen for den Personlige Elektroniske Medicinprofil, som senere skulle udvikle sig til FMK.
- Meningen var, at borgeren og sundhedspersoner skulle få elektronisk
adgang til recepter udstedt inden for de seneste to år.
- Systemet var imidlertid besværligt, og der manglede information om den
medicin, patienter får med hjem efter en hospitalsindlæggelse.
- Efter en konference i 2006 begyndte FMK i sommeren 2007 som et pilotprojekt under ledelse af Lægemiddelstyrelsen.
- I løbet af pilotprojektet blev konklusionen, at det er muligt at lade medicindata vandre mellem forskellige lægesystemer, uden at der sker en
forvanskning.
- I 2009 fik Digital Sundhed ansvaret for at udrulle FMK i hele den danske
sundhedssektor.
- FMK er taget i brug på alle landets sygehuse og hos de praktiserende
læger – og i løbet af i år er alle kommuner også begyndt at anvende
databasen.
- Det er Lægemiddelstyrelsen, som administrerer FMK.
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Frustrerende ventetid
I oktober 2014 blev alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Aalborg Kommune undervist
i FMK. Men det tog tid, før lægerne
ville være med på grund af det tidskrævende arbejde med at rydde op i
gamle ordinationer.
- Sygeplejerskerne har haft mange
frustrationer over at skulle vente så
længe med at komme i gang med at
bruge systemet. Det er jo lang tid siden, de blev undervist i det, fortæller
Kirsten Ahle.
Oprydningen begyndte i foråret og
herefter kunne sygeplejerskerne gå i

gang med at udbrede og registrere
borgerne i databasen.
Et system med udfordringer
Når en borger bliver indlagt på sygehuset, kan personalet takket være
FMK se, hvilken medicin borgeren
får. Hvis der under indlæggelsen sker
ændringer i borgerens medicin, er det
sygehuslægens ansvar at ajourføre
databasen – men hjemmesygeplejerskerne oplever, at det ikke altid er
gjort, inden patienten bliver udskrevet.
Da FMK bliver suspenderet under
en borgers indlæggelse, kan hjemmesygeplejerskerne ikke bruge databasen, før den er opdateret. Når
den ikke er det inden udskrivelsen,
kommer
hjemmesygeplejerskerne
såvel som sygehuspersonalet til at
bruge unødig tid på at få det bragt
i orden. Hjemmesygeplejersken må
ringe ind på sygehuset – måske er
lægen ikke på vagt længere, og sygehuspersonalet må bruge tid på at
finde en anden.
- Alle i sundhedsvæsnet er pressede
og skaber ekstra arbejde for hinanden, siger hjemmesygeplejerske Kirsten Ahle.
Fordele og mindre usikkerhed
Selv om der er mange udfordringer
ved FMK, er der også mange fordele
ved det. Eksempelvis kommer det
senest bestilte medicin nu automatisk ind og stå i et faneblad i databasen, som sygeplejerskerne let kan
trykke på. På den måde er risikoen
for fejl minimeret, og der spares tid.
FMK kan stadig være en tidsrøver på
andre fronter, men hjemmesygeplejerske Kirsten Ahle ser alligevel overvejende positivt på arbejdet med at
indføre databasen.
- Med de odds, vi har fået, synes jeg
faktisk, det er gået ufatteligt godt.
Det er jo et stort system, som skal
implementeres, siger hun.

Kredsbestyrelsen i Nordjylland søger
gæster til Kongressen 2016
Kredsbestyrelsen vil gerne - i lighed med de foregående kongresser have gæster med, der kan overvære kongressen og bidrage til drøftelserne i pauser under kongressen.
Derfor efterlyser kredsbestyrelsen nordjyske medlemmer, som kunne
tænke sig at deltage i kongressen.
Retningslinjer for at komme i betragtning til en af pladserne
• du kan deltage i kredsbestyrelsens kongresforberedelse 28. og 29.
april 2016
• du kan deltage i hele kongressen 9. - 12. maj 2016
Vilkår for din deltagelse er:
• Din arbejdsgiver kan få dækket din eventuelle lønudgift, de dage kongressen varer inklusiv kongresforberedelse.
• Du kan få dækket transportudgifter til kongresstedet (se under praktiske oplysninger) og til kongresforberedelsen.
• Kredsen betaler overnatning ift. kongresforberedelse og kongressen.
• Kredsen betaler forplejning på møder og kongres.
Praktiske oplysninger
Kongresforberedelse:	
Tilrettelægges som seminar med overnatning. Sted oplyses senere.
Kongressted:
Tivoli Congress Center
Overnatning + forplejning: Oplyses senere
Transport: 	Arrangeres af kredsen
Er du interesseret i at deltage, bedes du sende en mail - med din motivation for at deltage - til Lilli Lykkegaard: lillilykkegaard@dsr.dk senest 10.
februar 2016.
Kredsbestyrelsen vil på sit møde i marts prioritere, hvem der får tilbud
om at komme med i tilfælde af, at der er flere interesserede, end der er
afsat økonomi til.
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De 273 medlemmer, som deltog
i generalforsamlingen, havde meget på sinde.

Debatfyldt
generalforsamling
De røde nummersedler lå ikke
stille på bordene under generalforsamlingen i oktober. Omkring
halvtreds gange under debatten
blev de viftet med for at indikere,
at et medlem gerne ville have ordet. Nogle af emnerne, som gik
igen i debatten, var besparelser,
samspillet med region og kommuner og uddannelse.

- Vi tager gerne imod borgerne
ude i kommunerne, men der
er ofte ikke oplysninger nok. Vi
mangler den direkte kontakt mellem os og personalet på sygehusene, for man kan ikke skrive sig
ud af alting.

Kredsformand Jytte Wester var
glad for den livlige debat, der
prægede generalforsamlingen i
år.

- Jeg så de samme udfordringer
først i 70’erne, som vi ser i dag.

- Jeg møder patienter og familier,
som udebliver, fordi de ikke kan
finde ud af e-boks – for eksempel
sårbare og flygtninge. Folk kan nå
at blive meget syge, hvis vi ikke
fanger dem. Men i dag bliver der
tænkt, at hvis en person ikke reagerer på en elektronisk indkaldelse, så er det fordi, vedkommende
ikke er interesseret.

- Det var fantastisk at se den
talelyst, der var blandt medlemmerne. Det er blandt andet disse
input, vi som kredsbestyrelse
skal bruge i vores videre arbejde,
sagde hun efterfølgende.
Læs nogle af medlemmernes
bidrag til debatten på disse
sider.

- Det er faget, der binder os sammen. Hvis ikke vi kan stå inde for
den faglighed, så må vi finde noget andet at lave.
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- Vi slipper ikke for den her dokumentation, men hvem kigger på
den? Hvem indhenter oplysningerne og handler på dem? Vi har
hvert år indberettet, at der bliver
for varmt i vores medicinrum om
sommeren, men der er ikke sket
noget endnu.

- Kæmp for, at introduktionsforløbet ’Godt fra start’ skal blive her.
Jeg var været på det, og det er
fantastisk. Man kan få lov til at
fejle, uden at patienten dør.

- Jeg kan godt skrive under på
den undersøgelse, som viser, at
borgere bliver udskrevet, før de er
færdigbehandlede. Jeg kan godt
gå hjem med dårlig samvittighed
over, at mine kollegaer i kommunerne skal tage over på en lidt for
kompliceret patient, jeg har været
nødt til at udskrive.

- Politikere har sagt, at vi ikke skal
løbe hurtigere – nej, vi skal løbe
anderledes. Det har jeg forsøgt,
men jeg bliver bare mere forpustet af det. Politikerne minder mig
om de tre aber, hvor den ene er
døv, den anden er stum og den
tredje er blind. Det er det, vi er
oppe imod.

- For at jeg som fællestillidsrepræsentant skal kunne hjælpe jer i de
forskellige MED-udvalg, er I nødt
til at klæde mig på. Det kunne
være rart, hvis jer, der sidder med
fingrene i fedtefadet – og ikke kun
tillidsrepræsentanterne – også
klædte mig på. I dag er der et nyt
begreb: Databaseret ledelse. Men
hvem siger, at dataene er valide,
hvis ingen har tid til at indrapportere. Derfor er jeg nødt til at få et
par linjer fra jer en gang imellem
om, hvordan det i virkeligheden
står til, så jeg kan gå imod dataene.

- Der er mange penge at spare på
kørsel. Hos os bliver naboer sendt
hjem i hver deres taxa, selv om de
gerne ville dele en vogn. Jeg har
gjort opmærksom på det, men der
er ikke sket noget endnu.

- Der sker en dehumanisering i
vores sundhedsvæsen. Patienter bliver sidestillet med biler, der
bare skal ind og have nye reservedele. Her kan vi som sygeplejersker hjælpe ved at se mennesket
– sætte det i centrum med de ord,
vi kender.

- Jeg har været helt vildt stolt og
brændt for faget. Jeg har været
på en afdeling, hvor normeringen
har været sådan, at vi har kunnet
gøre en forskel for patienterne.
Men nu skal der spares og fyres.
Dårlige arbejdsvilkår gør, at man
bliver flov over sit fag – selv om
det ikke er vores skyld.

- Vi fokuserer på de 200 millioner,
regionen skal spare, i stedet for at
fokusere på det store billede – på
de mange, mange millioner der
ellers er at drive sundhedsvæsen
for. Hvorfor prøver vi ikke at vende
tingene rundt og se på, hvad vi
kan få for de her penge?

- Politikere sagde, at de 200 millioner, der skal spares i regionen,
ikke må gå ud over arbejdsmiljøet. Det er da utopi. Vi har navne
på folk, som skal omplaceres
eller afskediges – deres arbejdsmiljø er da i den grad påvirket.
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Stolt sygeplejerske
modtog Nordjyllands Sygeplejerskepris

Lektor:
Sygeplejersker kan
være løsningen
Medlemmerne fik lidt at tænke over,
da lektor i socialpsykologi Jan Brødslev Olsen fra Aalborg Universitet
holdt et kort, men tænksomt oplæg
under overskriften ’Hvem binder verden sammen og skaber mening – i
og mellem mennesker?’ under generalforsamlingen.
- Bureaukrati og teknologiske løsninger er på sin plads i den rette dosis,
men det er blevet det første, vi tyr til
– svaret på alle problemer – og det er
en fejl, sagde han blandt andet under
sit oplæg.
Jan Brødslev Olsen ville i stedet have
problemer løst mellem mennesker og
sagde, at sygeplejersker her kunne
være løsningen til at se mennesket
først og herefter systemet.
- Sygeplejerskerne er dem, der har
fagligheden til det, sagde han.

Med stående applaus modtog sygeplejerske Karin Rathmann Nordjyllands Sygeplejerskepris 2015 under
generalforsamlingen. Hun arbejder på
afdeling O2 på Aalborg Universitetshospital, og det var kollegaerne herfra
samt to fra ’Smertesygeplejerskerne’,
der havde indstillet hende til prisen.

Karin Rathmann fik prisen, fordi hun
evner at komme hele vejen rundt om
patienterne – og kommunikerer med
dem, så de er involverede i egne sygdoms- og behandlingsforløb. Hun
formår at holde fast i den grundlæggende sygepleje og ser hele mennesket bag såret.

- Hun er altid opdateret på den sidste nye forskning inden for det ortopædkirurgiske område – specielt
sår og amputation. Hun har arbejdet
med området i 33 år og formår på
ypperste vis at formidle denne viden
til kollegaer, læger og andre samarbejdspartnere – også på tværs af
afdelinger på hospitalet, skrev kollegaerne blandt andet i deres indstilling

- Jeg er helt vildt stolt. Det er en cadeau og en anerkendelse af det, jeg
går og gør hver dag, lød det fra en
storsmilende Karin Rathmann efter
prisoverrækkelsen.

Heldige vindere

Traditionen tro blev der under generalforsamlingen trukket lod om to
weekendophold på Hotel Koldingfjord. Her vandt Susanne Højen og
Grethe Olsen.
I år var der også en quiz under generalforsamlingen for at sætte fokus på kredsbestyrelsesvalget og
få medlemmerne til at stemme – og
her kunne to medlemmer fejre deres
paratviden med hver to flasker vin.
Vinderne var Inge Schmidt og Mette
Svidt.
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Formand for Dansk Sygeplejeråd,
Grete Christensen, fortalte blandt
andet på generalforsamlingen, at
hun for nylig havde besøgt Morsø
Afklaringscenter, Sygehus ThyMors og Farsø Sygehus.
- Alle de oplevelser, jeg får, bruger
jeg hver gang, jeg sidder til møde
med politikerne, så de kan få
nogle eksempler fra virkeligheden.
Det er så vigtigt, pointerede hun.

- Jeg arbejder med noget, jeg brænder for, og jeg kan mærke, at jeg gør
en forskel, tilføjede hun.

Politikerne skal prioritere, så der kommer balance mellem
sundhedsvæsnets tilbud og de personalemæssige ressourcer. Det var der stor enighed om på generalforsamlingen.

For få ressourcer
i sundhedsvæsnet
- Jeg hører flere og flere sygeplejersker fortælle, at de går hjem fra arbejde med en fornemmelse af ikke
at have gjort det godt nok. De har
været nødt til at prioritere mellem helt
basale sygeplejeopgaver, som alle
burde have været løst, sagde kredsformand Jytte Wester i sin tale til beretningen på generalforsamlingen i
oktober.

tiden, lød det blandt andet fra salen.

Det er en problemstilling, som flere
af de fremmødte medlemmer kunne
nikke genkendende til.

- Hvad er det, vi skal holde op med
at lave? Vi må ikke holde mund, før
vi får svar på det. Vi skal have politikerne til at beskrive, hvad der ikke
kan lade sig gøre med de midler, vi
har fået, sagde et medlem.

- Jeg synes, det bliver sværere og
sværere. Vi har overbelægning hele

Politikerne skal prioritere
Mange medlemmer bakkede op, da
Jytte Wester i sin tale sagde, at når
der skal spares, så er det politikernes ansvar at prioritere – og fraprioritere – hvad sundhedsvæsnet kan
tilbyde.

- Formanden for Etisk Råd har sagt:
’Det er ikke uetisk at prioritere – det
er uetisk at prioritere i det skjulte’.
Derfor er det vigtigt, at vi fortæller politikerne, hvad de kan få for pengene,
når de sparer – og hvad det er, der
ikke bliver gjort, lød det fra et andet
medlem.
Balance mellem opgaver
og ressourcer
Medlemmerne blev sammen med
kredsbestyrelsen enige om en udtalelse til de nordjyske politikere om
problemstillingen.
- Det er nødvendigt, at sygeplejersker har den fornødne tid og de rette
kompetencer til de opgaver, der skal
udføres, for at patienten får sygepleje
og behandling med høj kvalitet. Vi er
parate til at bidrage – men det er jeres ansvar, at der er balance mellem
sundhedsvæsnets tilbud og de personalemæssige ressourcer, blev der
blandt andet skrevet.
Det budskab står også i Udviklingsplanen, som blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen. Her står,
at kredsbestyrelsen de næste år skal
have særligt fokus på sammenhæng
mellem sygeplejerskers opgaver og
de personalemæssige ressourcer og
kompetencer.
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Nordjyske sygeplejersker er bekymrede for politikernes plan om at spare på uddannelse.

Veluddannede sygeplejersker
er en investering i fremtiden
- Jeg er bekymret for besparelserne
på uddannelsesområdet, lød det fra
salen under generalforsamlingens
debat.

penge til uddannelse, så vi får nogle
nyuddannede med flere kompetencer, så de føler, at de slår til, tilføjede
medlemmet.

- De nyuddannede synes aldrig, de
slår til. Vi har tre lige nu, som er sygemeldte. Vi skal have nogle flere

Politikerne har lagt op til, at der over
de kommende fire år skal spares op
til otte procent på uddannelse, forsk-

ning og udvikling. Den udmelding
fyldte hos medlemmerne på generalforsamlingen.
- Når politikerne siger uddannelse,
uddannelse, uddannelse så kan de
ikke skære så meget ned på det,
sagde et medlem.
- Jeg mødte en sygeplejestuderende, som gerne ville være besøgsven
i ÆldreSagen, da hun ikke syntes,
hun havde tid til at tale med de ældre
patienter. Der var jeg næsten grædefærdig, fortalte et andet medlem.
En kortsigtet løsning
Medlemmerne blev sammen med
kredsbestyrelsen enige om en udtalelse, der skal adresseres til politikerne på Christiansborg. I udtalelsen
bliver der udtrykt bekymring for den
foreslåede besparelse på uddannelsesområdet, og der står blandt andet:
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- Det er en meget kortsigtet løsning,
når der i sundhedsvæsnet er behov
for højt uddannet personale – herunder sygeplejersker – og der samtidig
er et markant stort behov for kompetenceudvikling blandt sygeplejersker
på grund af de ændrede opgaver
både på sygehusene, i kommunerne
og i lægeklinikkerne.

I Udviklingsplanen, som blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen, står der, at kredsbestyrelsen skal have særligt
fokus på den kliniske grunduddannelse til sygeplejersker.
Kredsen arbejder for gode kliniske uddannelsessteder – både
for de studerende og de kliniske
vejledere.

Under sin tale til beretningen understregede kredsformand Jytte Wester også, hvor vigtigt det er for hele
sundhedsvæsnet at have ordentlige
læringsforhold:
- Besparelser rammer ikke kun vores
nuværende sundhedsvæsen, men
også det fremtidige. Der skal være
overskud til at lære fra sig over for de
sygeplejestuderende, så vi i sidste
ende får nogle veduddannede sygeplejersker, sagde kredsformanden og
fortsatte:
- De kliniske vejledere er nøglepersoner i forhold til den kliniske uddannelse af de sygeplejestuderende,
men for at kunne udføre det hverv,
skal de have tid og ordentlige arbejdsvilkår.

sygeplejeuddannelsen under generalforsamlingen. En ung nyuddannet
sygeplejerske kom med et andet indspark:
- Hvor er der mange ubrugelige ting,
man skal læse på sygeplejestudiet.
Jeg har været uddannet i et halvt år
nu, og der er mange teorier, jeg aldrig
nogensinde kommer til at bruge.
Den udmelding blev hurtigt afvist af
flere i salen.
- Hvis vi ikke er i stand til at forske i
sygeplejen, så kommer vi ingen vegne. Så hvis vi ikke lærer videnskabsteori og lignende på sygeplejeuddannelsen, så står det skidt til, lød det fra
et andet medlem.

Debat om ”ubrugelig” teori
Det var ikke kun besparelser og arbejdsvilkår, der fyldte i debatten om
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Julen og nytåret 2015
Er du ansat på det kommunale eller regionale område,
gælder følgende for julen 2015:
Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag.
Alle, der arbejder på helligdage, skal honoreres med søgnehelligdagsbetaling.
24. december (juleaftensdag)
Falder i 2015 på en torsdag. Dagen ligestilles med en søgnehelligdag fra dagstjenestens begyndelse.
Normtimeregnskabet nedskrives derfor svarende til ansættelsesbrøken. Det gælder for alle ansatte undtagen faste
nattevagter.
1. juledag
Falder i 2015 på en fredag. Normtimeregnskabet nedskrives
svarende til ansættelsesbrøken.
2. juledag
Falder i 2014 på en lørdag. Normtimeregnskabet nedskrives
svarende til ansættelsesbrøken.
På det kommunale område gælder følgende for nytåret:
31. december (nytårsaftensdag)
Falder i 2015 på en torsdag. På kommunale arbejdspladser
regnes dagen for en søgnehelligdag fra kl. 12.
Er man ansat til fast dagvagt, nedskrives normtimeregnskabet i forhold til din ansættelsesbrøk fra kl. 12. Er man ansat
til fast aftenvagt eller til skiftende vagter, sidestilles dagen
med en søgnehelligdag og nedskrives svarende til din ansættelsesbrøk.

1. januar (nytårsdag)
Falder i 2015 på en fredag og er derfor en søgnehelligdag.
Normtimeregnskabet nedskrives derfor svarende til ansættelsesbrøken.
Særligt for selvtilrettelæggere i kommunerne:
Selvtilrettelæggere har fri på søgnehelligdage. Den 24. december og 31. december er fridage. Der gives ikke anden
frihed, hvis en søgnehelligdag er sammenfaldende med en
weekend eller anden fridag.
På det regionale område gælder følgende for nytåret:
31. december (nytårsaftensdag)
Falder i 2015 på en torsdag. Når du er ansat i regionen, skal
du så vidt muligt holde fri den 31. december efter kl. 12.
Hvis du skal arbejde mellem kl. 12 og 24, honoreres du med
søndagsbetaling. Normtimeregnskabet nedskrives ikke. Der
gives ikke erstatningsfri for at arbejde efter klokken 12. Hvis
du afholder feriedag eller FO-dag (fri efter overenskomst),
beregnes timer for hele vagten.
1. januar (nytårsdag)
Falder i 2015 på en fredag og er derfor en søgnehelligdag.
Normtimeregnskabet skal nedskrives svarende til ansættelsesbrøken.

Er du i tvivl?
Hvis du ikke er ansat i regionen eller i en kommune - eller hvis du er ansat med særlige arbejdstidsvilkår - kan der
gælde andre regler.

Det tværprofessionelle samarbejde
Onsdag 8. juni 2016 kl. 8.30 – 15.30
Hvordan bliver vi endnu bedre til tværprofessionelt samarbejde til gavn
for patienten? Vi vil sætte fokus på at understøtte det gode samarbejde,
så vi opnår bedre patientforløb og ligeledes øger patientsikkerheden.
Koordinering og kommunikation i arbejdsprocesserne er vigtige aspekter, når det handler om tværfagligt samarbejde hvor der er en gensidig
afhængighed for at det gode patientforløb opnås. Så det handler kort
sagt om, at integrere egen opgaveløsning ind i den store opgaveløsning.

KURSUS/TEMADAGE
for medlemmer af DSR,
Kreds Nordjylland
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Målgruppe:
Alle sygeplejersker
Underviser:	Birgitte Tørring, ph.d.-studerende og udviklingskonsulent hos UCNact2learn SUNDHED
Antal pladser: 40
Tilmeldingsfrist: 25. maj 2016

Sofie Bio foråret 2016
For medlemmer af DSR, Kreds Nordjylland

Tabet af
hukommelsen
15. marts
16. marts
17. marts
22. marts

Thisted Musikteater
Hjørring Sygehus, Auditoriet
Kredskontoret i Aalborg
Kredskontoret i Aalborg

Alle 4 aftener er det fra kl. 17 – ca. kl. 21
I filmen ’Jeg er stadig Alice’ begynder linguisten Alice Howland
pludselig at glemme selv de mest almindelig ting. Først ignorerer
hun det og forsøger at leve videre som respekteret universitetsprofessor, kærlig hustru til en succesfuld læge samt mor til tre
ambitiøse børn.
Men da forglemmelserne bliver umulig at skjule, må Alice se
sandheden i øjnene og opsøge hjælp. Det viser sig, at hun lider af
Alzheimers sygdom, og dommen er brutal: Det kan ikke kureres,
og Alice vil uundgåeligt miste sin evne til at huske. Nu må den
højtuddannede kvinde sammen
med sin familie lære at leve
Forud for filmen vil der
i nuet samt acceptere,
være ca. ¾ times oplæg,
at fortiden forbliver i fortiden.
der relaterer sig til filmen.
Oplægsholder annonceres
på hjemmesiden: www.dsr.
dk/nordjylland
Undervejs serveres let
traktement plus kaffe/the
Via kredsens hjemmeside - www.dsr.dk/nordjylland
og sødt.
- eller via en mail til nordjylland@dsr.dk – senest 1. marts 2016.

Tilmelding
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Ansatte på sygehusene i Aalborg blev mindet om at tjekke deres lønsedler.

Fokus på fejl i lønsedlerne
Mere end hver tredje sygeplejerske
har inden for det seneste år oplevet
fejl på lønsedlen. Det viser en undersøgelse, som Megafon har foretaget
for Dansk Sygeplejeråd.
For at gøre noget ved det problem,
delte Dansk Sygeplejeråd sammen
med en række andre faglige organisationer under FTF og LO i november
rundstykker, æbler og brochurer ud
på sygehusene i Aalborg. Det skulle

gøre de ansatte opmærksomme på
at tjekke deres lønseddel for eventuelle fejl.
- Hvis sygeplejerskerne ikke holder
øje med deres lønseddel, kan de risikere at gå glip af mange penge, som
de ellers har krav på, siger kredsformand Jytte Wester og fortsætter:
- Derfor vil jeg opfordre til, at man
tjekker sin lønseddel og kontakter sin

tillidsrepræsentant, hvis der er tvivl
om noget.
Når der er fejl på lønsedlerne drejer det sig ofte om mistede fridage,
manglende betaling for overarbejde
og forkert løn i forhold til ens anciennitet. Det er primært sygeplejersker
ansat i basisfunktioner eller specialfunktioner, som oplever fejl.

Er du OK?
- FTF og LO satte fokus på at
sikre medlemmernes løn i uge
45-46.
- Løntjek-kampagnen er en del
af den fælles indsats ’Er du
OK?’, som har til formål at fortælle danskerne, hvorfor det er
vigtigt at have overenskomst
og være en del af en fagforening.
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På den internationale Hjertestarterdag underviste sygeplejersker forbipasserende i
hjertelungeredning på Aalborg Banegård og i Aalborg Storcenter.

Sygeplejersker
lærte nordjyder at redde liv
I Danmark er der hvert år 3500
mennesker, som falder om med
hjertestop uden for et hospital. Det
svarer til cirka ti personer om dagen
– knap 12 procent overlever. Endnu
flere liv kunne reddes, hvis forbipasserende var klædt på til at hjælpe.
Det bidrog flere nordjyske sygeplejersker til fredag den 16. oktober,
da der var international Hjertestarterdag.
På Aalborg Banegård var der fyldt
med børn og voksne, som gav kunstigt åndedræt og hjertemassage
på dukker under kyndig vejledning
fra fire sygeplejersker.
- Det gik superfint. Vi havde 80-100
deltagere igennem, og folk var interesserede, så vi var glade, fortæller anæstesisygeplejerske Majken
Fredriksen, der er er Dansk Sygeplejeråds repræsentant i Dansk Råd
for Genoplivning.
- Nogle folk havde travlt, da de skulle nå et tog, men de fleste gik derfra
med noget, de kunne reflektere lidt
over, tilføjer hun.

Fire anæstesisygeplejersker underviste forbipasserende i hjertelungeredning på Aalborg Banegård. Fra venstre: Janne Johnsen, Majken Frederiksen og Else Møller Bang – alle fra O Anæstesi på Aalborg Universitetshospital – og Louise Krøyer Gundersen fra Opvågning på Aalborg
Universitetshospital.

Majken Frederiksen underviste
sammen med tre kollegaer på banegården, da der netop her er en
hjertestarter tilgængelig for alle 24
timer i døgnet.
Hjertestarterdagen er arrangeret
af Dansk Råd for Genoplivning og

Trygfonden – og den resulterede i
år i en række arrangementer landet
over – blandt andet i Aalborg Lufthavn, Aalborg Storcenter og på Aalborg Banegård. De to sidstnævnte
steder var det sygeplejersker, som
stod for undervisningen.

Hvis du har idéer til arrangementer til næste års Hjertestarterdag eller kunne tænke dig at vide mere,
så vil Majken Frederiksen gerne høre fra dig.
Hun er Dansk Sygeplejeråds repræsentant i Dansk Råd for Genoplivning.
Send hende en mail: majken.dam@gmail.com
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Kredsen inviterede for første gang sygeplejersker og deres babyer til barselscafé,
hvor familievejleder Lola Jensen holdt foredrag.

Sund fornuft i stedet for Google
Familievejleder Lola Jensen advarede på forhånd om, at når først hun
gik i gang, så snakkede hun som et
vandfald. Det løfte holdt hun.
Den 27. oktober holdt hun foredrag
for 22 sygeplejersker og deres skønne unger på kredskontoret, hvor der
for første gang blev holdt barselscafé.
- Jeg synes, forældre i dag er hammergode til deres børn. Men det er
blevet svært. Man kan google og få
svar i øst og vest, og det kan tage
fornuften fra enhver. Pas på, det ikke
er hjernen, der tager styringen, for så
kan man ikke følge sin sunde fornuft,
fortalte Lola Jensen indledningsvist.
Den erfarne familievejleder rådede
mødrene til at tro mere på deres
egen dømmekraft og max to kloge
kilder – eksempelvis deres sundhedsplejerske.
Lola Jensen fik på humoristisk vis
også prikket til deltagerne, da hun
ser mange forældre miste tålmodigheden over for deres små børn:
- I er mere tålmodige over for jeres
kollega end for jeres toårige, som ingen mellemhjerne har endnu. Til den
nyansatte kollega siger man: ’Det
tager en måneds tid, før du kommer
ind i husets rytme, så du spørger
bare’. Den toårige har brug for at få
ting at vide mange gange, men her
siger man: ’Nej, du må ikke få banan.
Det sagde jeg også i går’.
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I vandfaldet af historier og råd om
børn, kom familievejlederen også
omkring familieliv og parforhold – og
forskelligheden af mænds og kvinders hjerner.
- Hvis der ligger nogle røntgenbilleder
på en forkert afdeling, kan en mand
gå af sted for at aflevere dem uden at
opdage papirerne ved siden af, som
skal samme vej. Her vil en kvindelig
ansat i stedet tænke: ’Er der andet,

der skal i den retning, når jeg alligevel
skal afsted?’, gengav Lola Jensen,
som satte tingene lidt på spidsen for
at understrege sin pointe.
- Drenge og mænd er kun i stand til
at have tre ting i hovedet på én gang.
Hvis man beder dem gøre eller huske noget mere, sker det derfor på
bekostning af noget andet, tilføjede
hun.

Lola Jensen er uddannet socialpædagog og har de seneste 30
år arbejdet som familievejleder i
børnefamilier. Hun er forfatter til
flere bøger og er fast børneekspert og familievejleder i tv-programmet Go Morgen Danmark.

Lola Jensen:
- Førhen skulle man tilvælge tilbud til sig selv og sine børn – i
dag skal man fravælge. Børn får
alt for mange impulser udefra og
får sjældent tid til at bearbejde
indtrykkene, hvilket overopheder
frontallapperne. Da vi var børn,
var vi måske til noget hver anden
weekend, og så havde vi to uger
til at fordøje det.

Få nedsat kontingent under barsel
Hvis du er på barselsorlov og får barselsdagpenge, kan du få nedsat kontingentet til Dansk Sygeplejeråd.
Er du på dagpenge, bliver kontingentet nemlig sat ned til 25 procent.
Husk at gøre Dansk Sygeplejeråd opmærksom på, hvis du skal have nedsat
dit kontingent – ring, eller send en mail.

Lola Jensen:
- Sæt ikke barren højere, end
hvad I kan overskue – så tåler I
mere kaos. Indre ro giver kvinder mere overskud over for ydre
kaos. Prøv at mærk efter de
dage, hvor I ikke kan få tanke og
energi til at hænge sammen: Har
I sat barren for højt?

Lola Jensen:
- Når mor henter børnene i dag,
er det ikke nødvendigvis med et
’hej’. Hun kan finde på at sige:
’Nå, jeg kan godt se, at det er
far, der har givet dig tøj på i dag’.
Når man er presset og i underskud, tolererer man ikke så meget. Husk, at børn leger glimrende i tøj, der ikke matcher.

Hvad har du fået ud af foredraget?

Louise Skjøth Kehlet, sygeplejerske i Psykiatrien
S7/8 i Aalborg og mor til
Olivia på 6 måneder og
Isabella på 3 år.
- Jeg har fået et nyt perspektiv på parforhold og familieliv. Lola Jensen er god
til at fortælle genkendelige
problemstillinger på en humoristisk måde. Jeg vil tage
hendes råd om at være
mindre selvkritisk til mig og
prøve at slappe mere af i
rollen som forælder.

Marianne Kaa Laustsen,
sygeplejerske på Neuro-,
Hoved- og Halskirurgisk
afsnit (NHH) i Aalborg
og mor til ”Trunte” på 4
måneder.
- Jeg er blevet bekræftet
i, at jeg skal stole på mig
selv – man ved bedst selv,
hvad ens barn har brug for.
Og så var jeg slet ikke klar
over, at mænd har så svært
ved at rumme flere ting på
én gang.

Ditte Vase, primærsygeplejerske i Hjørring Kommune og mor til Liva på 3
måneder og tvillingerne
Iben og Mille på 6 år.

Dorthe Godiksen, sygeplejerske på Hæmatologisk afdeling 7 Vest i Aalborg og mor til Karoline
på 8 måneder.

- Jeg har ingen bøger om
børn og googler ikke, så
det her har været min mulighed for at få noget viden
om børn. Jeg har fået mere
med mig hjem, end jeg havde forventet. Lola Jensen
er god til at stikke lidt til os
alle sammen, så man bliver
ramt af flere af tingene.

- Det har været en god
øjenåbner for, at meget af
det, man gør, er godt nok.
Bare det at blive mindet om,
hvorfor mænd gør, som de
gør, og kvinder gør, som de
gør, har været et godt fif at
få med hjem.
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Fest for kredsens jubilarer
To sygeplejersker har trukket hinanden lidt væk fra resten af selskabet.
- Var du på lungemedicinsk? Ej, det
er sjovt. Jeg kunne kende dit ansigt
lige med det samme.
De to tidligere kollegaer er blevet
lidt grå i toppen, siden de arbejdede
sammen. Anledningen til gensynet
er nemlig jubilæumsarrangementet
for sygeplejersker uddannet i 1955,
1965 og 1975.

Jubilæumsfesten fandt sted den 24.
september på kredskontoret, hvor
flere end 80 jubilarer blev fejret.
At dømme ud fra lydniveauet var
man ikke i tvivl om, at her var samlet
mange gamle studiekammerater og
tidligere kollegaer, som havde meget
at snakke om.
Kredsformand Jytte Wester holdt
tale for jubilarerne, hvor hun blandt
lagde vægt på de forskellige begi-

Sygeplejeklub fejrede
20-års jubilæum
En af kredsens klubber – Sygeplejeklubben i Frederikshavn – kunne
den 22. september fejre sit 20-års
jubilæum. I den anledning mødtes 32
sygeplejersker for blandt andet at få
en rundvisning på museumsgangen
på Sygehus Vendsyssel i Hjørring
guidet af to pensionerede sygeplejersker og en pensioneret overlæge.
Inden rundvisningen havde sygeplejerskerne set en kortfilm om opbygningen af sygehuset og sygehusets
forløb op til i dag.
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Sygeplejeklubben i Frederikshavn
holder tre arrangementer om året og
har blandt andet stået for en guidet
tur på Voergård Slot, en tur med naturvejleder i Råbjerg Mile og en guidet gåtur rundt i den gamle gade –
Algade – i Sæby. Alle arrangementer
slutter med en god middag sammen.
- Vi kan varmt anbefale andre at skabe en lokal sygeplejeklub. Sammen
er vi stærke, lyder det fra bestyrelsen
for Sygeplejeklubben i Frederikshavn.

venheder, der fandt sted for 40, 50
og 60 år siden, da jubilarerne blev
færdiguddannede.
Kontaktudvalgets næstformand, Annalise Bonde, holdt også tale, da
formanden selv var jubilar. Næstformanden havde som afslutning taget
en lejlighedssang med, som blev
skrevet, da hun selv blev færdig som
sygeplejerske.

MEDLEMSMØDE
for medlemmer af DSR, Kreds Nordjylland

Mælkebøttebarn
i blomst
Onsdag 25. maj 2016 kl. 17.00 - 21.00
Hvordan oplever kronisk syge hospitalsbesøg og/eller afhængighed af personlig hjælp
igen og igen? Hvordan skaber vi bedre dialog med patienterne? Få et indblik i livet hos
én af de patienter, plejepersonalet sjældent kommer hele vejen rundt om.
Tina Marie-Louise Campbell, forfatter til bogen ’Mælkebøttebarn i blomst’ giver oplæg, debatterer med os og svarer på spørgsmål.
En mælkebøtte finder altid vej til solens stråle. Tina kalder sig et ’mælkebøttebarn i blomst’. Vi skal høre den
stærke og personlige fortælling af Tina. Hun har lært at blomstre igennem asfalten - higende efter sprækker af
solens varme. Tina giver i sit foredrag en gribende fortælling om sin barndom og ungdom - en tid der er præget
af eget handicap, vold, druk, misbrug, alvorlig sygdom og svigt fra familie, venner, kærester og myndigheder.
Som voksen skal Tina stadig overvinde mange strabadser for at få sin hverdag med små børn, alvorlig sygdom,
handicap og job til at fungere.
Uden bitterhed og selvmedlidenhed fortæller Tina om sin barske og alligevel særdeles livsbekræftende historie,
hvor hverdagen trods alt er fyldt med mere lykke og kærlighed, end hun nogensinde turde drømme om. Tina
kommer ind på, hvordan man forbereder sin svækkelse – hvordan man på naturlig måde kan bede om hjælp/
frabede sig hjælp - hvordan man forbereder sin død, og hvad Tina gjorde, da hun var ved at miste sin forstand.

Det er gratis at deltage.
Medlemsmødet holdes på kredskontoret, Sofiendalsvej 3, Aalborg SV.
Tilmelding sker via www.dsr.dk/nordjylland eller på mail nordjylland@dsr.dk
Frist for tilmelding er 11. maj 2016. Tilmelding sker efter princippet ’først til mølle’.
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Aktiviteter

FTR-møder
kommuner

TR-områdemøder
kommuner

20. januar
7. marts
19. april
14. juni
24. august
19. september
31. oktober
5. december

8. februar
30. maj
21. september
21. november

FTR-møder
REGION

TR-områdemøder
REGION
9. februar
31. maj
22. september
22. november

Temadage på
arbejdsmiljøområdet
4. februar
27. april
29. september
1. november

Introduktion
for nye TR / AMiR
29. februar
17. maj
1. november

Der kan blive arrangeret andre
medlemstilbud i løbet af året.
Hold øje med kommende tilbud på
hjemmesiden og i DSR NORD.

28

2016
19. januar
7. marts
5. april
23. maj
15. juni
29. august
28. september
31. oktober
23. november
12. december

KREDSBESTYRELSENS
ORDINÆRE MØDER
26. januar
1. marts
11. april
20. juni
30. august
3. oktober
15. november
13. december
Kredsbestyrelsens ordinære møder
holdes på kredskontoret
og er åbne for medlemmer.
Mødetid er kl. 9-16.

KALENDER

15. marts Sofie Bio Thisted
16. marts Sofie Bio Hjørring
17. marts Sofie Bio kredskontoret
22. marts Sofie Bio kredskontoret
7. april
Møde for nyuddannede
19. april	Møde for klubbestyrelser og
kredsbestyrelse
15. sept. Arrangement for jubilarer
27. okt. Møde for nyuddannede
22. nov. Sofie Bio Hjørring
23. nov. Sofie Bio kredskontoret
24. nov. Sofie Bio Thisted
7. dec.
Julehygge

