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GODT 70-ÅRSREGLEN ER OPHÆVET
4  For to år siden tog Laila Foged for anden gang en diplomuddan-

nelse i ledelse, og i fjor stod hun sammen med en udviklingssy-
geplejerske fra OUH Svendborg Sygehus bag en uddannelse i 
geriatrisk sygepleje, som nu tilbydes sygeplejersker i hele Region 
Syddanmark. For kort tid siden fyldte hun 69 år. 

 

VI MÅ TAGE ANSVAR FOR VORES EGET ARBEJDSLIV
6  Anne Sofie Clausen tænkte efter gymnasiet i noget kreativt, men 

det blev lysten til at omgås andre mennesker og kommunikere 
med dem, som vandt. Hun valgte sygeplejefaget efter at have flir-
tet med både butiksfaget, modebranchen og et liv som postbud.

DET FRIE LIV SOM HJEMMESYGEPLEJERSKE
8 Anne Sofie Clausen tænkte efter gymnasiet i noget kreativt, men 

det blev lysten til at omgås andre mennesker og kommunikere 
med dem, som vandt. Hun valgte sygeplejefaget efter at have flir-
tet med både butiksfaget, modebranchen og et liv som postbud.

MOR, NYUDDANNET OG MED LEDERAMBITIONER
9 Helle Ullerup har arbejdet med mennesker, siden hun var 18 år. 

Først som social- og sundhedshjælper, siden social- og sundheds-
assistent og fra januar i år som sygeplejerske. Hun gik hele vejen 
med uddannelserne inden for plejesektoren.

SYDDANMARKS NYE FØRSTEDAME TALER UD
10  Kvalitet, dialog og rettidig omhu afspejler den nye regionsfor-

mand, Stephanie Loses, tilgang til det hverv, hun overtog efter 
partifællen Carl Holst ved et ekstraordinært regionsrådsmøde 22. 
juni.

HAR DIN ARBEJDSPLADS EN FAMILIEPOLITIK?
12  Der er meget snak om balancen mellem familieliv og arbejdsliv. 

Du er underlagt kollektive aftaler, der gælder alle, og der er sket 
forbedringer i OK 15. Desuden er der personalepolitikken på din 
arbejdsplads – og måske også en familiepolitik.
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Kære medlemmer
Som sygeplejersker arbejder vi i alle 
grene af sundhedsvæsenet og i vidt 
forskellige funktioner. Vi oplever på godt 
og ondt udvikling og forandringer, og vi 
befinder os i et fag, der i de senere år har 
været i vækst.

Især det sidste glæder os. Det giver et 
afsæt for at opsøge nye job- og karriere-
muligheder, hvis man føler behov for det, 
og det åbner muligheder for at forme sit 
liv og sin karriere, som man ønsker det.

I DSR, Kreds Syddanmark, arbejder vi hver 
dag for at udvikle vores profession og 
påvirke rammerne for, at det enkelte 
medlem kan tilrettelægge sit arbejdsliv 
og karriereforløb bedst muligt. Det 
indbefatter blandt andet muligheder for 
efter- og videreuddannelse på den 
enkelte arbejdsplads, et område med 
masser af gode intentioner fra arbejds- 
givernes side – men færre penge.

Vi forsøger også at vinde nyt land, så vi 
sygeplejersker med vore alsidige kom- 
petencer kan bidrage i nye typer af job. 
Heldigvis er der i disse år mange eksem- 
pler på, at vores fag vinder indpas i 
funktioner i både region og kommuner, 
som ikke fandtes tidligere.

I denne udgave af Kredsløbet kan du læse 
om syddanske sygeplejersker i forskellige 
funktioner og livsfaser. Vi fokuserer på 
vores arbejdsliv og håber, de kloge be- 
tragtninger fra fire af vore medlemmer vil 
inspirere til at drøfte livsfaser, arbejdsliv 
og karriere i kaffestuen, kantinen, eller 
hvor I ellers mødes i dagligdagen. Som 
faglig organisation er en af vore opgaver 
at stimulere til personlig udvikling og 
dermed medvirke til, at du kan skabe et 
meningsfuldt og godt sygeplejerskeliv. 

Region Syddanmark er en vigtig samar-
bejdspartner for kredsen, og når region- 
srådet skifter formand, er det også en 
skæring for os. Vi byder Stephanie Lose 
velkommen som ny regionsrådsformand 
ved at give hende mulighed for at besvare 
på en række spørgsmål, og hendes svar 
tegner godt for det fortsatte samarbejde. 
Vi skal nok tage handsken op i de fælles 
bestræbelser på at udvikle et sammen-
hængende sundhedsvæsen af høj 
kvalitet til gavn for patienter, borgere og 
medarbejdere. 

På de indre linjer i Dansk Sygeplejeråd 
befinder vi os i et valgår. Kredsformand, 
kredsnæstformænd og kredsbestyrelsen 
er på valg til en ny toårig periode, og der 
skal besættes poster i Lederforeningen. 

Når du læser dette blad, er fristen for at 
opstille kandidater ved at udløbe, og vi 
begynder at varme op til valghandlingen, 
der indledes 25. oktober. Dagen efter 
holder vi i kredsen valgmøde i Fredericia. 
Du kan følge slagets gang på kredsens 
hjemmeside.

Herfra skal lyde en opfordring til at bi- 
drage med din stemme senest 5. novem- 
ber, så vi kan opnå en høj stemmeprocent, 
og de valgte kan arbejde på et så solidt 
mandat som muligt. 

Når du vender Kredsløbet om, finder du 
den skriftlige beretning forud for 
kredsens generalforsamling 22. oktober i 
Messe C i Fredericia. Uanset om du har 
tænkt dig at deltage i generalforsamlin-
gen, får du et indtryk af kredsbestyrel-
sens arbejde i beretningsåret, så du ved, 
hvordan vi har prioriteret indsatsen for 
medlemmerne. 

HVILKEN FASE AF DIT  
ARBEJDSLIV ER DU I? 

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark
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LIVSFASER – SYGEPLEJERSKE I SENIORALDEREN

GODT 70-ÅRSREGLEN  
ER OPHÆVET
For to år siden tog Laila Foged for anden gang en diplomuddannelse i ledelse, 
og i fjor stod hun sammen med en udviklingssygeplejerske fra OUH Svendborg 
Sygehus bag en uddannelse i geriatrisk sygepleje, som nu tilbydes sygeplejersker 
i hele Region Syddanmark. For kort tid siden fyldte hun 69 år. 

Det er da godt, at 70-årsreglen er ophævet, 
siger Laila Foged.

Efter uddannelsen i 1969 begyndte hun på 
anæstesiafdelingen på, hvad der siden blev 

– Jeg synes, holdningen til alder ofte er for- 
domsfuld. Er du stadig på arbejdsmarkedet?, 
bliver jeg jævnligt spurgt. Jeg forholder mig 
selv kritisk til min alder, og det kommer an på, 
hvor længe jeg har lyst og kan passe mit job. 

Afdelingssygeplejersken for seks kolleger i 
ambulatoriet på OUH’s geriatriske afdeling 
har ikke sat udløbsdato på et arbejdsliv som 
sygeplejerske, som foreløbig har varet i over 
45 år. 

Sygeplejerske Laila Fo-
ged taler med patienten 
Esther Nielsen.



ikke, at man kan dreje mere på skruen. Tids  - 
forbruget til at pleje en ældre bliver under-
vurderet, for det hele går langsommere, og 
de indlagte ældre skal nu om dage have 
hjælp til alt. Man må heller ikke glemme de 
pårørende, der fungerer som mestringsa-
genter og vil den ældre det bedste. Jeg er i 
tvivl, om der er tid nok til opgaverne, og om 
man kan organisere sig til at få det, siger Laila 
Foged. 

Pas godt på dig selv
Hun forventer selv at blive længe i faget, 
men erkender, at jobbet for en menig 
sygeplejerske er hårdt, både fysisk og 
psykisk, i takt med, at patienterne bliver 
mere syge. Da hun begyndte i 1969, var 
andelen af elektive patienter langt højere. 
Nu er anledningen til indlæggelse oftest, at 
de er akut syge. 

Adspurgt om et par gode råd til sygeplejer-
sker, der med nogen bekymring ser frem til at 

Kort om Laila
Navn: Laila Foged

Alder: 69 år

Familie: Gift med Hans, og parret har tre børn på  
46, 44 og 42 år samt fire børnebørn. Bor midt i Odense.

Uddannet: 1969 fra sygeplejeskolen ved Odense Amts og Bys Sygehus

Arbejde: Afdelingssygeplejerske på ambulatoriet, Geriatrisk Afdeling på OUH

kendt som Odense Universitetshospital 
(OUH). Her var hun i 10 år, hvorefter hun 
arbejdede 20 år og havde flere lederjob i 
hjemmesygeplejen i Odense Kommune. I 
1996 tog hun diplom i ledelse og i 1999 
diplom i pædagogik fra Sygeplejehøjskolen i 
Aarhus, og samme år begyndte hun i en 
projektstilling på sin nuværende afdeling. De 
seneste 14 år har hun været afdelingssyge-
plejerske med mulighed for at bevare den 
patientkontakt, hun lægger meget vægt på.

– Jeg er ansat i en afdeling med frie rammer 
og en forstående afdelingsledelse, der vil 
udvikle den geriatriske sygepleje. Vi ønsker 
at tilbyde et speciale, som sygeplejersker har 
lyst til at søge stilling i, og ved at tilbyde ud - 
dannelse er vi med til at højne specialet. At 
have med ældre at gøre har en underlig 
status, selv om vi vel alle har en forventning 
om at blive gamle og få den hjælp, vi har brug 
for. Sygeplejersker har brug for viden om at 
møde ældre, hvor de er, og behandle dem 
individuelt, siger Laila Foged.

Flere opgaver – færre hænder
Ud over at tage diplomuddannelsen i ledelse 
for at være ajour med udviklingen inden for 
offentlig ledelse i de seneste 20 år gør hun 
meget for at følge med og læser alt fra fag- 
litteratur til karrieretillæg i aviser.  

Som leder af en lille enhed, der tager imod et 
stigende antal faldpatienter og ellers ældre 
med kendte lidelser som blodmangel, 
smerter, KOL og dårligt hjerte, er hun ikke en 
del af udviklingen hen mod stadig større 
enheder og ledelsesområder. Alligevel 
mærker hun effektiviseringens vingesus 
inden for sundhedsområdet.

– Hovedindtrykket er, at man skal nå mere og 
være mere effektiv med færre hænder. Som 
vanemennesker skal vi være parat til at kigge 
på arbejdsgange og på, om vi kan undlade 
noget og alligevel gøre det godt, men jeg tror 
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skulle holde i faget, til de er op mod 70 år, 
siger Laila Foged:  

– Pas godt på dig selv, også med ordentlige 
arbejdsstillinger, som du ikke bør gå på 
kompromis med. Træn dig i ikke at blive 
stresset af opgaverne i dagligdagen og 
diskuter det i din gruppe. Følg med i det nye 
inden for sygeplejen, arbejd evidensbaseret 
og lad dig inspirere af andre, siger Laila 
Foged.

I sin fritid kobler hun og manden af ved at 
sejle om sommeren. Den næsten 30 år 
gamle Granada 31-sejlbåd ligger i Assens og 
bruges til togter i Lillebælt og andre 
farvande ved Fyn. Weekenderne bruges 
ofte på ture til København med besøg på 
museer og forbrug af anden kultur. Formen 
holdes ved lige med løb og anden motion, så 
Laila Foged også fysisk holder sig skarp til et 
arbejdsliv, der vil vare længere end for de 
fleste. 



VI MÅ TAGE ANSVAR FOR VORES  
EGET ARBEJDSLIV 

LIVSFASER – UNG SYGEPLEJERSKE UDEN BØRN

Anne Sofie Clausen tænkte efter gymnasiet i noget kreativt, men det blev lysten 
til at omgås andre mennesker og kommunikere med dem, som vandt. Hun valgte 
sygeplejefaget efter at have flirtet med både butiksfaget, modebranchen og et 
liv som postbud.

Heller ikke siden dimissionen fra Metropol i 
2011 har hun ladet sig sætte i bås. Inden hun 
begyndte i sit nuværende vikariat i hjemme-
sygeplejen i Svendborg Kommune i marts, 
har hun nået at være hjemmesygeplejerske 
på Ærø og i Odense, sygeplejerske på 
Frimurerordenens plejehjem, Johannesgår-
den i Brønshøj, intensivsygeplejerske på 
OUH, og så nåede hun at begynde at studere 
folkesundhedsvidenskab, inden et uheld 
midlertidigt satte hende ud af spil. 

– Som sygeplejersker har vi kompetencer i 
relation til mennesker, og dem vil jeg gerne 
bruge i hjemmesygeplejen, der ikke er så 
hospitaliseret, men handler om at få borgere 
til at fungere i eget hjem og mestre deres liv. 
Men jeg tror også på, at fremtiden i vores fag 
ligger i at dygtiggøre og videreuddanne sig. 
Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med 
sundhedsfremme og sundhedspædagogik, 
altså formidling og undervisning. Videreud-
dannelsen skal tilrettelægges i samarbejde 
med min leder, for det skal gå op i en højere 
enhed, så arbejdspladsen også får gavn af 
det, siger Anne Sofie Clausen. 

Hun mener, at hver enkelt sygeplejerske selv 
har serveretten, når det gælder personlig 
udvikling og at forme sin karriere. Det er 
sundt jævnligt at holde et spejl op og spørge 
sig selv, i hvilken retning man ønsker at gå.

– Især i et kvindeomsorgsfag som vores er 
det vigtigt at have handlekraft og vise 
initiativ i forhold til egen udvikling, løn og 

arbejdsvilkår. Vi skal blive bedre til at 
fortælle, hvad vi er værd, for vi lever ikke 
længere i 1913. Det er arbejdstagers marked 
nu, og som en del af jobbet skal vi tilbydes en 
gulerod, så vi kan udvikle os, siger Anne Sofie 
Clausen.

Sundhedsfremme i forreste linje
Anne Sofie Clausen kender rytmen fra 
halvandet år på en af landets store intensiv-
afdelinger på OUH, men de sygehusansatte 
sygeplejersker er ikke ene om at have et 
travlt arbejdsliv. De hurtige indlæggelser 
sender patienter tilbage i rollen som borgere 
i en kommune - mere syge, mere komplekse 
og med større behov for medicin og 
rehabilitering. I Svendborg Kommune kan 
hun arbejde med sundhedsfremme og 
-pædagogik i forreste linje blandt borgerne.  

– De hjemmesygeplejersker, jeg kender, 
tager deres bid af leverpostejmaden og gør 
en forskel, så borgerne kan leve og overleve i 
deres eget liv. Jeg kan godt lide at være med 
til at oplære ældre i at mestre deres liv, bruge 
hjælpemidler og vinde daglige sejre. At se 
dem have det godt, være glade og trives. Jeg 
er som sygeplejerske tilfreds, når jeg kan 
give dem kvalitet, kontinuitet og indhold i 
livet, siger Anne Sofie Clausen.

Hun har endnu ikke stiftet familie, men 
mærker, at regelmæssigheden med mange 
dagvagter og begrænset weekendarbejde 
allerede nu passer bedst til det sociale liv 
med veninder og fritidsinteresser, hun 

Kort om  
Anne Sofie
Navn: Anne Sofie Clausen

Alder: 31 år

Familie: Single, bor i Odenses centrum

Uddannet: Januar 2011 fra sygeplejer-
skeuddannelsen på Metropol i København

Arbejde: Ansat i vikariat i hjemmesyge-
plejen i Svendborg Kommune
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ønsker at leve. Mens hun boede i København, 
havde hun stor fornøjelse af at dyrke pilates, 
og nu er det yogaskolen og Litnet, et 
litteraturnetværk i Odense, som fylder i 
fritiden. Med til det aktive liv hører, at hun 
også er jæger og samler på vintage-tøj. 

Grib mulighederne i et langt liv
Som 31-årig kan Anne Sofie Clausen se frem 
til at arbejde i sygeplejefaget i de næste 40 
år – og måske lidt til, når pensionsalderen 
som led i politiske reformer gradvis tilpasses 
danskernes øgede levetid. Hvis det tidsper-
spektiv ikke skal forekomme skræmmende, 
må hun atter ty til grundsynspunktet, at man 
har ansvar for sit eget arbejdsliv.

– Hvis man føler, at man har mere potentiale 
og gerne vil prøve noget nyt, måske et andet 
ansvarsområde, må man selv forfølge det. 
Som menneske må man være ydmyg over 
for, hvad man gerne vil, og hvad der giver me-
ning at arbejde med. Vores samfund er så 
fantastisk bygget op, at det giver en nogle 
muligheder for at videreuddanne sig, og dem 
skal man gribe. Det gælder om at være 
opsøgende over for sin nærmeste leder og 
udnytte mulighederne, siger Anne Sofie 
Clausen. 

FAGDAG

TORSDAG DEN 22. OKTOBER
kl. 8.30-16.00 i Fredericia, Messe C
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DSR Kreds Syddanmark holder en  
stor fagdag med emnet: 

VELVÆRE OG VELFÆRD
— SYGEPLEJE OG TEKNOLOGI

Du kan opleve gode oplægsholdere,  
udstilling og deltage på workshops
 

Læs mere og tilmeld dig : 
www.dsr.dk/syddanmark/arrangementer
 

Husk – Kreds Syddanmarks årlige  
Generalforsamling starter kl. 17.00  
umiddelbart efter fagdagen.  
Tilmelding på hjemmesiden



LIVSFASER – SYGEPLEJERSKE MIDT I ARBEJDSLIVET

Doris Jepsen er ikke til lange klagesange over tilstanden i det danske sundheds- 
væsen, stramme budgetter og ældre, der bliver mere og mere syge. De daglige 
udfordringer er til for at overvindes, og hun befinder sig på 15. år godt i hjem- 
meplejen i først Grindsted og nu Billund Kommune.

DET FRIE LIV SOM  
HJEMMESYGEPLEJERSKE

Kort om Doris
Navn: Doris Irene Jepsen

Alder: 49 år

Familie: Gift med Steen, der er snedker, 
parret har tre børn på 19, 16 og 15 år og 
bor i Hovborg i Vejen Kommune. 

Uddannet: 1990 fra Ribe Amts 
Sygeplejeskole

Arbejde: Hjemmesygeplejerske i 
Billund Kommune, centersygeplejerske 
på Fynsgade Plejecenter.

- Jeg holder af det frie liv og selvstændighe-
den i jobbet. Du ved aldrig, hvad du kommer 
ud for. Jeg elsker at få et plejeforløb til at 
fungere og at samarbejde med praktiseren-
de læger, ergo- og fysioterapeuter, pårøren-
de og kolleger. Vi har både borgere på 
plejehjem, som skal plejes og medicineres 
korrekt, og borgere i eget hjem, som kan 
være terminale, og hvor vi skal samarbejde 
med palliativt team på Sydvestjysk Sygehus, 
siger Doris Jepsen.

I sine 25 år som sygeplejerske har hun været 
i psykiatrien, flere medicinske afdelinger på 
Brørup Sygehus, et år på plejecenter og nu 
14 år i sit nuværende job, der er knopskudt 
undervejs. Hun tog i 2005 en uddannelse i 
Marte Meo-metoden, der tager udgangs-
punkt i det positive, hvad der lykkes i 
samværet mellem personale og borger, og 
anvender video som et arbejdsredskab. 

Synergi mellem ungt og gammelt
Doris Jepsen har specialiseret sig inden for 
demens, og hun er centersygeplejerske med 
ansvar for det sygeplejefaglige på et af 
kommunens plejecentre. I 2013-2014 havde 
hun et års orlov, som hun brugte i gerontop-
sykiatrien i Esbjerg. Hun agter at fortsætte 
med at udbygge sin faglighed inden for 
psykiatri/demens-området, både for at yde 
et professionelt stykke arbejde over for 
borgerne og for fortsat at være attraktiv 
arbejdskraft.

– Jeg har fortsat lyst til udfordringer og lyst til 
at forbedre mig fagligt. Unge sygeplejersker 
er dygtige og har mange visioner og værdier 
med sig fra uddannelsen. Jeg har den gamle, 
mere håndværksmæssige uddannelse og 
har noget andet værdifuldt i blodet, noget 
med at tænke bredere og inddrage det hele 
menneske. Jeg tager ikke stilling til, hvad der 
er mest rigtigt, og unge og mere erfarne 
sygeplejersker supplerer hinanden godt, 
siger Doris Jepsen.

Det samme gør de cirka 30 ansatte i 
sygeplejerskegruppen ved Billund Kommu-
ne. De spænder over et bredt spektrum i 
alder og erfaring fra nyuddannet til midt i 
60’erne, og de støtter og bruger hinanden på 
tværs af alder og baggrund.

Driftssikker hønemor 
Ved siden af fuldtidsjobbet som sygeplejer-
ske har hun en vigtig rolle i hjemmet i 
Hovborg lige på den anden siden af grænsen 
til Vejen Kommune. Hun vedkender sig at 
være hønemor for sine tre teenagebørn og 
at være den, der laver maden og smører 
familiens madpakker. 

Da børnene var mindre, skiftedes hun og 
manden til at være hjemme ved sygdom. Den 
tid kommer ikke tilbage på et moderne 
arbejdsmarked, hvor tempoet er højere, og 
hvor de midaldrende er værdifuld og 
driftssikker arbejdskraft til at dække de 
yngre kolleger ind.

– Vi halvgamle er også med til at trække 
læsset. Hvis det skal gå stærkt, er vi villige til 
at give den en skalle. Jeg kan se frem til 15-20 
år til på arbejdsmarkedet, og jeg vil blive ved 
med at være nysgerrig og udfordre mig selv. 
For et par år siden fik jeg en ret alvorlig 
knæskade, som jeg stadig kan mærke, men 
jeg ville tilbage på jobbet, for det var for 
spændende at slippe. Når jeg har løst et 
problem, kan jeg godt lide at komme videre 
til den næste udfordring, siger Doris Jepsen.

Forberedelse til pension
Doris Jepsen kan ikke vide sig sikker på at 
kunne holde til at arbejde som 65-årig.  
Derfor gælder det om i god tid at sikre sig, 
både økonomisk i form af en fornuftig 
pensionsopsparing og indholdsmæssigt ved 
at have alternativer til arbejdslivet.

Doris Jepsen nærmer sig afslutningen på sin 
første fireårsperiode som domsmand ved 
Retten i Esbjerg, hvor hun får et indblik i en 
helt anden verden. Hun er også i menigheds-
rådet i Hovborg. Det med at gå i stå ligger 
ikke lige til hende.  
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LIVSFASER – NYUDDANNET SYGEPLEJERSKE MED BØRN

Helle Ullerup har arbejdet med mennesker, siden hun var 18 år. Først som social- 
og sundhedshjælper, siden social- og sundhedsassistent og fra januar i år som 
sygeplejerske. Hun gik hele vejen med uddannelserne inden for plejesektoren.

MOR, NYUDDANNET OG MED 
LEDERAMBITIONER

– Jeg havde behov for at blive klogere på, 
hvad jeg gjorde, lyder hendes korte forkla-
ring.

Hun har lige fået en sygeplejerskekollega på 
Center for Misbrug og Socialpsykiatri (CMSP), 
Syrenparken, i Børkop mellem Vejle og 
Fredericia. Ellers arbejder hun sammen med 
sosu’er, socialpædagoger, socialrådgivere og 
ergoterapeuter i det ene af centrets to team, 
der tager sig af 28 hovedsageligt yngre 
borgere i botilbud. I centrets satellitter 
arbejder yderligere seks sygeplejersker.

Siden Helle Ullerup blev sosu-assistent, da 
hun var midt i 20’erne, har hun arbejdet 
inden for psykiatrien, og hun var ikke i tvivl 
om, hvor hendes fremtid som sygeplejerske 
skulle være. 

- Det er her, jeg kan rykke noget for menne-
sker, forløbene med hver borger er lange, og 
der er mere medmenneskelighed. Jeg kan 
bedre følge med mentalt. Under min 
uddannelse var jeg utilfreds, mens jeg var i et 
praktikforløb på et sygehus. ”Du har et sår, 
det renser jeg. Farvel!” Sådan har jeg det med 
de hurtige patientforløb, og det er ikke mig, 
siger Helle Ullerup.

I psykiatrien er tålmodighed en dyd. Med 
egne ord må Helle Ullerup sætte sig på 
hænderne og vente på, at den psykisk 
sårbare borger er parat. Man skal ramme 
mennesket i midten af en bølge, hvor man 

kan medvirke til at skabe rammer og struktur, 
så den enkelte kan rykke i sit liv. Borgeren har 
teten og bestemmer tempoet.

Når dagligdagen truer
Helle Ullerup blev lige efter uddannelsen 
hentet til en stilling på CMSP i Børkop, som 
hun tidligere havde været tilknyttet som 
vikar. Hun fik som andre nyansatte en 
mentor og gennemgik et introduktionspro-
gram på en måned med opfølgning. 

Da den faste rytme med 37 timers arbejds-
uge, treholdsskift og arbejde hver anden 
weekend tog over, mærkede hun hurtigt, at 
arbejdsliv og familieliv med mand og to børn i 
førskolealderen er en vanskelig kombination. 

– Min mand er social- og sundhedsassistent, 
og han har for nylig skiftet arbejde, både for 
at få luftforandring og for at vi bedre kunne 
få det til at hænge sammen derhjemme. Det 
er svært hele tiden at skulle skifte arbejdsti-
der og indstille hjernen på de forskellige 
funktioner i vagter. Jeg har ikke fået børn, for 
at de skal være i institution fra 06.00 til 
17.00, men for at være sammen med dem og 
præge dem. Nogle gange har jeg samvittig-
hedskvaler. På fridage har jeg holdt børnene 
hjemme, men nu begynder den ældste i 0. 
klasse i den privatskole, hvor han har gået i 
integreret børneinstitution, siger Helle 
Ullerup. 

Kort om Helle
Navn: Helle Charlotte Ullerup

Alder: 34 år

Familie: Gift med Steffan, to fælles 
børn på 5,5 og 4 år, bonusbørn på 13,  
10 og 6 år, som bor hos deres mor. 

Uddannet: Januar 2015 fra sygeplejer-
skeuddannelsen, UC Lillebælt

Arbejde: Sygeplejerske på Center for 
Misbrug og Socialpsykiatri, Syrenparken, 
Børkop

… fortsættes side 10



–

Kvalitet, dialog og rettidig omhu afspejler den nye regionsformand, Stephanie 
Loses, tilgang til det hverv, hun overtog efter partifællen Carl Holst ved et 
ekstraordinært regionsrådsmøde 22. juni.

SYDDANMARKS  
NYE FØRSTEDAME TALER UD

SAMARBEJDE MED REGIONEN

Den 32-årige politiker og mor til to små piger 
har været medlem af det syddanske 
regionsråd, siden det blev født 1. januar 
2007, og hun kender til udfordringerne og de 
ømme punkter i det regionale sundhedsvæ-
sen.

– Generelt er det i en god sundhedstilstand. 
Vores sundhedsvæsen er præget af, at 
sygehusene har leveret og er blandt de mest 
produktive i landet. Men sundhedsvæsenet 
er også udfordret, blandt andet på grund af 
den særligt dyre medicin, og de udfordringer 
skal vi forsøge at håndtere, så vi ikke 
ødelægger forudsætningerne for en fortsat 
god drift, siger Stephanie Lose (V).

Hvori består udfordringerne ud over den 
dyre medicin?

– Meget udspringer af økonomien. Uanset 
hvor gavmild regeringen er, og hvilken parti- 
farve den har, er der stort pres på udgifterne. 
Det skyldes blandt andet demografien, at vi 
bliver ældre, og at vi kan behandle flere. Vi 
har også udfordringer med at få rekrutteret 
det rigtige, dygtige personale i nogle dele af 
vores sundhedsvæsen.

– Jeg glæder mig generelt til at arbejde 
endnu mere med sundhedsvæsenet, og der 
er rigtig meget godt at bygge videre på. 
Patienterne er tilfredse, og de roser pleje- 
personalet. Hvordan kan vi så gøre det endnu 
bedre? Det hviler på to ben: Vi skal sikre, at 

behandlingen er af høj kvalitet, sker på rette 
tid og i et godt flow. Kvalitet er et omdrej-
ningspunkt. Det andet ben er borgernes 
oplevelse af forløbet og det, vi betegner som 
det sammenhængende sundhedsvæsen. 
Patienter på sygehuse skal føle, at de er en 
del af deres eget behandlingsforløb, og at 
sygehus, kommune og praktiserende læge 
kan tale sammen. Dialogen under hele 
forløbet – med alle parter – er vigtig.

Sygeplejerskens vigtige rolle
Hvordan ser du frem til samspillet med 
Dansk Sygeplejeråd (DSR)?

- Helt generelt vil jeg være i dialog med med- 
arbejderne, og her spiller de faglige organi- 
sationer selvfølgelig en vigtig rolle. Vi skal i 
regionen formå at bruge de samarbejdssfæ-
rer, vi har, og forsøge at tage problemer i 
opløbet med god kommunikation og dialog. 

DSR har peget på problemer i arbejdsmiljøet 
og efterlyst bedre sammenhæng mellem 
opgaver og ressourcer. DSR har også fore- 
slået et fælles projekt med regionen omkring 
arbejdsmiljø?

– Jeg kender ikke det konkrete projekt, men 
er positiv over for at drøfte et fælles projekt. 
Ingen har en præcis definition af, hvor vi har 
problemerne; om det er på bestemte syge- 
husafdelinger eller på grund af medarbejder-
sammensætning eller ledelse. Vi kan ikke 
forhindre problemer, men også her kan vi 
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Sværest er det at få den daglige ligning til at 
gå op, når hun har nattevagt og kommer 
hjem kl. 07.00, når børnene er stået op. 
Sådanne dage får hun ikke sovet nok inden 
en ny nattevagt. Aftenvagter kan være en 
god afveksling, men helst havde hun fast 
dagvagt, hvilket også ville passe bedst med 
funktionen som medicinansvarlig og de 
koordinerende opgaver, der også involverer 
eksterne samarbejdspartnere. 

Evnen til at lede andre
Helle Ullerup er ikke ved enden af karriere- 
vejen – langt fra. Hun vil videre ad master-  
eller kandidatvejen. Inden da tager hun små 
skridt for at dygtiggøre sig: Et todages 
medicinkursus, en konference om patient- 
sikkerhed i primærsektoren og intern 
undervisning i konflikthåndtering i efteråret. 

– Jeg går efter en ledende stilling på et tids- 
punkt, for jeg bliver aldrig rigtig færdig med 
at forsøge at blive klogere på mit fag. Min 
nærmeste leder er uddannet sygeplejerske, 
og han bakker mig op i mine lederambi- 
tioner. Jeg mener, jeg har evnerne til at lede  
og fordele arbejdet på en fornuftig og 
behagelig måde, og jeg har et godt overblik. 
Jeg håber, jeg bliver leder, inden jeg fylder  
40 år, siger Helle Ullerup.

Hun har været i psykiatrien i næsten 10 år,  
og hun vil gerne blive gammel i specialet, 
bare ikke i sin nuværende funktion, som hun 
dog indtil videre trives fint med: Stort ansvar, 
omgang med gode kolleger og et menings-
fuldt arbejde med borgere i krise.

– Min taknemmelighed i jobbet går mest på, 
at psykisk sårbare mennesker giver mig lov  
til at komme så tæt på deres liv. Relationer  
er så vigtige i den sammenhæng, siger Helle 
Ullerup.

… fortsat fra side 9
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forsøge at reagere tidligt. Jeg anerkender, at 
personalet er presset, og jeg ved, at man 
ledelsesmæssigt arbejder meget med det.

Hvor ser du sygeplejerskernes rolle i et 
sundhedsvæsen med kortere indlæggelser 
og fokus på kvalitet i pleje og behandling?

– Selv om patienterne er der i kort tid og 
gennemgår avanceret behandling, ændrer 
det ikke på, at der er behov for kompetent 
pleje og behandling af sygeplejersker. I kraft 
af deres uddannelse kan de mange ting, som 
de løbende kan bygge videre på. Det gælder 
eksempelvis inden for psykiatrien, hvor der 
er en national målsætning om at nedbringe 
tvang. Her er det afgørende at afsætte 
midler til at opkvalificere sygeplejersker, 
hvad vi også har gjort. Sygeplejerskerne ved, 
hvor skoen trykker i et presset sundhedsvæ-
sen, og hvad der giver værdi for patienterne. 
Det gør en hulens masse registreringer 
eksempelvis ikke. Sygeplejerskerne er 
eksperter i, hvad der foregår i hverdagen, og 
det skal vi bruge. 

Det høje frafald på uddannelsen 
DSR har presset på for at udvide dimensione-
ringen af uddannelsen til sygeplejerske. 
Regionen har trods mangel på sygeplejer-
sker takket nej til ministeriet. Hvorfor?

– Vi ønsker flere analyser, før vi siger ja til at 
øge antallet af studerende. Vi anerkender, at 
der formentlig vil være øget behov for syge- 

plejersker i fremtiden, men der er også et 
frafald på op til 30 procent på uddannelsen. 
Derfor er det et godt sted at starte med at få 
frafaldet bragt ned, også fordi det er spild af 
ressourcer for både den enkelte og hele 
samfundet. Hvis vi optager flere, vil det være 

ærgerligt, hvis frafaldet fortsat er højt. Det 
er også en udfordring at finde de rigtige 
praktikpladser med de kortere indlæggelser 
og intensiverede patientforløb, siger Stepha-
nie Lose.

Kort om Stephanie Lose
Alder: 32 år

Uddannelse: Cand.oecon. fra Syddansk 
Universitet

Politisk karriere: Medlem af regionsrå-
det i Region Syddanmark siden 1. januar 
2007

Privat: Gift med Jakob Lose, der er 
V-medlem af Esbjerg Byråd, to døtre på 
seks og tre år



FAMILIEPOLITIK 

Der er meget snak om balancen mellem familieliv og arbejdsliv. Du er underlagt 
kollektive aftaler, der gælder alle, og der er sket forbedringer i OK 15. Desuden 
er der personalepolitikken på din arbejdsplads – og måske også en familiepolitik.

HAR DIN ARBEJDSPLADS EN 
FAMILIEPOLITIK?

Jubilæum 
som  
sygeplejerske 
i 2015 
Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark 
markerer dette med jubilæumsbrunch 
på Hotel Koldingfjord for kredsens 
jubilarer.

Jubilæumsarrangementerne bliver holdt 
den 7. juni og den 8. november 2015, og 
hvis du er jubilar vil du modtage en 
invitation tæt på din autorisationsdato/
jubilæumsdato. Det er muligt at læse 
mere på kreds Syddanmarks hjemmeside

www.dsr.dk/syddanmark/jubilæum
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”Jeg kender ikke noget til det, hvor finder jeg 
noget om det, har min arbejdsplads noget, og 
er der aftalt noget, der gælder alle?”, bliver 
kredsen spurgt om.

På enhver arbejdsplads er der en personale-
politik, der blandt andet beskriver frihed til 
eksempelvis runde fødselsdage, bryllup og 
dødsfald i den nærmeste familie. Du kan med 
fordel spørge din TR om personalepolitikken 
på din arbejdsplads.

Du kan finde noget om de kollektive aftaler, 
som gælder alle, i Aftale om fravær af 
familiemæssige årsager. I forbindelse med 
OK 15 blev der aftalt forbedringer gældende 
fra 1. april 2015. 

Når dit barn bliver indlagt
Hvilke forbedringer er der tale om, og hvad er 
det egentlig, der står i den aftale?

Selve aftalen beskriver regler for barselsor-
lov og adoption, omsorgsdage og tjenestefri-
hed af tvingende familiemæssige årsager, 
herunder ret til frihed med løn ved børns 
hospitalsindlæggelse, pasning af alvorligt 
syge børn under 18 år og pasning af døende i 
hjemmet.

I forhold til fædreorlov skal du være opmærk-
som på, at fædre fra 1. april i år har fået en 
uges ekstra fædreorlov, så fædre nu har syv 
uger med løn. Fædreorloven gælder til børn 
født efter 1. april 2015.

”Jeg har et barn, der er sygt, og som kræver 
hospitalsindlæggelse ind imellem. Kan jeg få 
fri og være hos mit barn?”

Ja, der er ret til fravær ved barns hospitalsind-
læggelse, og fra den 1. april i år har forældre 
ret til tjenestefrihed med løn i op til 10 dage 
pr. år.

”Jamen, mit barn er henholdsvis indlagt og 
bliver passet hjemme, hvad så?”

Du har fortsat ret til 10 dage med løn, da be- 
handling og pleje i hjemmet sidestilles med 
ophold på sygehuset. Det kræver dog, at den 
behandlende læge attesterer det. 

Har du brug for pasning ud over de 10 dage, 
skal du rette henvendelse til Udbetaling Dan- 
mark, der har forpligtelse til at vejlede dig om 
ansøgning til kommunen om tabt arbejdsfor-
tjeneste.

Find dig selv i de 11 livsfaser
Sygeplejersker har som alle andre forskellige 
behov gennem livet, og det gælder både 
arbejdsmæssigt og privat. DSR har inddelt et 
sygeplejerskeliv i 11 livsfaser, for eksempel 
når du er studerende, når du skal på barsel, 
når du har fokus på familielivet, hvis du op- 
lever sygdom, og hvis du får lyst til at rejse. 
Du kan finde dig selv i en af de 11 livsfaser på 
www.dsr.dk/livsfaser. Her kan du gå på 
opdagelse i de særlige medlemstilbud, DSR 
har til dig – i dit liv her og nu.

Arbejdspladser, der sætter fokus på familie- 
politik, får bedre samarbejde, medarbejder-
tilfredshed og resultater, fastslår Center for 
balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Er der en familiepolitik på din arbejdsplads?


