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LEDEREN

Kære medlemmer

Vi er alle i dagligdagen optaget af, at 
patienter og borgere skal opleve sam-
menhæng i den behandling og pleje, de 
modtager i sundhedsvæsenet. Det kan 
forekomme ligetil, og alligevel er det 
kompliceret, fordi vellykkede patientfor-
løb er så afhængige af, at flere sektorer 
og faggrupper spiller effektivt sammen 
og leverer høj kvalitet.

I dette nummer af Kredsløbet belyser vi 
emnet fra en række synsvinkler: Patien-
tens, sygeplejerskens, sundhedsprofes-
sorens, politikerens – for blot at nævne 
nogle af dem. 

Som det nævnes flere steder, fungerer 
det danske sundhedsvæsen rigtig godt, 
når det er bedst, og langt hovedparten af 
patienterne vil føle sig godt serviceret. 
Men artiklerne viser også, at der fortsat 
er en række udfordringer, som der er 
grund til at kaste et kritisk blik på. Hoved-
parten af dem befinder sig i grænseområ-
det mellem sektorer, typisk når patienter 
udskrives fra sygehuset til videre be-
handling og pleje i deres hjemkommune. 

Som kredsformand er det meget til-
fredsstillende at læse, at sygeplejersker 
tillægges en stor rolle i at skabe sammen-
hæng, uanset hvor i sundhedsvæsenet 
de fungerer. At der er store forventninger 
til sygeplejersker i en koordinerende rolle 
stemmer godt overens med vores egen 
opfattelse af professionen. Vi har også 
store forventninger til os selv. 

Besparelser og manglen på ressourcer er 
et flosset bagtæppe i flere af artiklerne. 
Vi har fra kredsen for nylig afgivet hø-
ringssvar til de besparelser på omkring 
200 mio. kr., der er planlagt på sygehus-

HVORDAN FÅR VI DET HELE 
TIL AT HÆNGE SAMMEN? 

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

driften i Region Syddanmark. Besparelser, 
der vel at mærke skal lægges oven i, hvad 
der skal spares i de enkelte sygehusenhe-
der, og de to procent, der skal effektivise-
res (læs: spares) for hvert år. 

Jeg er personligt stærkt kritisk over for, 
at besparelser og færre sengepladser 
presser sygehusene til stadig hurtigere 
patientforløb. Skal vi udvikle et sammen-
hængende sundhedsvæsen, skal det i 
stedet være faglige landvindinger - at vi 
bliver bedre til at behandle - som afgør, 
om den enkelte patient på forsvarlig vis 
kan udskrives tidligere. Du kan læse vores 
høringssvar til regionens spareplaner på 
kredsens hjemmeside. 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i pa-
tienten og borgeren i vores tilgang til det 
store faglige tema i Kredsløbet. Vores 
fokus er vedvarende også på, at sund-
hedsvæsenet skal være rammen om gode 
og sunde arbejdsliv for medarbejderne. 
Deres udviklingsmuligheder og arbejds-
glæde er vigtige forudsætninger for, at 
vi kan lykkes med at skabe det sammen-
hængende sundhedsvæsen.  

På de indre linjer forbereder vi os i kred-
sen på at deltage i Dansk Sygeplejeråds 
kongres i maj. Et hovedtema på kongres-
sen er et bæredygtigt sundhedsvæsen, 
og jeg er overbevist om, at der nok skal 
falde ord og holdninger om sammenhæn-
gen i det samme væsen. Inden vi drager til 
kongres sidst på foråret, er du velkommen 
til at bidrage med dit syn på, hvordan vi 
når nærmere målet. Du kan finde min, det 
øvrige formandskabs og kredsbestyrel-
sens mail-adresser på hjemmesiden.
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DET GODE PATIENTFORLØB – ÆRØ

PÅ ÆRØ STÅR DE  
SAMMEN OM SUNDHEDEN
Få minutters gang fra færgelejet i Ærøskøbing finder du det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen samlet i samme bygning. 

I den ene fløj ligger de cirka 6.500 ærøboeres 
sundhedsmæssige livsnerve, Ærø Sygehus, 
og oven på tager de praktiserende læger 
imod borgere. I mellemgangen er der mod- 
tagelse, traumestue og ambulatorium, og 
sygehusets læger og det administrative 
personale har kontorer. I den anden fløj 
residerer hjemmesygeplejen med 15 syge- 
plejersker, samt ergo- og fysioterapeuter. 

Det ligner den fysiske udmøntning af, hvad 
politikere og chefer i sundhedsvæsenet har 
talt om i årevis. 

– Fordelen er, at vi til enhver tid kan gå tør- 
skoet over til hinanden, hvis der er noget, vi 
er i tvivl om. Hvis der for eksempel er fejl i en 
medicinliste, eller der er ny medicin til en 
patient, der skal udskrives. Det kan også 
være, hvis vi på sygehuset ikke har specielle 
forbindinger, som hjemmeplejen anvender, 
og vi bare løber over til hjemmesygeplejen, 
siger Max Jørgensen.

Han er tillidsrepræsentant for 18 sygeplejer-
sker, der udgør omkring en tredjedel af 

staben på sygehuset, hvis historie går helt 
tilbage til 1891. I sit 49-årige liv har han kun 
været væk fra øen i syv år, blandt andet for at 
tage sin uddannelse som sygeplejeelev i 
Odense, og selv om han har været på føde- 
øens sygehus siden 1992, har han aldrig haft 
udlængsel.

Det kan blive for tæt
Ovre i hjemmesygeplejen, hvor 15 sygeple-
jersker døgndækker øen, er Lillian Mondrup 
en af fire udkørende sygeplejersker i dag- 
vagt. Hun kom fra Nordborg på Als til øen for 
22 år og blev hurtigere accepteret end de 
fleste, da hun begyndte med at servere på 
en bodega, mens hendes daværende mand 
var ved færgerne. Hun blev uddannet syge- 
plejerske i 2008 og var tre år på Ærø Syge- 
hus, inden hun blev vikar i hjemmesygeple-
jen, hvor hun blev fastansat i marts i fjor. 

Også Lillian Mondrup ser store fordele ved, at 
store dele af Ærøs sundhedsvæsen er i sam- 
me hus, men der er også plads til forbedrin-
ger.

– Samarbejdet er blevet bedre i den tid, jeg 
har været her, men det kan sagtens blive 
endnu bedre. Vi opsøger hinanden meget, 
fordi det ofte er de samme borgere, vi har 
med at gøre. Med samarbejdet er meget 
afhængigt at personer, og det kan være et 
problem på en ø, at alle kender alle og er 
bange for at træde hinanden over tæerne, 
siger Lillian Mondrup.

De gode patientforløb
Når samarbejdet fungerer bedst, er dialogen 
om den enkelte patient og borger tæt, og 
sådan er det oftest. Max og Lillian nævner 
begge et eksempel, hvor førstnævnte 

opsøgte hjemmesygeplejen for at høre, hvor-
dan sygeplejerskerne oplever en dement 
borgers funktion i hjemmet. Den tætte 
dialog sikrede, at borgeren efter udskrivelse 
fra sygehuset fik ekstra hjælp til at klare sig 
hjemme.  

Et andet eksempel er en dialysepatient, der 
var indlagt med en infektion. Da flere hjem- 
mesygeplejersker er oplært i dialysebehand-
ling, valgte sygehuset at lade sygeplejersker-
ne fra kommunen stå for den, mens 
patienten var indlagt. 

Er en patient eller borger terminal, står øens 
sundhedsfolk sammen om at give for eksem- 
pel smertebehandling, så den døende har 
det så godt som muligt. 

Det gode samarbejde eksisterer ikke kun 
imellem hjemmesygeplejen og sygehus, det 

Max Jørgensen, tillidsrepræsentant for 18 sygeple-
jersker



fungerer også udmærket mellem sygehuset 
og det præhospitale beredskab. Hvis en ærø- 
bo bliver akut syg eller kommer ud for en 
ulykke, så øens ambulance sendes ud på en 
kørsel 1, modtager sygehuset en melding via 
det digitale kommunikationsnetværk, SINE, 
samtidig med at BIOS modtager meldingen 
fra AMK. Dermed kan det i god tid vurderes, 
om der skal kaldes ekstra personale ind.     

Ærøboerne står sammen
Sygehuset har 12 sengepladser, et ambula-
torium, en skadestue/modtagelse, traume-
stue, et laboratorium, en røntgenafdeling og 
en jordemoderdrevet fødestue. Ærø sygehus 
betjener øens 6.500 borgere og de henved 
300.000 turister, der årligt besøger øen. 
Personalet er uddannet i traumemodtagelse, 
hjertestopbehandling, akut medicinsk be- 
handling, pleje af barselspatienter, behand-
ling af kronisk syge og døende samt reha- 
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bilitering af patienter efter større kirurgiske 
operationer på andre sygehuse.

Sygehuset er en af Ærø største arbejdsplad-
ser med cirka 50 ansatte og har årligt cirka 
900 indlæggelser og cirka 2000 ambulante 
behandlinger. Med ganske få undtagelser 
bor alle sygehusets medarbejdere på øen. 

– Vi haft nogle vanskelige år med omstruktu-
reringer, især for et par år siden, da kirurgien 
lukkede. Vi har en rigtig god arbejdsplads, og 
på Ærø står vi sammen om vores sygehus. 
Øens sygehusforening støtter Ærø Sygehus 
og har gennem årene givet økonomisk støtte 
til eksempelvis tv på stuerne, nyt apparatur, 
inventar til palliativ stue og haveanlæg samt 
julegaver til de patienter og medarbejdere, 
der er på sygehuset juleaften, siger Max 
Jørgensen.

Fagligheden strander ikke
Lillian Mondrup afliver enhver forestilling 
om, at man som sygeplejerske går fagligt i 
stå ved at arbejde i hjemmesygeplejen på  
en ø.

– Vi har en rigtig god leder, der er meget 
bevidst om at udvikle kompetencerne og 
opfordrer os til efter- og videreuddannelse. 
Ressourcepersoner kommer på kurser, og jeg 
blev selv uddannet klinisk vejleder i fjor. Vi 
har hele spektret af sundhedspersoner 
samlet et sted, så vi kan nå hele vejen rundt 
om borgeren. Det gælder også de studeren-
de, der ofte har mulighed for at følge borger- 
en på tværs af sektorer, siger Lillian Mon- 
drup.

Også sygehuset har specialister inden for 
forskellige områder, og der er fokus på 
kompetenceudvikling, så personalet er 
klædt godt på til at varetage sygeplejen til 
det brede patientklientel, der er indlagt på 
syge-uset eller skal klargøres til overflyt-
ning. For eksempel har personalet 
mulighed for at komme på studiebesøg på 
specialiserede afdelinger enten i 
Svendborg eller Odense.

Ofte deltager regionalt og kommunalt 
ansatte sygeplejersker i hinandens 
kursusforløb. 

Ærø har en sygeplejeklub for alle medlem- 
mer af Dansk Sygeplejeråd, hvor der hol- 
des fire årlige møder. Det bidrager også til, 
at kendskabet til hinanden på tværs af 
sektorer bliver endnu tættere. 

Lillian Mondrup en af fire udkørende sygeplejersker



PROFESSOR JAKOB KJELLBERG:  

BEHOV FOR ET MERE  
NÆRT SUNDHEDSVÆSEN

DET GODE PATIENTFORLØB – NYT UDVALG

Bestræbelserne på at fastlægge, hvem der laver hvad, og skabe bedre 
sammenhæng i det danske sundhedsvæsen har stået på i årtier. Der er gradvis 
blevet færre sengepladser på landets sygehuse i de seneste 50 år, og de nye 
supersygehuse bliver en katalysator for, hvad der hele tiden har været på vej.

Der bliver længere mellem enhederne i, hvad 
man lidt polemisk kan betegne som det 
fjerne sygehusvæsen, og behov for at styrke 
det nære sundhedsvæsen koncentreret i 
kommunerne og hos de praktiserende læger. 

Programleder for sundhed ved regionernes 
og kommunernes forskningsenhed, KORA, 
Professor Jakob Kjellberg, opridser forudsæt-
ningerne i et afgørende år for det sammen-
hængende sundhedsvæsen således:
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- Problemstillingen er ikke opstået med 
byggeriet af de nye sygehuse. Vi har længe 
manglet tovholdere, der tager ansvar for 
patientens rejse i sundhedsvæsenet, så der 
kan skabes fornuftige patientforløb. Sådan 
var det også før strukturreformen med 
regionerne og de større kommuner. Der 
bliver flere ældre og færre enheder. Vi har 
ladet sygehusene fylde rigtig meget, de er 
blevet udbygget, og der er ansat mange flere 
læger og sygeplejersker. Det har vi ikke råd 
til, og der er behov for et meget mere nært 
og mindre dyrt sundhedsvæsen ved siden af, 
siger Jakob Kjellberg.

Han imødeser med spænding, hvad et nyt 
udvalg om det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen i løbet af året når frem til. 
Øvelsen kan på overfladen synes ligetil, for 
grundlæggende handler det om at få syge- 
huse, kommuner og praktiserende læger til 
at spille bedre sammen til gavn for patienter 
og borgere. Men i virkeligheden er det et 
farvand fyldt med gamle skibsvrag og skjulte 
rev, kulturer og forskellige fagligheder støder 
sammen – og så er der de økonomiske ram- 
mer, der styrer det meste. 

– Hvor skal pengene flyttes hen? Skal der 
være flere i almen medicin og færre på 
sygehusene? Er det sygeplejersker, ergote-
rapeuter eller fysioterapeuter, der skal står 
for de ekstra opgaver? Det nye udvalg skal 
afsætte pejlemærkerne, siger Jakob 
Kjellberg.

Større lægehuse en løsning
Den daværende regering nedsatte i 2008 en 
praksiskommission, der samme år kom med 
bud på, hvordan almen praksis kunne frem- 
tidssikres. En central anbefaling var moderne 
lægehuse med flere fagligheder samlet, en 
engelsk model, som mange praktiserende 
læger gerne ser realiseret. 

– Udfordringen er dog at finde en model, der 
fastlægger, hvem der bestemmer, hvor pen- 
gene skal komme fra, og hvordan datadelin-
gen skal være. En sådan model er man ikke 
for alvor nået frem til endnu, siger Jakob 
Kjellberg.

Køberne af sundhedsydelser, det offentlige, 
ønsker at sikre sig den største indflydelse på, 
hvad sælgerne, almen praksis, skal levere, og 
hvem der gør hvad i sundhedsvæsenet. Men 
et ledelseslag over almen praksis strider 
grundlæggende mod familielægens selv- 
forståelse af at drive egen virksomhed med 
sine egne patienter. 

Jakob Kjellberg tror ikke meget på en 
standardiseret løsning på, hvem der har 
ansvaret for samarbejdet med almen praksis. 
Snarere kan det blive flere kommuner, der 
går sammen i fællesskaber op til 100.000, 
200.000 eller flere indbyggere og er 
kontraktholdere i forhold til de større 
lægehuse.

– Jeg synes, der er mange gode tanker i at 
skabe større enheder i almen praksis med 

Nyt udvalg skal 
vise vejen
 
Regeringen, KL og Danske Regioner 
satte i januar et udvalgsarbejde i 
gang, som skal komme med forslag til 
en plan for udbygning af det nære og 
sammenhængende sundhedsvæ-
sen. Blandt udvalgets opgaver er at 
anvise veje til et bedre samarbejde 
mellem sygehuse, kommuner og 
praksissektor, de rette kompetencer, 
ensartet kvalitet over hele landet og 
bedre brug af data. Formand for 
udvalget er afdelingschef i Sund-
heds- og Ældreministeriet, Dorthe 
Eberhardt Søndergaard. Udvalgets 
arbejde forventes færdigt i 2016.   



PROFESSOR JAKOB KJELLBERG:  

BEHOV FOR ET MERE  
NÆRT SUNDHEDSVÆSEN
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mere støttepersonale, sygeplejersker, diæ- 
tister og andre fagpersoner. Det er den 
britiske model, og den vil ikke være nogen 
revolution. Det vil give større grupper af 
kollegialer, som forpligter hinanden på, at 
sundhedsydelserne bliver leveret. Men 
lægerne er ikke glade for udsigten til et 
ledelseslag over almen praksis, siger Jakob 
Kjellberg.

Evolution frem for revolution
Et alternativ til større lægehuse er lokale 
sygeplejeklinikker, hvor praktiserende læger 
ansættes, men den model rummer udfor-
dringer med arbejdsdelingen. Der er behov 
for evolution frem for revolution i et sund- 
hedsvæsen, der i de senere år har været i 
bedring, og hvor kommunerne i højere grad 
er blevet tilgængelige for regionernes 
akutstruktur.    

Supersygehusene sætter behovet for sam- 
menhæng og nære løsninger yderligere 
under pres. Borgerne skal rimeligvis ikke køre 
langt for at få taget et røntgenbillede eller en 
blodprøve. Det skal kunne foretages lokalt.

– Hvis vi skal være ærlige, gav strukturrefor-
men ikke kommunerne voldsomt mange nye 
opgaver, og de er på mange måder gået for- 
bløffende positivt til sagen. Men der bliver 
flere ældre, og nu er der behov for at struktu-
rere opgaverne. Sundhedsvæsenet skal 
arbejde bedre sammen og løse opgaverne 
mere hensigtsmæssigt. Vi må vide, hvad den 
anden hånd laver, vi må arbejde mere ens og 

med øget datadeling for at få bedre patient- 
forløb, siger Jakob Kjellberg. 

Det skal lykkes – med tiden
Professoren ønsker ikke at gå ind i en dis- 
kussion om, hvilke faggrupper der skal gøre 
hvad i fremtiden. Men han mener, at syge- 
plejersker, der udgør det højeste kompeten-
ceniveau i kommunernes hjemmepleje, i 
stigende omfang bør arbejde i almen praksis 
for at skabe sammenhæng.

 Jakob Kjellberg advarer om at fremstille 
sundhedsvæsenet værre, end det er. Meget 
fungerer rigtig godt med en udbygget kom- 
munal hjemmepleje samt velfungerende 
sygehuse og almen praksis. Der er en fælles 
forståelse af, at det skal lykkes at skabe et 
sammenhængende sundhedsvæsen. Men 
det kan ligge adskillige konflikter og år ude i 
fremtiden.   

De nye supersygehuse
 
Den nye sygehusstruktur skærer antallet af sygehuse, der modtager akutte patienter hele 
døgnet, ned fra 40 til 21 efter 2020. I alt er der afsat 41,4 mia. kr. til i løbet af 10-15 år at 
bygge nye supersygehuse i Aalborg, Gødstrup, Aarhus, Odense, Køge og Hillerød samt 
renovere 10 andre sygehuse til samme status, blandt andet i Esbjerg, Kolding og Aabenraa.    

Professor Jakob Kjellberg:  
Der bliver flere ældre, og nu 
er der behov for at strukturere 
opgaverne i kommunerne.
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MISTET AMBULANCE GÅR UD OVER 
ÆRØS TRYGHED
Borgernes tryghed og oplevelse af det sundhedstilbud, der gives på Ærø, er 
afgørende for øens socialdemokratiske borgmester, Jørgen Otto Jørgensen. 

Borgernes tryghed og oplevelse af det sund- 
hedstilbud, der gives på Ærø, er afgørende 
for øens socialdemokratiske borgmester, 
Jørgen Otto Jørgensen. 

Regionens ambulanceudbud fjernede for 
nylig den ene af øens to ambulancer, hvilket 
gør ondt. Hvad angår samarbejdet mellem 
sygehus, kommune og praktiserende læger 
vurderer han derimod, at udviklingen be- 
væger sig i den rigtige retning. 

– Udfordringen er at skabe sammenhæng, og 
vi forsøger hele tiden at optimere og lære af 
hinanden. Alle fagpersoner er professionelle, 
de kender stort set alle borgere, der ikke bare 
er et cpr-nummer. Sygehuset spiller en stor 
rolle for vores tryghed, idet det er muligt at 
køre akut syge borgere med ambulance til 
sygehuset og stabilisere dem, inden de even-
tuelt skal til videre behandling på et større 
sygehus. Efter vi mistede kirurgien for nogle Ærøs to  

sundhedshuse
 
Regionsrådet i Region Syddanmark 
udmøntede i april 2012 statslige 
midler til nye sundhedshuse på Ærø. 
Det ene ligger i tilknytning til 
sygehuset i Ærøskøbing, og det 
andet er indrettet i det tidligere 
rådhus i Marstal. I Ærøskøbing 
omfatter tilbuddet til borgerne 
hjemmesygepleje, genoptræning og 
sundhedspleje samt den regionale 
socialpsykiatri og misbrugsbehand-
ling. Marstal rummer praktiserende 
læger og kommunal sygeplejeklinik. 

år siden, er sygehuset nu rent medicinsk, og 
især for ældre borgere, der er indlagt, er det 
vigtigt at være tæt på ægtefælle og netværk 
i stedet for at skulle til Svendborg eller 
Odense, siger Jørgen Otto Jørgensen.

Ærø fik i 2012 støtte til at indrette nye sund- 
hedshuse i Ærøskøbing og Marstal, og borg- 
mesteren roser det tværfaglige samarbejde 
og viljen til at finde lokale løsninger, hvor 
borgerne er i centrum. Regionen har bidraget 
til at afhjælpe manglen på praktiserende 
læger, og kommunen satser på at hente 
specialister til øen med træffetider, for 
eksempel kiropraktor, ørelæge og øjenlæge. 

Den personlige oplevelse
Jørgen Otto Jørgensens egen mor på 87 år var 
for nylig indlagt med et kraftigt hold i nakken. 
Han oplevede, hvordan systemerne spiller 
langt bedre sammen nu, end da hun var på 
sygehus nogle år tidligere. 

- Der er sket meget positivt i den seneste tid. 
Patientens overgang fra sygehus til det 
kommunale system er forbedret, og den 
elektroniske patientjournal rummer infor- 
mationer om medicinering og borgerens 
tilstand. For nogle år siden skulle vi lede i 
medicinskabet for at finde ud af, hvilken 
medicin min mor fik, siger Jørgen Otto 
Jørgensen.

Ambulanceberedskabet i en akut situation er 
fortsat smertepunktet. De to beredskaber er 
blevet reduceret til et, og ved årsskiftet blev 
der indgået en aftale med øens praktiseren-
de læger om at køre ud til patient nummer to, 
hvis uheldet skulle være ude to steder på 

Ærø’s socialdemokratiske borgmester, Jørgen Otto 
Jørgensen.

samme tid. Men det lapper ifølge borgmeste-
ren kun på problemet. 

- Helikopterdækningen er gradvis udbygget, 
så vi nu er dækket af fire helikoptere fra 
forskellige steder, og det er et fremskridt. 
Men vi er ikke tilfredse med at have mistet 
det ene ambulanceberedskab. To fulde 
beredskaber er meget, men vi ville gerne 
have en form for nødberedskab. Der var trods 
alt 10 kørsler med ambulance nummer to i 
fjor, siger Jørgen Otto Jørgensen.

Kommunen skrev i begyndelsen af det nye år 
til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få en 
vurdering af det beredskab, regionen til- 
byder. 
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DET GODE PATIENTFORLØB – KOLDING

Koldings Venstre-borgmester, Jørn Pedersen, havde selv et meget vellykket 
forløb som hjertepatient, og hovedparten af borgerne i kommunen har også 
positive oplevelser med sundhedsvæsenet. Men få procent har smertelige 
erfaringer af, at sektorerne ikke arbejder godt nok sammen.

BORGMESTER VIL NEDBRYDE 
GRÆNSER MELLEM SEKTORER

– Vi skal hele tiden have fokus på dem, det 
hele handler om: Borgerne. Kommunerne er 
forankret i det nære sundhedsvæsen og 
tager sig af genoptræning, borgere med 
kroniske lidelser og meget andet. Men vi 
hænger sammen med det specialiserede 
sundhedsvæsen på sygehusene, og her kan 
man som borger føle sig som kastebold. 
Overgangene mellem de to sektorer fun- 
gerer ikke godt nok, og it-systemerne 
fungerer slet ikke. Der er et kæmpepotentia-
le for forbedringer, siger Jørn Pedersen.

Han nævner et eksempel med en borger, der 
på sygehuset får udleveret krykker, men får 
smerter i armene af at bruge dem og ville 
være bedre hjulpet med en kørestol. Det 
ønsker sygehuset ikke at give hende. En 
fælles hjælpemiddelcentral kunne være en 
del af løsningen.

Sundhedscenter ved sygehuset
Kolding har fysisk slået et stort slag for det 
sammenhængende sundhedsvæsen ved at 
etablere et nyt sundhedscenter lige op ad 
byens sygehus. En af medarbejderne er en 
sygeplejerske, hvis arbejdsgiver er både 
regionen og kommunen, og som koordinerer, 
når en borger bliver til patient – og omvendt. 
Jørn Pedersen tror meget på ideen om at 
ansætte medarbejdere på tværs af sektorer, 
også gerne læger.

– Jeg så gerne, at man kunne genoptræne 
det samme sted efter behandling på syge- 
huset. På lignende vis ville terminalpatienter, 
der overgår til os, være mere trygge ved, at 
den samme sygeplejerske følger med som et 
kendt bindeled i borgerens eget hjem. Det er 

svært at få kvalificeret arbejdskraft og at få 
sygeplejersker til at være en del af det nære 
sundhedsvæsen og ikke det specialiserede.  
Måske kan de bidrage begge steder. Det er 
mig helt uvedkommende, om regionen eller 
kommunen skal betale, for vi skal have 
patientforløb, hvor ingen tænker i kasser, 
siger Jørn Pedersen.  

Behov for flere sygeplejersker
Han lægger sig op ad sin organisation, KL’s, 
få måneder gamle sundhedsudspil, Sammen 
om sundhed, hvor anbefalingen er at øge 
indsatsen over for en række grupper af 
patienter og borgere. En af vejene er bedre 
lægebetjening af borgere i kommunale til- 
bud. Jørn Pedersen vil også styrke syge- 
plejen.

– Vi får et øget behov for specialiserede 
sygeplejersker, der vil få en stor rolle i forhold 
til især kronisk syge borgere, siger Jørn 
Pedersen. 

Sundhedscenter Kolding
 
Bygget på Sygehus Lillebælts grund lige ved siden af Kolding Sygehus på Skovvangen. 
Første etape på 3.500 m2 blev indviet 1. januar 2015 og omfatter afdelinger til træning, 
rehabilitering, sundhedspleje, sundhedsfremme og forebyggelse.

Anden etape på 4.500 m2 skal stå færdig i 2017 og indeholde døgnpladser til rehabilite-
ring og alle specialfunktioner i tandplejen.  

Koldings Venstre-borgmester, Jørn Pedersen.
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Hjemmesygeplejerske Pia Tjørnelund var i 18 år ansat på Sønderborg Sygehus, 
inden hun for seks år siden blev ansat i kommunen. Det kan give en bedre 
forståelse for, at de hurtige patientforløb på sygehuse nogle gange kan gøre  
det svært at få det hele med, når borgerne udskrives til eget hjem.

BORGERNE I SIKRE HÆNDER  
I SØNDERBORG

DET GODE PATIENTFORLØB – SØNDERBORG

konsekvenser for især de svageste borgere 
uden netværk. 

- Mange borgere har stor opbakning fra 
deres familie, når de kommer hjem, mens 
andre ikke har meget netværk at gøre med. 
Ofte har de brug for mere sygepleje og 
hjemmepleje, men vi kan ikke være hos dem 
hele tiden, og hvis de ikke har nogen omkring 
sig, når de eksempelvis har fået en cancer-
diagnose, kan det være hårdt at komme 
igennem, især i mørke aften- og nattetimer. 
Vi kan give dem et nødkald og være 
tilgængelig på mobiltelefon, så de kan 
tilkalde os, men vi kan ikke dækket dem hele 
døgnet, siger Pia Tjørnelund.

Hun mærker effekten af de accelererede 
patientforløb ved, at mange af de opgaver, 
hun tidligere selv var med til at udføre på 
sygehuset, nu foregår i borgerens eget hjem.

- Hvis patienter på sygehuset har fået lagt en 
stomi, er de nærmest ikke ovre bedøvelsen, 
inden de bliver lagt i en plejeseng derhjem-
me, og vi skal observere dem om natten. En 
af fordelene er, at borgerne har mindre risiko 
for at blive påført bakterier på sygehuset, 
men det stiller store krav til familien, at de 
hurtigt vender tilbage til eget hjem, siger Pia 
Tjørnelund.

Projekt fjerner fejlkilder 
Citrix-omsorgssystemet og nu også det 
fælles medicinkort (FMK) har lettet den 
kritiske overgang mellem sektorerne 
betydeligt. Alle relevante informationer 

Hvis man er på jagt efter alvorlige sprækker i 
samarbejdet mellem sygehus, kommunal 
hjemmesygepleje og praktiserende læger, er 
Sønderborg dog ikke det bedste sted at slå 
ned. Blandt andet takket være projektet I 
sikre hænder, hvis formål har været at øge 
patientsikkerheden i ældreplejen og nu er 
gjort permanent og udbredt fra to pilotområ-
der til hele kommunen, står det godt til med 
samspillet mellem sektorerne.

- Jeg ser flere fordele end ulemper ved de 
accelererede patientforløb på sygehusene. 
Borgere og deres familie er efterhånden 
bedre rustede fra sygehusets side til, at de 
skal hjem. Desuden har vi indbyrdes fået 
bedre elektroniske kommunikationssyste-
mer, så vi fra sygehuset får varsel om 
operationstidspunktet, og hvornår patienten 
ventes udskrevet. Derved får vi et par dage til 
at planlægge, for eksempel om der skal 
installeres en plejeseng, en bækkenstol eller 
andre praktiske ting i hjemmet, siger Pia 
Tjørnelund.

Hun og 28 kolleger udgør hjemmesygeple-
jersketeamet i Distrikt Fjord, jyllandssiden i 
kommunen. De tager sig af cirka 800 
borgere, hvoraf nogle får dagligt besøg af en 
sygeplejerske, mens andre kan klare sig med 
hver 14. dag. Distriktet er en fjerdedel af hele 
kommunen, der har cirka 100 sygeplejersker. 

Borgere kan gå i sort
Hjemmesygeplejerskerne mærker, at 
borgerne kommer langt tidligere hjem fra 
sygehuset end tidligere, og det kan have Marie Gormsen og sygeplejerske Pia Tjørnelund
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modtages på skrift fra sygehuset, men det 
kan være nødvendigt at ringe op for at 
afstemme medicinen efter udskrivelsen. 
Usikkerheden om, hvorvidt pårørende får 
besked om at gå på apoteket efter ny 
medicin, er elimineret af I sikre hænder-pro-
jektet, hvor et af elementerne er den slags 
opfølgning. Alt bliver registreret, før det 
bliver til fejl hjemme hos borgeren. 

Det gælder også, hvis en borger bliver 
indlagt med en infektion, drikker for lidt 
væske og får lavt blodtryk. Risikoen er, at 
sygehuset utilsigtet tager blodtryksmedici-
nen fra patienten, selv om blodtrykket 
normalt er for højt. Her er FMK, hvor alle 
ændringer i medicin registreres, et godt 
redskab. 

Det elektroniske net er endnu ikke fintma-
sket nok. Psykiatrien, der er flyttet til 
Aabenraa, er i gang med at implementere 
det, og gigthospitalet i Gråsten har fået 

Hæder til Sønderborg
 
Dagens Medicin tildelte i efteråret 2015 Sønderborg Kommune særprisen, Den Gyldne 
Skalpel, for indsatsen for at forbedre patientsikkerheden i ældreplejen i forbindelse med 
projektet I sikre hænder. 
I sikre hænder sætter ind på fire punkter: Tryksår – medicin – fald – infektion. Især 
antallet af tryksår og medicinfejl er nedbragt væsentligt på Tangshave Bo- og Aktivitets-
center og den del af Distrikt Fjord, der har deltaget i pilotprojektet.  
I sikre hænder begyndte i 2013 i fem danske kommuner, og projektet har vakt internatio-
nal opmærksomhed. 

udskudt overgangen til Citrix. Psykiatriske 
patienter og borgere med demens er blandt 
de grupper, der risikerer at blive sendt hjem 
med for lidt pleje, fordi de over for sygehus-
personalet typisk underdriver behovet for 
hjælp.

Derimod er kommunens praktiserende 
læger, også de lidt ældre, ivrige brugere af 
de moderne kommunikationsmidler. Pia 
Tjørnelund roser det daglige samarbejde 
med kommunens lægehuse om at sikre 
ældre borgere nære og sammenhængende 
forløb.



DET GODE PATIENTFORLØB – SVS

Nogle af patienterne på den ene halvdel af Afdeling 261 på Sydvestjysk Sygehus 
er stærkt svækkede af sygdomme, der rammer knoglemarven, for eksempel 
kræft. Foruden hæmatologi er specialet endokrinologi, hvor nydiagnosticerede 
eller dårligt regulerede diabetespatienter fylder godt i de 14 senge, der er til 
rådighed. 

GOD BESKED BEGGE VEJE  
SIKRER PATIENTFORLØB
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Sygeplejerske Arzu Korkmaz blev færdiguddannet i januar 2012 og 
blev i december samme år ansat på afdelingen, der i alt har 28 
sengepladser og også omfatter ortopædkirurgi og kæbekirurgi. I 
hendes del af afdelingen møder fem medarbejdere, hvoraf mindst to 
skal være sygeplejersker, på hver dagvagt. 

– Fælles for patienterne er, at det er rigtig vigtigt, at de bliver 
informeret godt om deres sygdom, og at især nye diabetespatienter 
bliver hjulpet godt i gang med at tage insulin. Hvis vi skønner, at de 
selv kan tage insulinen, når de kommer hjem, bliver de oplært i 
endokrinologisk ambulatorium. Kan de ikke selv, overgår det til 
hjemmesygeplejen, siger Arzu Korkmaz.

Styr på kommunikationen
Hun oplever i det daglige arbejde ikke store problemer i samarbejdet 
med den kommunale hjemmepleje. Der kommunikeres begge veje, så 
de to sektorer har et præcist indtryk af borgerens og patientens 
tilstand ved henholdsvis indlæggelse og udskrivning.

– Når vi har modtaget en patient, skriver vi en forløbsplan til hjemme-
plejen, hvor vi kort fortæller om årsagen til indlæggelsen og meddeler 
den forventede udskrivningsdato. Målet er, at det sker inden for 48 
timer. Når patienten er færdigbehandlet hos os, og den sidste 
stuegang inden udskrivningen er gennemført, laver vi en ny forløbs-
plan med den endelige dato, og vi giver medicin med til de første to 
dage, siger Arzu Korkmaz.

Forløbsplanen rummer også sygehusets vurdering af, om der er behov 
for øget hjælp i hjemmet, og der kan være opgaver til opfølgning. Hvis 
anbefalingen er meget mere hjælp end før indlæggelsen, ringer 
kommunens visitator typisk for at høre til årsagen.

Skema fortæller ikke alt
Personalet på Afdeling 261 bruger et skema, hvor patientens evne til 
at klare sig selv på en række områder, badning, øvrig personlig 
hygiejne, at færdes i egen bolig, drikke og spise samt lave mad, 
vurderes. Sættes krydset i feltet 1, kan patienten klare sig selv, mens 
4 er udtryk for, at den pågældende skal have hjælp til stort set alt.  
Desuden kan man uddybe det nærmere med en kort beskrivelse.Sygeplejerske Arzu Korkmaz: Vi ser gerne flere opgaver udført i kommunerne.
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– Hvis der opstår tvivl om for eksempel 
medicin, ringer hjemmesygeplejersken. Jeg 
synes generelt, vi er gode til at kontakte 
hinanden. Når vi får en patient ind, modtager 
vi en indlæggelsesrapport fra kommunen 
med information om, hvor meget hjælp 
borgeren har fået. Det er nyttigt at vide, hvor 
meget patienten har kunnet før indlæggel-
sen, for eksempel om patienten normalt er 
dårligt gående eller skal liftes, når vi laver 
vores egen vurdering, siger Arzu Korkmaz.

Sygehuset videregiver mange opgaver til 
kommunens medarbejdere, især hvis en 
borger i forvejen har modtaget hjemme-
hjælp. 

Et forslag til forbedring
Arzu Korkmaz, der har tyrkiske forældre, men 
er født og opvokset i Danmark, er ikke blind 
for, at overgangene mellem de to sektorer 
kan være kritiske faser, hvis kommunikatio-
nen ikke er god og sikker begge veje. 

– Der er sikkert ting, der kan forbedres i 
bestræbelserne på at udvikle et endnu bedre 
sundhedsvæsen, og der kan være opgaver, 
som vi gerne så udført i kommunen. Når vi 
har med demente at gøre, og de får lungebe-
tændelse, urinvejsinfektioner eller andre 
lidelser, der kræver behandling med 
antibiotika op til tre gange i døgnet, ville det 
være rart at kunne koble hjemmesygeplejen 

på. En dement er følsom over for at blive 
revet ud af sin daglige rytme, og hvis vi 
kunne nedsætte indlæggelsen fra eksem-
pelvis 10 til fem dage ved, at antibiotika gives 
af en hjemmesygeplejerske, ville det være 
en stor fordel, siger Arzu Korkmaz.

Generelt har hun mest positivt at sige om 
samarbejdet med Esbjerg Kommune om de 
patientgrupper, hun og kollegerne dagligt 
tager sig af på byens sygehus. 
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DET GODE PATIENTFORLØB – LUNGEFORENINGEN

Borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er blandt de patient-
grupper, der hyppigst bliver genindlagt. Derfor prioriterer de højt, at der 
ikke er for langt til sygehuset, og at de ikke skal forklare sig til for mange, 
når de møder personalet.

Lungesyge er for længe  
på pinebænken 

andre lungesyge med fokus på at træne 
åndedræt, brystmuskulatur – og have socialt 
samvær. 

- Overordnet har Lungeforeningen et godt 
samarbejde med sundhedsvæsenet i 
Sønderjylland. De praktiserende læger måtte 
dog gerne være lidt mere opdaterede om 
medicin, for der sker en stor udvikling inden 
for området, og der er eksempelvis omkring 
50 forskellige inhalatorer. De fleste lægehu-
se har dog dygtige sygeplejersker, der ved, 
hvad de har med at gøre. Ofte snakker vi 
mere med dem end med lægen. Ideelt set 
skal det være lige så naturligt at få foretaget 
en test af lungefunktionen som at få taget 
en blodprøve, siger Klaus Jensen. 

Han har selv en datter, der er sygeplejerske. 
Hun har kunnet følge, at hendes far for godt 
20 år siden løb en halvmaraton, men nu hiver 
efter vejret. Med egne ord har han nydt hver 
eneste cigaret, selv om det har haft sin pris. 

Klaus Jensen er formand for de cirka 600 
medlemmer af Lungeforeningen i Sønderjyl-
land og er ligeledes tovholder i den lokale 
netværksgruppe i Rødekro. Både han og 
medlemmerne mærker konsekvenserne af, 
at sundhedsvæsenet ofte ikke er gearet til at 
undersøge og behandle borgere med 
lungesygdomme.

– Hvis man er i en situation, hvor man skal 
indlægges, er det vigtigt, at der ikke er for 
mange personer omkring patienten, og at 
der er en fast læge, der tager sig af en. Jeg 
hørte om en lungepatient, der i løbet af et 
par ugers indlæggelse var i kontakt med 13 
personer, ganske vist ikke på et sygehus i 
Sønderjylland. Når man har lungeproblemer, 
kan man ikke undgå at blive lidt irriteret over, 
at man skal forklare sin tilstand flere gange 
– og oven i har man angsten, siger Klaus 
Jensen.

Han nævner Tønder Sygehus som et 
eksempel på, at behandlingen og kontakten 
til patienten fungerer upåklageligt, og 
betegner det som en katastrofe for de 
hyppigt indlagte lungepatienter, hvis det 
skulle blive nedlagt.

Borgere venter for længe
Klaus Jensen, 68 år og tidligere forretnings-
fører for 25 børnehaver drevet af det tyske 
mindretal i Sønderjylland, lider selv af KOL. 
Ligesom mange andre i samme situation fik 
han diagnosen for sent, og han sætter sin lid 
til, at Folketingets bevillig af midler til tidlig 
opsporing af sygdomme vil skabe bedring på 
det punkt. 

I hans eget område i Østsønderjylland er der 

behov for forbedringer, hvis den nationale 
tidsfrist for udredning af sygdomme på 
maksimalt 30 dage skal holdes.

- Vi har kun én privatpraktiserende lun-
gespecialist i Aabenraa, og mig bekendt er 
han i Odense to dage om ugen. Flere 
lungepatienter – inklusive jeg selv – har 
oplevet ventetider op til et halvt år på at 
komme til. I Vejle har visitatoren ikke kunnet 
henvise til en specialist i nærområdet, men 
har henvist borgere til Skejby. Det er 
utilfredsstillende. Når man er lungesyg og får 
en henvisning fra sin egen læge, er det, fordi 
noget skal undersøges, siger Klaus Jensen.

Lungeforeningen tager over
Lungeforeningen, der på landsplan er vokset 
til cirka 15.000 medlemmer, tilbyder lokalt 
rehabilitering i nu 14 træningsenheder i 
Sønderjylland. Når sygehuset og kommu-
nens tilbud ophører, er borgeren overladt til 
sig selv, og derfor er det velgørende at møde 
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DET GODE PATIENTFORLØB – GENOPTRÆNING

Lis Dam Pedersen, 69 år, tidligere sygeplejer-
ske og formand for det ældre- og sundheds-
politiske udvalg i lokalafdelingen af Ældre 
Sagen, har medlemmernes vanskeligheder i 
mødet med sundhedsvæsenet inden på livet.

– Det er primært ventetider, der fylder hos 
medlemmerne. Når man bliver henvist fra 
egen læge til sygehusbehandling, kan der gå 
for lang tid, og det samme, når borgere 
udskrives til eget hjem eller plejecenter og 
skal i gang med genoptræning efter 
eksempelvis et brud. Der går ofte mere end 
den uge, det må tage, siger Lis Dam 
Pedersen.

Autoritetstro ældre
Ældre Sagen i Kolding har næsten 10.800 
medlemmer, typisk pensionister, der i 
modsætning til yngre finder sig i den 
behandling, de får i systemet. De er autori-
tetstro, og drister de sig endelig til at beklage 
sig, foregår det oftest via børn eller andre 
påførende. Ældre Sagen tilbyder en bisidder, 
hvis et medlem skal til samtale omkring 
behandling eller helbred.

Lis Dam Pedersen roser kommunens 
visitatorer for at gøre et godt arbejde, men 
hun kan mærke, at de opererer inden for 
stramme økonomiske rammer, og at 
hjemmehjælpen ikke altid lever op til 
forventningerne. Overordnet yder Kolding 
Kommune hjælp til selvhjælp, så borgerne 
trænes til at kunne klare så meget som 
muligt selv. 

Kolding er langt fra den værste kommune at blive ældre i. Men ligesom i andre 
kommuner er normeringen på plejecentrene skåret ind til benet, og det kan knibe 
med at overholde tidsfristerne, når borgere bliver udskrevet fra sygehuset til 
genoptræning. 

ÆLDRE SAGEN: 

LANGE VENTETIDER  
FYLDER MEST

– Vi oplever også ventetider på to-tre uger og 
op til en måned, når borgere skal have 
hjælpemidler. Borgere kan søge om rollator, 
støttestrømper eller en lup, hvis de har været 
igennem en øjenoperation. Hvis de ikke 
kommer hurtigt i gang med genoptræning, 
tager det længere tid, og de skal have mere 
hjemmehjælp. Så i den sidste ende er det et 
dårligt sted at spare, siger Lis Dam Pedersen.

Demens og døende
Hun var selv i kontakt med sundhedsvæse-
net, da hun fik et nyt knæ, og hendes mand 
er på plejehjem på grund af alvorlig demens. 
Som pårørende fremhæver hun kommunens 
ordning med demenskonsulenter, der følger 
op på den enkelte borger, og også omsorgen 
for døende er på højt niveau. Når den 
praktiserede læge eller sygehus har 
terminalregistreret en borger, tilbydes den 
døende og pårørende en samtale om, 
hvorvidt den sidste tid skal være i hjemmet 
eller eventuelt på hospice.    

– Vi har ligeledes et godt samarbejde med 
politikerne og har møde med formanden for 
seniorudvalget hvert kvartal. Men vi kan 
mærke, at der er mindre personale på 
plejecentrene, og der er god brug for vore 
spisevenner, besøgsvenner og gammeldags 
vågekoner ved døende samt frivillige til at 
aflaste ægtefæller til demente, så de kan få 
fri i nogle timer, siger Lis Dam Pedersen.

Ældre Sagen i Kolding har cirka 150 frivillige.  

Lis Dam Pedersen, formand for det ældre- og 
sundhedspolitiske udvalg i lokalafdelingen af Ældre 
Sagen.
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–

Sundhedsvæsenet bruger alt for meget tid og økonomi på at tage sig af raske 
mennesker. Borgere henvender sig langt mere end tidligere, og patienter og 
pårørende stiller større krav til udredning. På arbejdspladserne melder medarbe-
jdere sig syge af helt andre grunde end før, og der er for meget fokus på at være 
sårbar eller lide af mistrivsel, depression og stress. 

Læge og regionspolitiker 
skyder med skarpt

sygeliggør befolkningen. Mit yndlingseksem-
pel er, da Sundhedsstyrelsen besluttede, at 
alle fædre og mødre skal screenes for 
fødselsdepression. Jeg er 63 år og prøvede 
screeningen, og jeg bonnede ud med en 
fødselsdepression, selv om jeg fødte mit 
sidste barn for 29 år siden, siger Marianne 
Mørk Mathiesen.

Hun nævner også en undersøgelse blandt 
teenagere, som viser, at en fjerdedel ikke 
trives. Nogle af spørgsmålene var, om man er 
tilfreds med sit udseende eller har været på 
slankekur. Slår man negativt ud på dem, er 
det tegn på mistrivsel. Marianne Mørk 
Mathiesen ser undersøgelsen som et symp- 
tom på, at der er for meget fokus på at være 
gammeldags ked af det, som er noget helt 
naturligt, og at der generelt mangler psykisk 
robusthed i befolkningen.

– Hvis vi i stedet udelukkende bruger res- 
sourcerne på dem, der virkelig er syge, vil vi 
kunne frigøre nogle penge, siger Marianne 
Mørk Mathiesen.

For få sygeplejersker
Esbjerg-lægen befinder sig i dagligdagen i 
det samarbejde mellem sygehus, kommune 
og praktiserende læge, som skal sikre sam- 
menhæng i patientforløb. Her er der flere 
ømme punkter.

– Som praktiserende læge oplever jeg det 
som et problem, at der bliver færre sygeple-
jersker i hjemmeplejen. Der er overladt for 
meget autoritet til sosu-assistenter og –
hjælpere, som jeg har mødt mange kvalifice-

Med Liberal Alliances Marianne Mørk Mathie- 
sen har det syddanske regionsråd fået en 
markant stemme, der kender systemet inde- 
fra og ikke er bange for at give videre af sine 
iagttagelser. Hun blev uddannet læge i 1982 
og har i en snes år været praktiserende læge 
i Esbjerg. 

- I vores sundhedsvæsen er der for mange 
projekter, der er selvgenererende, og som 

rede af, men som ikke har sygeplejerskers 
faglighed. Når man fra hjemmeplejen ringer 
efter et hjemmebesøg, har vi i vores klinik 
besluttet, at vi i ikke-akutte tilfælde vil tale 
med en sygeplejerske. Ellers risikerer vi at 
blive involveret i noget, vi slet ikke behøver at 
blande os i. Et godt samarbejde med en 
velkvalificeret sygeplejerske medvirker til, at 
vi undgår genindlæggelser af ældre, siger 
Marianne Mørk Mathiesen.

Hun efterlyser ligeledes større kontinuitet i, 
hvem fra hjemmeplejen der er tilknyttet den 
enkelte borger, så lægen kan have et dæk- 
kende billede af sundhedstilstanden. Prakti- 
serende læger udfører opfølgende sygebe-
søg efter akutte indlæggelser og opsøgende 
sygebesøg hos borgere på plejecentre og i 
hjemmet - sammen med en sygeplejerske. 

Djøfisering kvæler selvstændighed
Som regionspolitiker har Marianne Mørk 
Mathiesen fået bekræftet sine fordomme 
om beslutningsprocesser og projekter, der 
efter hendes vurdering aldrig burde have set 
dagens lys. Det gælder også tendensen til 
overadministration, djøfiseringen.

- På den ene side er kvalitetskontrol af både 
sygehuse, plejecentre og læger godt, på den 
anden side kan det fratage engagerede med- 
arbejdere muligheden for at tænke selv-
stændigt, at de skal bruge op til 50 procent af 
deres tid på papirarbejde. Djøfiseringen har 
alene sin berettigelse de steder, hvor der i 
forvejen mangler engagement, siger Marian- 
ne Mørk Mathiesen. 

DET GODE PATIENTFORLØB – LÆGEN

Læge og regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathie-
sen: Ikke rimeligt med op til 50 procent papirarbejde.
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DET GODE PATIENTFORLØB – SYGEPLEJERSKER

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der forbinder sygehuse, 
kommuner og praktiserende læger, så patienter og borgere oplever så 
gnidningsfrie overgange som muligt, optager også medlemmerne af 
kredsbestyrelsen (KB) i DSR, Kreds Syddanmark.

SYGEPLEJERSKER KREDSER  
OM DET NÆRE

Louise Gjervig Lehn er nyt KB-medlem og 
ansat på børneafsnit HM4 på OUH, og Gitte 
Würtz er primærsygeplejerske og fællestil-
lidsrepræsentant for 140 sygeplejersker i 
hjemmesygeplejen i Haderslev Kommune. 
Hun har været i kredsbestyrelsen, siden den 
blev dannet efter strukturreformen i 2007. 

– For sygeplejersker giver det rigtig god 
mening at komme patienten og borgeren i 
møde i et sammenhængende sundhedsvæ-
sen. Udfordringen er at få det organiseret, 
for vi har et system, der er bygget ret silo- 
agtigt op med rammer for, hvad vi må fore- 
tage os. Hvis intentionerne skal lykkes, skal 
der tænkes anderledes og mere fleksibelt, 
og det nytter ikke, at politikerne giver med 
den ene hånd og tager med den anden. Med 
stadig mindre plads og kortere liggetid på 
sygehusene kommer borgeren hjem tid- 
ligere, end vi har været vant til, og skal have 
sin antibiotikakur eller anden behandling i 
kommunens sundhedshus eller hjemmet. De 
nye tider kræver opgaveflytning og kompe-
tenceudvikling i kommunerne, og sygeplejer-
sker får med deres kompetencer vigtige rol- 
ler som lim i processen, siger Louise Gjervig 
Lehn.

I studietiden arbejdede hun i to år som hjæl- 
per i Kragsbjerg i Odense og var i praktik et 
halvt år i hjemmesygeplejen i Langeskov, så 
hun kender til forholdene i kommunerne. 
Inden hun blev ansat på børneafsnittet, var 
hun på endokrinologisk afdeling på OUH, 
hvor hun var tillidsrepræsentant i fire år. Hun 
er nu TR-suppleant.

Borgere i klemme
Også Gitte Würtz, der i over 10 år har repræ- 
senteret sine kolleger i Haderslev Kommune, 
er optaget af følgerne af det høje tempo og 
de få liggedage på sygehuse, som ofte 
sender borgere hjem mere plejekrævende, 
end da de blev indlagt.

– Borgerne risikerer at falde ned mellem to 
stole, nogle gange på grund af dårlig kommu-
nikation fra enten sygehusets eller hjemme-
sygeplejens side. Det er vigtigt, at alle med- 
arbejdere kender de sundhedsaftaler, som 
samarbejdet hviler på. For os i kommunerne 
kan det være svært at følge med i, hvordan 
behandlingen af en borger skrider frem på 
sygehuset, og vi kan komme ud for, at en 
udskrivning bliver udsat, efter at vi har sat en 
masse ting i gang. Jeg ved, at personalet på 
sygehuse er pressede, men i kommunerne 
får vi også flere og flere administrative op- 
gaver. I KB sætter jeg ord på, hvad jeg oplever 
i dagligdagen, så vi kan få sat fokus på det 
sammenhængende sundhedsvæsen. Vi har 
haft en dialog om sundhedsaftaler, og lokalt 
er det vigtigt at få det i MED-udvalg, når der 
sker noget nyt, siger Gitte Würtz. 

Gitte Würtz – erfarent KB-medlem.

Louise Gjervig Lehn – ny i KB.



HVERDAGSLIV

Katrine Witte Nørgaard har arbejdet på sygehuse og i kommuner i 
Sønderjylland. Nu arbejder hun blandt asyldrenge fra mange lande  
på Børnecenter Tønder – og glæder sig til hver dag på jobbet. 

SYGEPLEJE  
AF EN ANDEN VERDEN

Livsglæde trods tung bagage
Drengenes multietniske herkomst er ikke 
noget særligt tema for Katrine Nørgaard, 
men mange af dem har voldsomme indtryk 
med sig i den sparsomme bagage fra hjeml- 
andet. De tilhører kategorien uledsagede 
børn, nogle er sendt af sted til et land med 
bedre opvækstvilkår, og andre har mistet 
deres forældre. 

– Selv om mange af dem har haft frygtelige 
oplevelser, er det generelt glade drenge, der 
er ivrige efter at lære noget, og vi oplever 
dem ofte som sprudlende teenagere. Typisk 
er de blevet modtaget i børnecentret i Grib- 
skov, hvor de har opholdt sig en måneds tid, 
inden de kommer her og begynder at gå på 
sprogskole på ungdomsskolen i Tønder, siger 
Katrine Nørgaard.

I modsætning til i den korte tid, hun var på 
voksencentret i Hviding, hvor beboerne selv 
henvender sig, hvis de har et problem, 
kræver omgangen med drengene i Tønder en 
anden, mere opsøgende tilgang. Hvis de har 
ondt, svært ved at trække vejret, taber håret, 
eller mistrivsel kommer til udtryk på anden 
vis fysisk, gælder det om at opbygge et till- 
idsforhold, så hun kan vurdere, om det er 
noget, hun selv kan klare, eller en læge eller 
en anden fagperson skal inddrages.

Dagligdagen i børnecentret
Katrine Nørgaard møder om morgenen, når 
drengene er ved at tage i skole, og snakker 
med koordinatoren i dagvagten om, hvad de 
særligt skal være opmærksomme på. Hvis 
nogle er syge, opsøges de, ofte sammen med 

Alt er nyt, både for personalet og de cirka 65 
drenge fra mange lande, i Børnecenter 
Tønder indrettet i et tidligere kollegium i 
byens udkant. 

Som eneste sygeplejerske i et personale med 
overvejende pædagogisk baggrund kræver 
det også lidt tilvænning for Katrine Witte 
Nørgaard. Den sygeplejefaglige sparring må 
hun hente blandt kolleger i andre asylcentre 
under AsylSyd drevet af Tønder Kommune. 
For eksempel på voksencentret i Hviding syd 
for Ribe, hvor hun efter godt 12 år på sygehu-
se og i kommunale hjemmeplejer begyndte 
midt i november i fjor, da hun skiftede spor i 
arbejdslivet. 

– Jeg havde et ønske om at prøve noget 
andet, og asylområdet lød som en spænden-
de verden, hvor man kunne arbejde selv- 
stændigt og foretage mange vurderinger 
hver dag. Det har vist sig at holde stik: Man 
ved aldrig, hvad der venter en af udfordrin-
ger. I mine job har jeg altid været optaget af 
at gøre en forskel som sygeplejerske og 
menneske og at blive stillet over for faglige 
udfordringer, siger Katrine Nørgaard.

Hun havde første arbejdsdag på Børnecenter 
Tønder 4. januar og har trivedes fra den 
første dag. Centret har plads til 33 børn i 
alderen 12-18 år i hver af de tre bygninger, 
og for tiden bor udelukkende drenge fra 
Syrien, Somalia, Afghanistan og en række 
andre tredjelande i dem. Det få måneder 
gamle center er under opbygning, og antallet 
af beboere er formentlig steget, når denne 
artikel læses.
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en dagvagt. Tre-fire medarbejdere er på vagt 
dag, aften og nat. 

– Vi er ved at opbygge en klinik i Tønder, hvor 
der foreløbig er et skrivebord, en computer 
og det mest nødvendige udstyr til undersø-
gelser. Er der behov for lægebehandling, har 
vi aftale med en praktiserende læge i Tønder, 
og er der tale om en vurdering, kan vi trække 
på interne læger på klinikken i Ålykke i 
Løgumkloster, siger Katrine Nørgaard.  

Fokus på sund livsstil
Asyldrengenes almene sundhedstilstand 
ligger ikke langt under normalen, men ofte 

Titel og navn: 
Sygeplejerske  
Katrine Witte Nørgaard

Arbejdssted: 
AsylSyd, Børnecenter Tønder 
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Kommuner 
driver  
asylcentre
 
AsylSyd er en afdeling under Tønder 
Kommune og driver ni asylcentre i 
Tønder, Aabenraa og Esbjerg Kommu-
ner. Det samlede antal beboere er cirka 
1.200 fordelt på 18 nationaliteter. 
Hovedparten, 68 procent, er syrere, 
otte procent er statsløse, syv procent 
afghanere, fem procent iranere, fire 
procent statsløse palæstinensere, fire 
procent irakere og to procent fra 
Kuwait. Øvrige lande udgør hver 
mindre end en procent. Børnecenter 
Tønder har 34 fastansatte netværks-
medarbejdere, de fleste er pædagoger 
og desuden pædagogiske assistenter, 
og derudover er der alt fra håndværke-
re til akademikere ansat i forhold til 
deres personlige kompetencer.  

Asylcenter Holmegaard under 
Langeland Kommune driver fem 
opholdscentre på Langeland, og 
herudover er kommunen operatør på 
13 centre i Jylland, Sjælland, Lolland og 
Fyn og øer. Centrene huser 3.240 
asylsøgere fordelt på 57 nationaliteter 
og har 260 ansatte. 

kommer de med mange huller i tænderne og 
behov for rodbehandlinger. Opdragelsen i en 
anden kultur, hvor der er mindre fokus på 
sundhed, kan også på andre måder være 
mærkbar.

– Vi har meget fokus på, at de skal spise sund 
kost – frugt, grøntsager og kød – og at de skal 
sørge for at drikke væske, hvad de ikke er 
vant til. De kan have hovedpine og ondt i 
kroppen, og det skyldes tit, at de får for lidt 
væske. Vi følger løbende op på kost, væske, 
tandbørstning og så videre, siger Katrine 
Nørgaard.

Hidtil har hun kun oplevet gode dage i Børne- 
center Tønder. Samarbejdet mellem faggrup- 
per fungerer fint, og børnene får den hjælp, 
de skal have for at trives. Katrine Nørgaard 
nævner et eksempel med en stor teenaged-
reng, der havde voldsomme mavesmerter. Da 
hun spurgte ind til symptomerne, var det to 
dage siden, han havde været på toilet, og 
maven var gået i stå. Kuren hed, at han skulle 
ud at gå, drikke væske og spise svesker. 
Næste dag strålede han som en sol, da hun 
mødte ham.

Katrine optaget af nuet
Siden hun blev færdiguddannet i 2003, har 
Katrine Nørgaard arbejdet på medicinsk 
afdeling på Sønderborg Sygehus, kirurgisk 
afdeling på Aabenraa Sygehus og næsten 
syv år i hjemmeplejen i Tønder Kommune. 
Herefter fulgte en stilling, hvor hun arbej- 
dede med at løfte kvaliteten på plejecentre i 
Aabenraa Kommune, inden hun kom til 
Hviding og snart efter Tønder. Hun gør sig 
ikke tanker om, hvad fremtiden skal bringe.

- Lige nu er jeg rigtig glad for at være her. Jeg 
har ikke været utilfreds med de hidtidige job, 
men kan ikke huske, at jeg tidligere har været 
så glad for at gå på arbejde hver dag. Jeg er 
virkelig kommet på den rette hylde, siger 
Katrine Nørgaard.

Hun bor sammen med Johnny, der er privat- 
assurandør, og parrets to drenge på ni og fire 
år i landsbyen Abild uden for Tønder. Familie- 
livet fylder meget, når hun ikke er på arbejde, 
og hun har ikke nogen altopslugende hob- 
byer i fritiden.   
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Af Gerda Dam Hansen, Chefkonsulent DSR, Kreds Syddanmark

HVAD SKER DER MED  
DIN ARBEJDSTID FRA 1. APRIL?

•  God planlægning, så unødige opkald til ansatte, der ikke er på arbejde 
undgås

• Ledelsens behov for at kunne håndtere ændringer fleksibelt 
• Anvendelse af tilkald

Specifikt:
Det kommunale område er det område, hvor der sker ændringer.
•  Der indføres opgørelsesperiode, hvis længde skal aftales lokalt 

mellem TR/FTR. 
• Opgørelsesperioden kan være op til 16 uger. 
•  Ved opgørelsesperiodens udløb skal timerne gå op. Det vil sige, at der 

ikke må være planlagt flere eller færre timer, end svarende til den 
enkeltes ansættelsesbrøk. 

•  Overskydende timer ved opgørelsesperiodens udløb skal udbetales 
med førstkommende lønudbetaling (fuldtidsansatte: overarbejde, 
deltidsansatte: merarbejde op til fuldtid, derefter overarbejde). 

•  Underskud af timer ved opgørelsesperiodens udløb er arbejdsgivers 
risiko og kan ikke rettes ved anvendelse af afspadsering, løntræk eller 
overføres til efterfølgende opgørelsesperiode.

• Lørdagstillæg ydes fra kl. 08.00 (tidligere kl. 11.00) 
•  Aftentillæg fra kl. 17.00 (tidligere kl. 18.00). Selvtilrettelæggere 

fortsat fra kl. 18.00.
•  3 procent pension af særydelser på aften/nat, lørdag, søn- og 

helligdage. (tidligere 2 procent af flere ydelser)
 
På det regionale område sker der ingen ændringer på arbejdstidsområ-
det.

Generelt:
Både på det regionale og det 
kommunale område er tæt dialog 
afgørende for at få den nye 
arbejdstidsaftale til at fungere. I 
forordet er det præciseret, hvor 
væsentligt det er, at der på 
arbejdspladserne er en drøftelse 
mellem medarbejdere og 
nærmeste leder om de overordne-
de principper for arbejdstidstilret-
telæggelsen, og at den praktiske 
udmøntning foregår i dialog.

Dette med henblik på at arbejdstid skal ses i en større sammenhæng, 
da arbejdstid har væsentlig betydning for kvaliteten i kerneopgaverne, 
muligheden for at fastholde og rekruttere personale, arbejdsmiljøet og 
medarbejdernes behov for balance mellem arbejds- og privatliv.

Det der kan drøftes:
• Arbejdstidsplanlægning
• Planlægning af frihedsperioder, herunder ferie og afspadsering
• Afvikling af optjente timer
• Fordeling af vagter
•  Anvendelse af deltidsansættelse og vikarer, herunder afløserforhold 

ved sygdom, barsel og lign.
• Indbyrdes bytning af vagter

24. december 31. december Grundlovsdag 1. maj

Til 31. marts 2016. SH fra dagtjenestens 
begyndelse

SH fra kl. 12 SH fra kl. 12 Normal tjeneste

Fra 1. april 2016 SH fra dagtjenestens 
begyndelse

12 – 24 fri i størst muligt 
omfang/ellers  
søndagsbetaling

12 – 24 fri i størst muligt 
omfang/ellers  
søndagsbetaling

12 – 24 fri i størst muligt 
omfang/ellers  
søndagsbetaling

JULEKRYDSORD
Kodeordet fra kryds og tværs i Kredsløbet 4/2015 var:  
Nyt i Syd nyhedsbrev fra kreds Syddanmark.

Den heldige vinder blev Anne Marie Christensen, som har fået 
tilsendt sin præmie.


