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VARDE STRÆKKER SIG  FOR SENIORERNE
11  Tre af de 85 sygeplejersker i Varde Kommune har passeret 70 år. 

Mens de lægger al deres faglighed og erfaring i fortsat at passe 
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13  Thorsten Lücke er afdelingssygeplejerske på et af de fem infir-

merier i Forsvarets Sundhedstjeneste. Det ligger i Skrydstrup i 
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OM JULEN, NYTÅRET OG ET PAR ANDRE EMNER
16  Af Gerda Dam Hansen, Chefkonsulent DSR, Kreds Syddanmark

Berigtigelse
I den skriftlige beretning for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark, 
blev Billund Kommune nævnt som taber i en medlemssag om mang- 
lende betaling for overarbejde. Det er ikke korrekt. Der er tale om en 
anden syddansk kommune. 
Vi beklager den urigtige oplysning.
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Kære medlemmer
Normalt beskæftiger vi os meget med 
vores fag og fagligheden i medlemsbla-
det, men denne udgave af Kredsløbet er 
helliget individet. Det handler om, hvor- 
dan vi tilrettelægger de sidste år af 
arbejdslivet, og hvordan vi sikrer os at 
kunne leve godt, når vi vælger at gå på 
pension. Det er ikke kun henvendt til 
ældre læsere.

Vi skal være glade for, at fremsynede 
mennesker for mange år siden så be- 
hovet for, at sygeplejersker indgår i en 
fælles, kollektiv pensionsordning i PKA. 
På samme måde sikrer den sundhedsfag-
lige a-kasse, DSA, os imod for store ned- 
gange i indtægt igennem arbejdslivet, og 
at vi har muligheden for at gå på efterløn, 
hvis vi er med i ordningen. Deraf temaet i 
dette blad – finalen på arbejdslivet. 

Du synes måske, at de sidste arbejdsår og 
pensionen ikke vedrører dig endnu, og at 
emnet er temmelig komplekst at kaste 
sig ud i, med reformer og overgangsreg-
ler. Jeg håber, du alligevel vil læse videre 
inde i bladet, da din måde at tilrettelægge 
dit arbejdsliv på i de tidlige år kan få stor 
betydning for, hvilke muligheder du har 
senere i livet.

Alle arbejdspladser har en forpligtelse til 
at tilgodese sygeplejerskers ønsker og 
behov i alle livsfaser. I disse år ser mange 
medlemmer for sig, at de må arbejde til 
de når en alder hvor de billedligt talt må 
støtte sig til en rollator for at pleje 
patienter og borgere. Jeg kan godt forstå 

yngre sygeplejersker, der er bekymrede 
for, om de kan gennemføre finalen og nå 
helt i mål.

Artiklerne i Kredsløbet anviser veje, hvor 
afslutningen på arbejdslivet ikke behøver 
at indebære, at du definitivt trækker dig 
tilbage i en vis alder. De viser også, at ingen 
behøver at arbejde, til de er over 70 år. 

Essensen er, at du selv har stor indflydel-
se på, hvordan du vil toppe og afslutte dit 
arbejdsliv, og at der er steder at søge råd 
med spørgsmål og tvivl. Du må i samråd 
med din familie og afstemt efter din øko- 
nomiske situation træffe nogle valg i tide. 

Det er nemt at sige, at du gennem arbejds- 
livet bare skal spare mere op, af en løn, vi 
alle er enige om, er for lav. Mange forhold 
spiller ind, for eksempel om du har valgt 
at være på fuldtid eller deltid. Det sidste 
kan være en god mulighed for mange 
sygeplejersker, hvis de har lyst og øko- 
nomisk råderum til det.

I Kredsløbet kan du møde både unge og 
ældre sygeplejersker, der tænker tanker 
om finalen i arbejdslivet, du kan møde 
ledere, og du kan møde de professionelle 
fra PKA og DSA. Fra kredsen er det mit håb, 
at du vil finde det umagen værd at deltage 
i et af de pensionsmøder, vi har holdt 
omkring 25 af, og som vi fortsætter med.

Julen nærmer sig ubønhørligt, og hvis du 
skulle falde hen i en tænksom stund, 
kunne du måske tænke tanker om, hvor- 

SÅ MANGE LYSÅR UDE I FREMTIDEN 
LIGGER DIN PENSION IKKE

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

dan DSR skal udvikle sig i fremtiden. Sam- 
men om DSR, kalder vi udviklingsprojek-
tet. Du kan videregive dine tanker på 
www.dsr.dk, skrive til mig eller til et med- 
lem af kredsbestyrelsen. 

Du og din familie ønskes en glædelig jul 
og et godt nytår. 
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FLERE SYGEPLEJERSKER 
GÅR OP I DERES PENSION
Er du ung og har arbejdet som sygeplejerske i få år, tænker du måske, at 
folkepensionen er afskaffet, når det bliver aktuelt for dig. Du forestiller dig 
måske også, at du skal arbejde, til du bliver 70 år. Det sidste behøver ikke være 
tilfældet – det vender vi tilbage til.

år. Er du optaget senere, afhænger det af din 
alder, hvornår du kan få pension. Er du født 
fra 1963 og frem, kan du få udbetalt pension 
fra fem år før den folkepensionsalder, der 
gælder for din årgang. 

PKA holder flere forskellige møder for med- 
lemmerne, og alle møderne kan findes på 
pka.dk/ arrangementer – det er også her, du 
melder dig til seniormøderne. Alene i 2016 
forventer PKA at møde ca. 10.000 medlem-
mer på blandt andet senior- og informations-
møderne. 

er flyttet hjemmefra, der er kvalitetsmøbler 
og andre behageligheder i stuen, og de er 
måske avanceret på jobbet, er råderummet 
større. 

En af mulighederne er at skyde penge ind på 
en alderssum, der til sin tid ikke modregnes i 
folkepension. I år er renten på alderssum på 
4,8 procent, næste år er den 5,0 procent, 
hvilket er langt over de minimale renter, man 
kan få på en bankkonto. 

I årets første ni måneder havde næsten 
2.700 sygeplejersker valgt at lave en ny sup- 
plerende opsparing, og hertil kommer dem, 
der allerede sparer op ved siden af den al- 
mindelige pension. I hele 2015 gjorde knap 
3.000 brug af den mulighed, så tendensen er 
stigende. 

Planlæg i god tid
– Når medlemmerne er 58 år og derover, 
opfordrer vi dem til at deltage i vores 
seniormøder, hvor vi gennemgår regler og 
muligheder. Det handler ikke kun om kroner 
og øre, men om at begynde at planlægge sin 
tilbagetrækning og livet derefter i god tid. 
Det kan være en god idé at deltage i flere 
seniormøder, for når det nærmer sig, ser man 
med andre øjne på pensionen, siger Tina 
Andersen.  

Og så til tanken om, at du skal arbejde, til du 
er 70 år. Du kan til enhver tid trække dig 
tilbage fem år, før du når folkepensionsalde-
ren. Nogle kan gøre det endnu tidligere. Er du 
optaget i pensionskassen før 1. maj 2007, 
kan du få udbetalt pension, når du bliver 60 

Har du passeret 50 år, interesserer du dig 
formentlig mere for, hvad du økonomisk har 
at leve for, når du forlader arbejdsmarkedet. 
Måske har du været til et af kredsens vel- 
besøgte pensionsmøder. 

Omkring 97.500 sygeplejersker sparer op til 
alderdommen i PKA, der er pensionskasse 
for ca. 275.000 ansatte inden for social- og 
sundhedssektoren. Næsten 19.000 af 
sygeplejerskerne har en alder, hvor de får 
udbetalt pension.

Forretningsudvikler i PKA Tina Andersen under- 
viser tillidsrepræsentanter over hele landet i 
pensionsordninger, og ellers arbejder hun 
med at udvikle medlemsservicen fra hoved- 
sædet i Hellerup. Hendes klare indtryk er, at 
interessen for emnet pension er stigende. 

– Det er klart fortsat meget afhængigt af 
alder. Efter tilbagetrækningsreformen, hvor 
den øgede folkepensionsalder blev rykket 
længere frem, har vi dog mærket stigende 
interesse blandt også unge medlemmer i 
25-30-årsalderen. Her stiger interessen 
eksplosivt, om end det er små tal. Tidligere 
var der ikke unge blandt deltagerne i vore 
informationsmøder over hele landet, men 
det er der nu, siger Tina Andersen.

Flere sparer ekstra op
Sygeplejersker er sikret i alderdommen med 
en obligatorisk arbejdsmarkedspension. PKA 
mærker stigende interesse blandt både 
yngre og ældre medlemmer for at lave en 
supplerende opsparing til den tredje alder. 
Især når medlemmer runder 50 år, børnene 

500 til  
pensionsmøde
DSR, Kreds Syddanmark, har i de 
senere år i samarbejde med Lån & Spar 
Bank, Advodan og PKA holdt pensions-
møder i flere byer. I årene 2014-2016 
har næsten 500 sygeplejersker del- 
taget i møder, og ved nogle af arran- 
gementerne har der været venteliste.  
I 2017 er der foreløbig planlagt pen- 
sionsmøder 11. maj og 20. juni. Se 
arrangementskalenderen her i bladet.



ARBEJD VIDERE OG SUPPLER MED 
EFTERLØN ELLER PENSION
Når du nærmer dig tiden for at gå på efterløn eller lade dig pensionere, behøver 
det ikke være dit definitive farvel til arbejdslivet. Der findes ordninger, hvor du 
kan fortsætte med at arbejde og få suppleret din indtægt med enten efterløn 
eller pension.

Delpension og en såkaldt pauseknap.
– Du kan vælge delpension, hvor du ikke får 
udbetalt den fulde pension, men en pro- 
centvis andel efter eget valg. Det giver 
mulighed for at arbejde på deltid i de sidste 
år i arbejdslivet. Du kan også vælge at akti- 
vere pauseknappen og sætte pensionen på 
pause, hvis du arbejder mere eller mindre på 
fuld tid i en periode. De ikke forbrugte pensi- 
onskroner lægges oven i din fremtidige 
pensionsudbetaling, siger Tina Andersen.

Delpension og pauseknap kan også benyt-
tes, hvis du ønsker at have fri til at rejse eller 
opholde dig i udlandet en del af året og 
arbejde i den øvrige tid.  

Sygeplejersker er berettiget til livsvarig 
pension i PKA. De kan også vælge forhøjet 
alderspension, hvor de i de første 10 år af 
pensionsalderen får udbetalt mere og deref-
ter går ned på cirka det halve, når kræfterne 
måske ikke rækker til det store forbrug. 

– I vores vejledning af medlemmerne gør vi 
meget ud af at fortælle, at det er en form for 
livsstilsvalg. Hvad vil du med den tredje 
alder? At gå på efterløn behøver ikke at være 
et definitivt farvel til arbejdsmarkedet. Hvis 
du ikke orker at arbejde 37 timer om ugen, 
men måske 25 timer, kan du få efterløn for 
resten. Du kan også vælge at tage et par 
måneder med fuldtidsarbejde og vende 
tilbage til efterløn, siger forsikringschef Loui-
se Høeg, DSA. 

Har du nået den alder, hvor du har mulighed 
for at gå på efterløn og ønsker at gøre brug af 
den fleksible efterløn, er det vigtigt, at du 
henvender dig til din a-kasse, DSA. Mange er 
lokket af den skattefri præmie ved ikke at 
udnytte retten til efterløn, og den kan du få 
del i ved at arbejde i perioder.

– Efterlønnen er en samlet ordning, hvor det 
er vigtigt at kende til den fleksibilitet, der 
ligger i den. Og så er det vigtigt at vide, hvilke 
regler der gælder for det år, man er født i. 
Derfor er det bedst at ringe til os, siger 
Louise Høeg.

Delpension eller pauseknap
Hvis du har valgt ikke at indbetale til efterløn, 
eller hvis du gerne vil bevare fleksibiliteten 
efter efterlønsperioden, har du stadig mulig- 
hed for at trappe ned i det tempo, du ønsker. I 
så fald vil du kunne spise af din pensionsfor-
mue ved siden af arbejdet. 

Forretningsudvikler i pensionsselskabet PKA 
Tina Andersen oplyser, at den fleksible 
alderspension rummer to muligheder:
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SIDSTE RUNDE MED EFTERLØNNEN 
RYKKER NÆRMERE
Efterlønnen har altid fyldt meget for personalegrupper inden for 
sundhedsvæsenet. Tal fra 2015 viser, at 28 procent af de 60-65-årige 
sygeplejersker er på efterløn.

Levetid rykker 
tilbagetrækning

I velfærdsforliget fra 2006 blev det 
aftalt gradvis at forhøje efterløns- og 
folkepensionsalderen, og disse aftaler 
er med tilbagetrækningsreformen i 
2011 fremrykket med fem år, så de får 
tidligere virkning for danskerne. 

Efterlønsalderen hæves i årene 
2014-2017 med 6 måneder om året,  
således at den i 2017 er 62 år. 

Folkepensionsalderen hæves i årene 
2019-2022 med 6 måneder om året, 
således at den i 2022 vil være 67 år. 

Samtidig fastholdes indekseringen fra 
velfærdsaftalen, så alderen fra 2027 
forhøjes, hvis danskernes gennem-
snitlige levetid øges med mindst 0,6 år. 
Med de stigninger i levetiden, vi 
kender nu, indebærer det, at efter-
lønsalderen i 2027 vil være 65 år og 66 
år i 2030.  

– Det lokker at kunne trække sig tilbage før 
folkepensionsalderen. Det kan hænge 
sammen med, at sundhedspersonale har 
brugt meget af deres arbejdsliv på at passe 
andre, og så vil de også gerne selv have 
omsorg og tryghed i deres seniorliv. Vi bliver i 
branchen lidt spøgefuldt kaldt en e-kasse, 
fordi vi er privilegeret af lav ledighed blandt 
sygeplejersker, og vi historisk har haft flere 
på efterløn, siger forsikringschef Louise 
Høeg, DSA.

Antallet af sygeplejersker på efterløn har 
været svagt faldende i en årrække. I august 
2016 var 2.230 på efterløn, og to år tidligere 
var det 2.334. Louise Høeg forventer, at 
faldet vil fortsætte og med tiden forstærkes.

Tilbagetrækningsreformen fra 2011 
forkorter gradvis efterlønsalderen fra fem til 
tre år i perioden 2018-2023, så den vil være 
63 år i 2020 og 64 år fra 2023. Til gengæld 
hæves efterlønssatsen, så den udgør 

maksimal dagpengesats i alle tre år. Refor- 
men betyder dog også, at efterlønnens 
størrelse bliver gjort mere afhængig af, hvor 
meget du har sparet op til pension.

Mange meldte sig ud
Med de ændrede vilkår for efterløn kunne 
man i hele 2012 melde sig ud af efterløns-
ordningen og få udbetalt efterlønsbidraget 
skattefrit. Det valgte 18 procent af de 
sygeplejersker, der indbetalte til efterløn, at 
gøre brug af.

– Vi kunne se, at det typisk var aldersgruppen 
fra 30 til 50 år, som meldte sig ud. Man be- 
høver først at tilmelde sig efterløn som 30- 
årig for at have mulighed for at gøre brug af 
den, så for medlemmer derunder er det ikke 
relevant at overveje det, siger Louise Høeg. 

I det hele taget synger efterlønnen på 
næstsidste vers. Hvis du er under 45 år, er 
gevinsten ved at indbetale til efterløn 
begrænset, med mindre din privatøkonomi-
ske situation taler for at have den ekstra 
sikkerhed. DSA anbefaler dog, at man fortsat 
indbetaler til efterlønnen, da man kan have 
brug for at trække sig helt eller delvis tilbage 
fra arbejdsmarkedet – også selv om det er for 
en kortere periode. For 40-50-årige er 
efterlønnen nemlig ikke et dyrt sted at spare 
op, og du kan til enhver tid vælge at få din 
indbetaling udbetalt. 

Hvornår er du født?
Hvis du er født før 1. januar 1954, bliver du 
slet ikke berørt af tilbagetrækningsrefor-
men. For medlemmer født efter den dato 
rykkes minimumsalderen for overgang til 
efterløn gradvis, og det samme gør folke-
pensionsalderen, så den for danskere født 
efter 1966 vil være 69 år.

Forsikringschef hos DSA Louise Høeg: Sundheds- 
personale ønsker omsorg og tryghed i seniorlivet.
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Er du født før 1956, slipper du med at få mod-
regnet 50-55 procent af de løbende 
udbetalinger af pension i efterlønnen. Er du 
lidt yngre, er procentsatsen 64 procent. 

– Min erfaring er, at det er meget individuelt, 
hvad medlemmerne har af pensioner ud over 
PKA, og derfor er mit råd at tale med både 
PKA og DSA om, hvordan de bedst tilrette-

DSA holder sammen med PKA møder, hvor en række centrale temaer om efterløn og pension gennemgås. Det er en god idé at tale med både a-kassen og pensionsselskabet  
i god tid.

lægger overgangen. Vi holder ikke så mange 
medlemsmøder sammen som tidligere, men 
holder dog stormøder, som det kan være en god 
idé at deltage i, siger Louise Høeg.

Hun henviser endvidere til animationsvideoer 
på DSA’s hjemmeside og muligheden for at få en 
skype-samtale med en medarbejder. Emnet er 
meget komplekst, og det kan være en fordel at 

have sin ægtefælle eller en veninde ved sin 
side, når man får vejledning.  

Endvidere anbefaler Louise Høeg at gå ind på 
Pensionsinfo.dk for at få det fulde overblik 
over pensioner og samspillet med udbetaling 
af offentlige ydelser. 



FINALEN PÅ ARBEJDSLIVET

HVOR MEGET … 
OG HVAD MED DELTID?

Spørgsmålene er mange, når det gælder 
vores pension. Sygeplejersker sparer en 
procentdel af lønnen op i PKA, og mange 
vælger at supplere den obligatoriske op- 
sparing med en pensionskonto ved siden af.  

Forretningsudvikler i PKA Tina Andersen 
råder alle sygeplejersker i alderen 25-55 år til 
at gå ind på PKA’s hjemmeside og lave et PKA- 
tjek af deres pension. Med få klik kan du her 
få et overblik over, hvordan din pension teg- 
ner til at blive i forhold til den løn, du får nu. 

Det er billigere at leve som pensionist – ar-

bejdsmarkedsbidrag, a-kasse og fagforening 
falder væk, og der er ikke transport til arbej- 
det – og derfor anbefaler PKA, at man har 
mindst 70 procent af sin årlige løn i pensions-
udbetaling. Hvis du har flere pensioner, kan 
du med få klik få tallene med fra Pensionsin-
fo i PKAtjek for at få det fulde overblik. PKA- 
tjek bliver snart udvidet, så også sygeplejer-
sker over 55 år kan bruge det. 

Hvis du er på deltid
Og så er der det med deltiden. Heller ikke det 
er entydigt at give svar på, for arbejdstiden 
kan ændre sig med årene.

8 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

Forretningsudvikler i PKA Tina Andersen: Har du 
huller i indbetalingen til pension, kan der være et 
efterslæb.

Hvor meget er det nødvendigt at spare op til pension for at kunne leve uden 
økonomiske bekymringer i den tredje alder? Og hvad nu, hvis jeg har været på 
deltid i mange af arbejdsårene og ikke har sparet så meget op som kolleger på 
fuld tid? 
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– Hvis du for eksempel er på 27 timer om 
ugen i hele dit arbejdsliv, er du økonomisk 
indstillet på at have færre penge til rådighed, 
og det vil følge dig ind i pensionisttilværel-
sen. Derfor vil den lavere pension ikke føles 
dramatisk. Hvis du derimod holder orlovspe-
rioder uden løn og har huller i indbetalingen 
til pension, eller du avancerer og får højere 
løn i de sidste år af arbejdslivet, kan der være 
et efterslæb, siger Tina Andersen.

Hvis du er i fast aftenvagt i 28 timer om ugen 
og faktisk tjener det samme som dine 
kolleger på fuld tid i dagvagt, skal du være 
opmærksom på, at du ikke får fuld pension af 
dine tillæg. Det kan blive til mange penge, 
hvis du er aftenvagt i mange år af dit 
arbejdsliv. 

Stefanie Haunstrup, 25 år, blev færdigud-
dannet som sygeplejerske i januar og har 
siden 1. februar arbejdet i hæmodialysen på 
Fredericia Sygehus. Afdelingen er lige flyttet 
til Kolding Sygehus. Hun husker, at hun 
tidligere på året fik et brev fra PKA om 
pension, men har ikke interesseret sig vildt 
meget for emnet. Stefanie har dog været 
inde og lave et PKAtjek for at se, om hun 
sparer nok op. 

– Jeg var inde for at tjekke, om pensionen er 
over 70 procent af den løn, jeg får nu, og det 
er den. Den er på 73 procent. Men jeg 
arbejder 30 timer om ugen nu, og med 37 
timer vil der gå noget mere ind på pensionen 
end de ca. 2.500 kr. om måneden, der 
indbetales nu. Det svarer til 13,5 procent af 
lønnen. Jeg tror, det er midlertidigt med de 
30 timer og vil gerne op i tid. Selve PKAtjek-

Stefanie Haunstrup, 25 år – går ikke vildt op i pen-
sion. 

Et eksempel på et PKAtjek. 
Medlemmet er 53 år, hun 
har været medlem, siden 
hun var 26 år, og har haft 
en stigning i lønnen i løbet 
af arbejdslivet. Hvis hun 
sætter 1.400 kr. mere af 
til pension om måneden, 
kommer hun op på de 
anbefalede 70 procent 
i pensionsudbetaling i 
forhold til den nuværende 
løn.

STEFANIE ER OPPE 
PÅ 73 PROCENT

ket var ikke så svært, men meget af det 
andet med pension er lidt kompliceret. Min 
kæreste er advokatfuldmægtig, og hans 
pension er endnu mere indviklet. 

– Jeg tænker da på det med pensionen, men 
er først lige kommet i gang med at arbejde. 
Flere af mine kolleger har været til pensions-
møder, så der har været lidt snak om det. Jeg 
har ikke tænkt så meget over, hvor længe jeg 
skal arbejde, inden jeg går på pension. Så 
længe jeg kan, tænker jeg nu. Jeg ville først 
læse medicin, for jeg ville ikke være det 
samme som min mor, der er sygeplejerske. 
Men nu er jeg sygeplejerske, og det har jeg 
ikke fortrudt, siger Stefanie Haunstrup.  



–

Den fleksible efterløn, der gør det muligt at arbejde på deltid og få suppleret 
lønnen med efterløn, lever tilsyneladende et stille liv. Kredsløbet har talt med to 
sygeplejersker, der først sent blev klar over muligheden for at gå på, hvad mange 
i daglig tale kalder delefterløn. Både Kirsten Hansen og Merete Durbahn er glade 
for ordningen.

SENIORER TRIVES MED  
EFTERLØN I BAGHÅNDEN

FINALEN PÅ ARBEJDSLIVET
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Kirsten: Nu fortsætter jeg
Kirsten Hansen, 65 år i denne måned, har 
med en kort afstikker arbejdet på OUH i 
Odense, siden hun blev færdig som sygeple-
jerske som 30-årig. De seneste mange år har 
hun været i hæmodialysen. Kort efter, hun 
fyldte 62 år, overgik hun til den fleksible 
efterløn.

– Mange i min årgang har indbetalt til 
efterløn, og ældre kolleger har talt om at gå 
på efterløn, men mange fortsatte alligevel 
med at arbejde, til de blev pensionister. Jeg 
opdagede, at man som sygeplejerske kunne 
gå på delefterløn, som også min mand havde 
valgt på sit job. Det ville jeg også gerne, for så 
kunne vi være mere sammen, også med 
børnebørn, uden at jeg skulle sige farvel til 

jobbet. Det hele skulle aftales med afdelin-
gen, og arbejdstiden skulle mest af hensyn til 
skatten lande på 28 timer om ugen. Det giver 
fire arbejdsdage om ugen i hæmodialysen, 
hvor det med ca. 60 sygeplejersker er 
nemmere at være fleksibel. 

– Jeg var i forvejen på deltid, som jeg har 
været i hele mit sygeplejerskeliv, så 
økonomisk går det næsten lige op. Som 
fuldtidsforsikret fik jeg suppleret op til 37 
timer. Med den ordning, jeg er på, spiser man 
af efterlønnen, men jeg får alligevel ni af de 
12 portioner, man kan få skattefrit for ikke at 
gøre fuldt brug af efterlønnen, siger Kirsten 
Hansen.

Merete: Energien er tilbage
Merete Durbahn, 64 år, har arbejdet på 
Geriatrisk Ambulatorium på OUH Svendborg i 
mange år og har sammenlagt arbejdet inden 
for geriatrien i 22 år. Hendes plan var at gå på 
efterløn som 62-årig, men så opdagede hun, 
at det var muligt at blive i jobbet og få 
suppleret op med efterløn.

– Jeg har en jævnaldrende mand og vil gerne 
trække den, til jeg bliver 65 år. Da jeg 
tilfældigt fandt ud af, at man kunne gå på 
delefterløn, ringede jeg til DSA, og snakkede 
med mine ledere om det. Heller ikke min 
afdelingssygeplejerske og oversygeplejerske 
havde hørt om ordningen. Før var jeg på 35 
timer, og jeg vil betegne mig selv som et 
temmelig energisk menneske, men alligevel 

syntes jeg, at jeg manglede energi og 
kræfter til at blive ved på det timetal, når jeg 
også skulle være sammen med mit barne-
barn og passe hus.

– Jeg gik over på delefterløn i september i fjor, 
lige før jeg fyldte 63 år. Nu er jeg på 29 timer 
med en ugentlig dag på efterløn. Det 
fungerer brandgodt, og jeg ville ikke være 
det foruden. Jeg har gamle forældre, og nogle 
gange skal de hjælpes. Nu har jeg overskud til 
at gøre, hvad jeg synes er rigtigt. Økonomisk 
betyder det forbavsende lidt, for jeg får 
måske udbetalt en tusse mindre hver måned. 
Når jeg går på pension 30. september næste 
år, får jeg udbetalt ni eller 10 portioner 
skattefrit, siger Merete Durbahn. 



–

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 11 

Tre af de 85 sygeplejersker i Varde Kommune har passeret 70 år. Mens de lægger 
al deres faglighed og erfaring i fortsat at passe jobbet, gør politikerne i byrådet 
klar til at revidere seniorordningen ”Ned i tid – bevar pensionen”, der blev indført i 
2010 med blandt andet trepartsmidler.

VARDE STRÆKKER SIG  
FOR SENIORERNE

I de godt seks år har 50-55 medarbejdere 
løbende været på seniorordningen, og puljen 
har hidtil slået til. Men fortsætter den under 
uændrede vilkår, vil den i løbet af 2017 løbe 
tør. Endvidere er politikerne optaget af, at 
ordningen ikke må udvikle sig til et alminde-
ligt personalegode. Derfor planlægger de at 
sætte aldersgrænsen op fra 57 til 60 år, og at 
man højst kan være i ordningen i tre år. 

– Vi er som udgangspunkt positive over for at 

fastholde erfarne medarbejdere, og derfor 
vil vi strække os langt inden for de gældende 
overenskomster for at finde løsninger for 
seniorer. Vi har nogle ældre sygeplejersker, 
der stortrives i jobbet og bliver ved. Kombina-
tionen af deres erfaring og de yngre og 
nyuddannede, der har andre styrker, er 
meget vigtig, siger Vardes borgmester, Erik 
Buhl.

Han fremhæver betydningen af at have 
dygtige ledere, der har den direkte kontakt 
med medarbejderne og kan bedømme, hvad 
der skal til for at fastholde dem.

Ældre arbejder mest
Lederen af kommunens sygepleje, Rigmor 
Jensen, er glad for, at seniorordningen 
videreføres, om end det er i en beskåret 
form.

– Som i mange andre kommuner er det 
sådan, at de ældste medarbejdere faktisk 
arbejder flest timer, måske ofte af økonomi-
ske årsager. Med seniorordningen kan de 
trappe ned, uden at det går ud over pensio-
nen, siger Rigmor Jensen.

Hun fremhæver, at i Varde Kommune er høj 
alder ikke ensbetydende med afgang fra 
arbejdsmarkedet. 70-årsreglen gælder ikke 
længere, og der er som nævnt gode 
eksempler på, at flere udnytter det.

– Sygeplejerskernes enorme erfaring fra de 

mange år i faget er meget værdifuld, og også 
etisk byder de ind med noget. Omkostninger-
ne kan være nedsat hastighed i udførelsen af 
arbejdet, men det opvejes af mange andre 
gevinster, forudsat at funktionsniveauet er i 
orden. Synet på ældre medarbejdere har stor 
betydning. Vi kan se en stor gevinst for 
arbejdspladsen i dem, selv om de måske ikke 
undgår godmodige drillerier ind imellem, 
siger Rigmor Jensen.

Et af redskaberne til at fastholde ældre 
medarbejdere kan være individuel tjeneste-
tidsplanlægning, eventuelt med maksimalt 
fire arbejdsdage i træk.  

Lederen af Varde Kommunes sygepleje, Rigmor 
Jensen: Synet på ældre medarbejdere har stor 
betydning.

Vardes borgmester, Erik Buhl: Vi har nogle ældre 
sygeplejersker, der stortrives i jobbet.
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Sygehus Sønderjylland har helt bevidst ikke en særlig seniorpolitik. 
Medarbejdere kan have behov for at blive lettet i dagligdagen af mange 
årsager, og oftest har de ikke noget med alder at gøre.

Sygehus tager hensyn  
i alle livsfaser

alle medarbejdere fagligt og socialt, og 
sygeplejersker scorer højt, siger Grete 
Kirketerp. 

Det krævende væsen
På spørgsmålet, om sundhedsvæsenet er 
indrettet til at fastholde medarbejdere i 
mange år, svarer Grete Kirketerp, at 
medarbejderne har deres virke i en enormt 
travl og kompleks verden med ofte multisyge 
patienter, der giver store faglige udfordrin-
ger. Nogle kan være på toppen og bevare 
overblikket, andre kan ikke. Det har ikke 
nødvendigvis noget med alder at gøre.  

– Specialpolitikker kan alligevel ikke nå alle 
grupper af medarbejdere, og vi har en ambi- 
tion om at tage hensyn og udvise passende 
fleksibilitet i alle livsfaser. Personligt har jeg 
det blandet med at tale om skånehensyn 
over for særlige grupper, men snarer spe- 
cifikke hensyn i særlige situationer. Der er 
stor forskel på medarbejderes ønsker og 
behov, og nogle vil gerne have sig frabedt at 
blive skånet, siger sygeplejefaglig direktør i 
Sygehus Sønderjylland (SHS), Grete 
Kirketerp.

Af samlet ca. 3.000 medarbejdere er 950 
sygeplejersker. Af dem er 128 i aldersgrup-
pen 55-59 år, og 71 er 60 år eller derover. 
60+-gruppen er vokset med ca. 10 medar-
bejdere på et år. 

– Vores udfordring er, at sygeplejersker bliver 
ældre på forskellige måder, og når pensions-
alder nærmer sig 69 år, giver det problemer, 
hvis en medarbejder allerede som 60-årig 
føler sig udbrændt. Det er enormt vigtigt at 
fastholde ældre medarbejdere, fordi de med 
deres erfaring udgør et kæmpe potentiale. 
De både kan og vil og har været dygtige 
medarbejdere i rigtig mange år, siger Grete 
Kirketerp.

Når medarbejdere skånes i perioder af deres 
arbejdsliv, kan det foregå ved at gå ned i tid, 
have kortere arbejdsdage, færre vagter og få 
tildelt opgaver, der passer til deres situation. 
Gravide reagerer også vidt forskelligt. Nogle 

magter at passe opgaverne som hidtil, mens 
andre har behov for, at der tages særlige 
hensyn.

Anerkendelse tæller
Sygehusets FAM, hvor vagtholdene er 
omtrent lige store på alle døgnets timer, har 
siden efteråret 2015 deltaget i et projekt 
under Fonden for Forebyggelse og Fasthol-
delse, den såkaldte seniorpakke. Seniorer 
defineres i projektet som medarbejdere fra 
55 år og derover, og formålet er at forbedre 
deres muligheder for at blive længere i 
jobbet og få et godt seniorliv. 12-timers 
vagter er ikke den foretrukne arbejdsform 
for mange, der når en vis alder, og især for 
ældre medarbejdere er beskyttelsen i 
11-timers reglen vigtig. 

Grete Kirketerp vurderer, at mulighederne 
for at tilgodese medarbejdere med særlige 
behov er gode inden for overenskomsten. 
Sygeplejersker er patienternes kompetente 
kontaktperson 24/7 på et sygehus, de 
leverer både fagligt og personligt, og de 
bliver ikke dårligere til det med alderen – 
tværtimod.

- Når man skal fastholde medarbejdere, vejer 
det tungt, at man er anerkendt for, hvad man 
kan og gør. Det tæller ikke kun, hvad chefen 
tænker, men også omgangen med kolleger, 
det kollegiale fællesskab med de nære 
relationer, og den daglige dialog med 
patienter er vigtig. Vi kompetencevurderer 

Seniorbonus 
er populært

Lidt flere sygeplejersker over 60 år er 
på deltid end andre aldersgrupper på 
SHS. 71 har kunnet vælge en særlig 
seniorbonus, og 33 af dem har valgt at 
konvertere kontant bonus til fridage. 
Ellers udbetales seniorbonus som en 
procentdel af lønnen. 

Sygeplejefaglig direktør Grete Kirketerp: Sygeplejer-
sker bliver ældre på forskellige måder.
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Thorsten Lücke er afdelingssygeplejerske på et af de fem infirmerier i 
Forsvarets Sundhedstjeneste. Det ligger i Skrydstrup i Sønderjylland. 
Han er tillige TR for tjenestens sygeplejersker. 

Sygepleje i  
Forsvarets tjeneste

Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) består 
af fem nationale infirmerier, hvis vigtigste 
opgave bogstaveligt talt består i at holde 
Forsvarets personel i kampform, så det kan 
rykke ud til verdens brændpunkter.

Thorsten Lücke har ledelsesansvaret for mili-
tærsygehjælpere og sygeplejersker på Infir- 
meri Syd, der er placeret ved Fighter Wing 
Skrydstrup, hjemstedet for den danske 
styrke af F16-jagere. Han er desuden TR for 
25 sygeplejerskekolleger i infirmerierne fra 
Aalborg i nord til København i øst. 

– Hos os er det den omvendte verden i for- 
hold til normal sygepleje. Her kommer kun- 
derne sunde og raske og skal helbreds-
screenes, således at vi kan se, at de opfylder 
kriterierne for udsendelse. Der er væsentligt 
højere stressfaktorer og trusselsniveau ved 
at være internationalt udsendt, end hvis de 
er på tjenesterejse for en privat virksomhed, 
og det skal de kunne modstå helbredsmæs-
sigt, siger Thorsten Lücke.

Infirmeri Syd består af fire overlæger, en 
SAR-læge (Search and Rescue) der er vagt- 
havende på redningshelikopteren i Skryd- 
strup, to sygeplejersker, to sygepassere, en 
social- og sundhedsassistent med overve-
jende lægesekretæropgaver, en tandlæge, 
en klinikassistent, en tandplejer og en fleks- 
jobber. Den flyvermedicinske virksomhed 
skal centraliseres og forankres i Skrydstrup, 
hvor infirmeriet råder over ca. 2.000 m2 over 

jorden og 800 m2 under jorden, og derfor 
investeres 15-20 mio. kr. i en udbygning. Heri 
indgår et undertrykskammer, hvor piloter og 
andet flyvende personale testes hvert tredje 
år for eventuelle fysiologiske begrænsninger. 

Sygepleje af høj kvalitet
Til februar 2017 styrkes bemandingen i 
Skrydstrup med en flyverpsykolog, en 
flyverfysiolog og en flyverlæge. En overlæge 
har ansvaret for hele personalegruppen, og 

Thorsten Lücke, afdelingssygeplejerske i Forsvarets Sundhedstjeneste.
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Thorsten Lücke står for at få arbejdet til at 
fungere på tværs af samtlige faggrupper. 

– Sygeplejen består blandt andet af parak- 
liniske undersøgelser, helbredsundersøgel-
ser, opfølgning på helbredsstatus ved skader 
og sygdom, vaccinationer samt at indhente 
epikriser fra sygehus, egen læge, psykiater 
eller psykolog. Kravene til helbred ved ud- 
sendelse er strenge. Vi udøver i vores 
arbejde høj faglig kvalitet, og hvis vi skønner 
det nødvendigt for at sikre medarbejderens 
helbred, henviser vi til egen læge eller syge- 
hus, siger Thorsten Lücke. 

Infirmeriets sygeplejersker står også for 
hjemkomstsamtaler, når militærfolk fra både 
Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet kommer 
hjem fra missioner. Infirmeri Syd dækker i 
udgangspunktet alle tjenestesteder i Region 
Syddanmark, dvs. Oksbøl, Varde, Fredericia, 
Haderslev og Søgårdlejren samt Søværnets 

ansatte, som er bosiddende i regionen. For 
de værnepligtige i Haderslev er infirmeriet til 
rådighed med telefonkonsultation tre gange 
om ugen og på kasernen to gange om ugen.

Hele Forsvarets arbejdsmiljø
Thorsten Lücke har været afdelingssygeple-
jerske i Forsvaret siden 2001 og sad alene 
indtil 2013, da en større personalereduktion 
kostede jobbet for 180 medarbejdere i FSU, 
næsten halvdelen af staben. Han er tillige 
enligt siddende tillidsrepræsentant for 
medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd i 
Forsvaret. 

Gennem årene er han kommet med i en ræk- 
ke fora, der rækker helt til tops i Forsvaret. 
Det gælder det værnsfælles centrale sam- 
arbejdsudvalg, næstformandsposten i FSU’s 
samarbejdsudvalg, og ligeledes Forsvars- 
ministeriets underudvalg vedrørende 
arbejdsmiljø for samtlige 25.000 medarbej-
dere er han engageret i.

– Forsvaret er en farlig arbejdsplads, hvor 
mange får skader, blandt andet på grund af 
tungt materiel og støj. Det er ekstremt 
spændende at deltage i arbejdet med at 
forebygge og gøre det til en mere sikker 
arbejdsplads, alt sammen med en sygeple-
jerskes vinkel, siger Thorsten Lücke, der er 
uddannet sygeplejerske i 1995 og var på 
skadestuen i Randers inden ansættelsen i 
Forsvaret.  

Base nær F16-piloterne
TR-funktionen består kun i mindre grad af 
opgaver i forhold til det traditionelle 
arbejdsgiver-arbejdstager-område. 
Thorsten Lücke bruger tiden på at deltage i 
møder og skriftligt rapportere til sine med- 
lemmer inden for 48 timer, så de ved, hvad 
der rører sig fagligt. Alt sammen set med en 
sygeplejerskes øjne, for fagets sag taler han. 

– Jeg forsøger i mit TR-arbejde også at 
varetage arbejdstagernes synsvinkel i 
forhold til sygeplejen, så vi kan være fagligt 
ajour og attraktive i forhold til det civile 
arbejdsmarked. Staten er en dynamisk 
arbejdsplads, siger Thorsten Lücke.

”Jeg ser det som 
en kunst at  

navigere som 
civil ansat i en 
militærledet  
organisation  
og samtidig  

profilere  
sygeplejen for 

de ansattes  
bedste”  
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Fakta om  
Thorsten 
Lücke

Titel og navn: 
Afdelingssygeplejerske og TR 
Thorsten Lücke

Arbejdssted: 
Forsvarets Sundhedstjeneste 
Fighter Wing Skrydstrup

Han har base i Skrydstrup ikke langt fra 
Vojens i Sønderjylland, og det er langt fra 
tilfældigt, at Fighter Wing Skrydstrup er 
hjemsted for et infirmeri. En færdiguddannet 
F16-pilot koster i omegnen af 20 mio. kr. og 
er for kostbar at have kørende for længe på 
landevejen for at komme til helbredsunder-
søgelse.   

Engagement i handicapråd
Privat er Thorsten Lücke, 46 år, gift med 
Susanne, der arbejder i Tønder Kommune og 
er formand for Fagligt Selskab for Sundheds-
plejersker. Parret bor i Vojens og er forældre 
til to piger på 14 og 10 år, hvoraf den ældste 
er multihandicappet. Det er en del af bag- 
grunden for, at Thorsten er formand for 
Handicaprådet i Haderslev. 

Engagementet er ikke begrænset til 
arbejdstiden i Skrydstrup. 

Thorsten Lücke har sit virke tæt på F16-miljøet i 
Skrydstrup: Kravene til helbred ved udsendelse er 
strenge.
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Hvordan er det lige med  
søgnehelligdage jul og nytår 2016? 
(gælder både KL og DR)
Søgnehelligdage er helligdage, der ikke 
falder på en søndag. Da 1. juledag i år og 
nytårsdag 2017 falder på søndage, er de ikke 
at betragte som helligdage. Hvis du arbejder, 
bliver disse dage honoreret som arbejde på 
enhver anden søndag. 

Den 24. december sidestilles med en 
søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndel-
se, og 2. juledag er en søgnehelligdag. 

Den 31. december er der ret til frihed i størst 
muligt omfang mellem klokken 12.00 og 
24.00. Arbejder du i det tidsrum, bliver det 
honoreret som arbejde på en søndag. 

Har du spørgsmål, kontakt din TR/FTR for at 
få svar. 

Syge- og sundhedsplejersker, der er ansat 
som selvtilrettelæggere, har fri den 24. og 
31. december, og der gives ikke anden frihed, 
selv om dagene ligger i en weekend. 

Af Gerda Dam Hansen, Chefkonsulent DSR, Kreds Syddanmark

OM JULEN, NYTÅRET  
OG ET PAR ANDRE EMNER

Hvordan er det med restferien? 
Arbejdsgiveren bestemmer feriens placering 
efter drøftelse med de ansatte, dog således 
at der i videst muligt omgang tages hensyn 
til den enkeltes ønsker.

Ferierettigheder
•  Du har ret til at kende restferiens placering 

mindst en måned før afholdelse af ferien.

•  Du har ret til at afvikle restferie i hele uger

•  Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes

•  Den 6. ferieuge holdes efter den enkelte 
ansattes ønsker, enten ved afvikling eller 
udbetaling. 

Har du spørgsmål, kontakt din TR/FTR.

Der er mulighed for at få en økonomisk 
hjælp i form af en engangssum fra PKA, 
hvis man er i ressourceforløb eller 
jobafklaringsforløb
Som en konsekvens af reformen for 
førtidspension og fleksjob fra 2013 giver 
PKA mulighed for at få ”Sum ved ressource-
forløb” af minimum et års sammenhængen-
de varighed. Summen er på 75.000 kr., den 
er skattefri og modregnes ikke i offentlige 
ydelser. Man skal blot dokumentere over for 
PKA, at ressource-forløbsydelsen er tilkendt 
for mindst 12 måneder.  Ved jobafklarings-
forløb har man ikke altid bevilling fra kommu-
nen fra starten, og man vil først være 
berettiget til udbetaling, når der er gået 12 
måneder på ressourceforløbsydelsen. 

Under alle omstændigheder er det vigtigt at 
kontakte PKA på 39 45 45 40 ved sygdom, 
der påvirker ens indtægt. 

 

Søndag den 13. november var omkring  
170 sygeplejersker samlet til jubilæumsbrunch 

på  Hotel Kolding Fjord


