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videre vej.

OGSÅ HJEMMESYGEPLEJE SKAL VÆRE VIDENS- 
BASERET
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Kære medlemmer

I årets sidste udgave af medlemsbladet 
for de syddanske sygeplejersker, Kredslø-
bet, favner vi bredt i emnevalget. Indhol-
det afspejler, at vi som sygeplejersker li-
geledes favner bredt. 

Nogle er tæt på patienterne, andre er be-
skæftiget i ledende og koordinerende rol-
ler. Som tema har vi denne gang de syge-
plejersker, der vælger at gå hele vejen i 
deres videreuddannelse og bliver kandi-
dat. Deres drivkraft er, at de er ambitiøse 
på både egne og fagets vegne og ønsker 
at forbedre den faglige kvalitet af syge-
plejen på, hvad man betegner som evi-
densbaseret grundlag.

På kredsens generalforsamling i slutnin-
gen af oktober lagde vi op til debat om, i 
hvilken retning sygeplejen vil bevæge sig 
i fremtiden. Også på den baggrund har vi 
fundet det relevant at tale med sygeple-
jersker, der har grebet mulighederne og 
er i forskellige faser af deres nye arbejds-
liv. Vi kan ikke alle tage en kandidatud-
dannelse, men artiklerne kan forhåbent-
lig gøre os bedre til at række ud efter de 
tilbud, der ligger foran os og kan udvikle 
os personligt og fagligt. Du får håndgribe-
lige råd om, hvad du kan gøre for komme 
med i forreste linje i udviklingen af syge-
plejen. 

Også på anden vis er indholdet i dette 
blad håndgribeligt. Livet som sygeplejer-
ske rummer mange facetter, og nogle bli-
ver ramt af sygdom. Sygdomme kan være 
arbejdsbetingede, og de kan opstå som 

en smertelig omstændighed i livet. Det er 
vigtigt, at vi som faggruppe og fag kan 
rumme, at sygdomsramte kolleger i videst 
muligt omfang kan fortsætte med at fun-
gere som sygeplejersker. 

Læs historien om, hvordan en fynsk syge-
plejerske har kæmpet sig tilbage til det 
job, hun elsker, så hun stadig føler sig som 
et ligeværdigt medlem af teamet på sin 
afdeling. Det er også historien om, hvor 
vigtigt det er, at en leder er drevet af or-
dentlighed og formår at arbejde med 
rummelighed. Det giver stof til eftertanke 
at læse sygeplejerskens taknemmelighed 
over at få ledelsens, kollegernes og kom-
munens støtte til at fortsætte sit arbejds-
liv under ændrede betingelser.

For få uger siden havde vi valg til kreds- 
bestyrelsen og formandskabet i Kreds 
Syddanmark. Du kan læse om valget og 
de ny- og genvalgte politikere inde i bla-
det. Få dage efter offentliggørelsen af 
valgresultatet samledes den nye kreds-
bestyrelse, der også inkluderer kredsfor-
mand og kredsnæstformænd, til det før-
ste møde. Vi er i arbejdstøjet.  

En af årets store højtider nærmer sig og 
dermed også en tradition for, at vi invite-
rer medlemmer i biografen, og dette har 
vi gjort både med en familiefilm i decem-
ber og en biograftur i januar. Der er rift om 
billetterne, og der har i flere tilfælde ikke 
været nok til alle. Jeg håber dog, at sym-
bolikken står tilbage, at vi er sammen om 
vores fag og fælles oplevelser i Dansk Sy-

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

geplejeråd. Vi tænker rummelighed hele 
vejen, vi takker varmt for jeres opbakning 
ved det nylige valg, og vi ser frem til at 
være sammen om DSR i de næste år. 

Du og din familie ønskes en glædelig jul 
og et godt nytår. 

VI SKAL FORMÅ AT VÆRE  
RUMMELIGE OG FAVNE ALLE



–
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KANDIDATUDDANNELSEN

FLERE SYGEPLEJERSKER BØR  
GÅ HELE FORSKERVEJEN
Sygeplejen bliver stadig mere evidensbaseret, og kravene til uddannelse 
stiger. Professor Lise Hounsgaard opfordrer sygeplejersker til at tænke i en 
kandidatuddannelse.

Balance mellem klinik og teori
Sygeplejersker arbejder i stigende omfang 
selvstændigt, uden at læger er direkte invol-
veret. Det gælder i alle dele af sundhedsvæ-
senet, herunder i almen praksis, hvor konsul-
tationssygeplejersker blandt andet udfører 
kontroller af kronisk syge, uden at de nød-
vendigvis bliver set af den praktiserende 
læge. Også her kan en kandidatuddannelse 
give god mening. 

På sygeplejerskernes grunduddannelse er 
underviserne kandidater, og bacheloruddan-
nelsen står på to ben: Det kliniske og det teo-
retiske. Lise Hounsgaard vurderer, at skoler-
ne formår at balancere dette og samtidig 
tillade studerende at vælge at justere deres 
retning lidt. Under alle omstændigheder gi-
ver grunduddannelsen et godt udgangs-
punkt for et senere kandidatforløb. 

– Vi forsøger som fag at gøre opmærksom på 
mulighederne for at tage en af kandidatud-
dannelserne, men vi er afhængige af, at 
blandt andre politikere og samarbejdspart-
nere i sundhedsvæsenet kan se værdien af, 
at sygeplejersker videreuddanner sig på højt 
niveau. Det er også vigtigt, at ledende syge-
plejersker kan se nytten af at have medarbej-
dere med en kandidatuddannelse og støtter 
dem i det, siger Lise Hounsgaard.

Mange sygeplejersker er i en økonomisk situ-
ation, hvor de ikke har mulighed for at stude-
re med SU, og nogle arbejder ved siden af 
studiet. Det er en konkret udfordring. 

Sygeplejersker bør tage ledelse
Lise Hounsgaard mærker i sit daglige arbej-
de, at stadig flere sygeplejersker er interes-
serede i klinisk forskning. OPEN får mange 
henvendelser fra sygeplejersker, der ønsker 
at gå i gang med projekter, som de finder 
nødvendige i relation til deres daglige arbej-
de med patienterne. 

- Jeg kunne ønske mig, at der blev oprettet 
sygeplejecentre på hospitaler, hvor man kan 
samle forskning, og hvor der vil være mulig-
hed for, at sygeplejersker med en ph.d.-grad 
kan lede projekter, siger Lise Hounsgaard. 

Hun nævner den teknologiske udvikling som 
et af de områder, hvor sygeplejersker bør 
tage teten, så andre ikke bestemmer, hvor-
dan de skal agere. Udviklingen af sygepleje i 
for eksempel telemedicin og monitorering i 
hjemmet bør foregå i samarbejde med dem, 
der udvikler udstyret, men det er vigtigt, at vi 
skal kunne stille kritiske spørgsmål under-
vejs.

Sygeplejersker med 
en kandidatuddan-
nelse fylder fortsat 
ikke meget i faget, 
og endnu flere bør 
vælge som cand.
cur. eller den tvær-
faglige cand.scient.
san. at gå forsker-
vejen i form af en 
ph.d.-uddannelse.

Lise Hounsgaard er professor i sygepleje på 
OPEN, hvis formål er at styrke klinisk forsk-
ning ved OUH og Klinisk Institut ved Syd-
dansk Universitet. Hun arbejder dagligt med 
at vejlede og analysere data sammen med 
sygeplejersker og andre faggrupper i sund-
hedsvæsenet, som ønsker at trænge dybere 
ned i kliniske områder og forske. Hun er ikke i 
tvivl om, i hvilken retning sygeplejen vil be-
væge sig i fremtiden.

– Evidensbaseret sygepleje er en nødvendig-
hed. Vi kan ikke bare udføre sygepleje, som vi 
plejer, og i modsætning til tidligere har vi nu 
internationale databaser, der samler den ny-
este publicerede viden om forskning i syge-
plejefaglige emner, siger Lise Hounsgaard. 

Den monofaglige kandidatuddannelse, cand.
cur., udbydes på Aarhus Universitet i Aarhus 
og på universitetes campus i København, og 
cand.cur. i klinisk sygepleje kan studeres på 
Syddansk Universitet (SDU). Derudover ud-
byder SDU, Københavns og Aarhus Universi-
tet cand.scient.san., en tværfaglig kandidat-
uddannelse på sundhedsområdet. Interes - 
sen er pæn, og pladserne på disse studier er 
fyldt op.  

Opsøg viden  
– og vær nysgerrig
Lise Hounsgaards råd til sygeplejer-
sker, der har tanker om at videreud-
danne sig på kandidatniveau: 
Opsøg en sygeplejerske med en kandi-
dat- eller forskeruddannelse og søg 
gode råd. Din nærmeste chef er ikke 
nødvendigvis den, der ved mest om 
detaljerne i et uddannelsesforløb, og 
det kan man med rimelighed heller 
ikke forvente. Vær opmærksom på, når 
der holdes informationsmøder om 
kandidatuddannelser – og vær i det 
hele taget nysgerrig.
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LOUISE ØNSKEDE AT  
BRUGE HOVEDET ENDNU MERE
Louise Schlosser Mose nåede som nyuddannet at være ansat i cirka otte måneder 
som fuldtidssygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus (SVS), inden hun i foråret 
2011 begyndte at studere på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på 
SDU, cand.scient.san. Sideløbende med kandidatstudiet har hun været ansat på 
hovedpineklinikken på SVS, og det skulle komme til at præge hendes videre vej.

KANDIDATUDDANNELSEN

Louise Schlosser Mose nåede som nyuddan-
net at være ansat i cirka otte måneder som 
fuldtidssygeplejerske på Sydvestjysk Syge-
hus (SVS), inden hun i foråret 2011 begyndte 
at studere på den sundhedsfaglige kandidat-
uddannelse på SDU, cand.scient.san. Sidelø-
bende med kandidatstudiet har hun været 
ansat på hovedpineklinikken på SVS, og det 
skulle komme til at præge hendes videre vej.

– Fra jeg læste til sygeplejerske, har jeg vidst, 
at jeg gerne ville bag om de kliniske og fagli-
ge skøn, og hvilken viden der lå til grund for 
dem. Vores virke som sygeplejersker bliver 
mere evidensbaseret, og med den fordelag-
tige ordning, jeg fik med SVS, lå det lige til 
højrebenet at begynde på kandidatuddan-
nelsen, siger Louise Schlosser Mose.

Hun henviser til, at hun fik mulighed for at 
arbejde to dage om ugen på hovedpineklinik-
ken og være til undervisning på kandidatud-
dannelsen de øvrige tre dage i Odense. Som 
nyuddannet betød det meget, at hun ikke 
skulle forlade klinikken helt, og hun kunne 
bruge de praktiske erfaringer til universitets-
opgaver. De to verdener berigede hinanden.

Tværfagligheden varer ved 
På studiet kom hun på hold med en række 
faggrupper, fra en molekylærbiolog til en jor-
demoder, og det tætte samarbejde med an-
dre professioner fortsatte efter studiet. Hun 
var fra arbejdet i hovedpineklinikken optaget 
af, at mange patienter med hovedpine tog 
for meget medicin og risikerede at blive over-
medicineret, så medicinen mistede sin ef-
fekt, og hovedpinen fortsatte. Det ønskede 

hun at fordybe sig i og skrive en ph.d.-af- 
handling om. 

- Jeg brainstormede med min hovedvejleder 
på forskningscentret på SVS samt mine kolle-
ger i klinikken, lægerne, fysioterapeuterne, 
sygeplejerskerne og psykologen, og de var 
med til at definere, hvilke problemstillinger vi 
ønskede at gøre noget ved. Mange af patien-
terne i klinikken var gengangere, der igen var 
havnet i et overforbrug af hovedpinepiller, og 
de kunne være frustrerede, fordi de mangle-
de en behandling for hovedpine, der var an-
derledes end kun den medicinske, siger Loui-
se Schlosser Mose.

Projekt med hovedpinepatienter
En gruppe af patienter på 100 med et over-
forbrug af medicin mod hovedpine trappes 

ud af deres medicinske forbrug, og halvdelen 
af dem tilbydes derefter seks samtaler for-
delt over 12 uger for at undgå et nyt overfor-
brug. Forløbet er baseret på teorien om moti-
verende samtale, hvor patienten selv er 
meget aktiv, og hvor sygeplejersken eller fy-
sioterapeuten er en sparringspartner. Sam-
talen kan enten foregå enkeltvis eller i grup-
per. 

– Interviews og kvalitativ forskning ligger 
normalt meget til sygeplejersker. Læger har 
større tradition for at kigge på data og måle 
effekter – at arbejde mere statistisk. Men jeg 
synes som sygeplejerske også, at det er dej-
ligt, når to plus to bliver fire, og diversiteten i 
vores forskningsmuligheder er en styrke. Mit 
team er i gang med de sidste uddannelses-
forløb for patienter, hvorefter jeg skal analy-
sere på effekten, så jeg kan færdiggøre min 
ph.d.-afhandling, siger Louise Schlosser 
Mose.

Sygeplejersker møder velvilje
Hun afleverer sin afhandling 1. oktober 
2018. Under projektet er hun ansat under 
sygehusets forskningscenter, hvor hun aktu-
elt er den eneste sygeplejerske, der går for-
skervejen som ph.d.-studerende. Hun har 
mødt stor velvilje, og SVS prioriterer at til-
skynde og understøtte andre faggrupper 
end læger til at forske. 

– Min kandidatuddannelse har været et 
springbræt. Vi kommer ud fra sygeplejesko-
len med en bacheloruddannelse og skal have 
den overbygget for at kunne forske. Det er et 
must. Jeg ser flere sygeplejersker komme til 
de forskerarrangementer, sygehusets forsk-
ningscenter holder fire gange om året. Mit 
råd er at springe ud i det, hvis du har interes-
sen. Som sygeplejersker kan vi byde ind med 
noget rigtig spændende, som kan være med 
til at højne og evidensbasere vores fag, siger 
Louise Schlosser Mose. 

Louise Schlosser Mose foran den poster, hun præ-
senterede på den internationale hovedpinekongres i 
Glasgow i september.
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OGSÅ HJEMMESYGEPLEJE SKAL VÆRE 
VIDENSBASERET

– Hjemmesygeplejen er et felt, hvor jeg ople-
ver, at sygeplejersken har et kæmpeansvar 
over for en stor gruppe af borgere og pårø-
rende. Sygeplejersken i kommunen er sidste 
bastion før indlæggelse på sygehus, og hun 
må i positiv forstand finde kreative løsninger 
for at få det hele til at fungere i dagligdagen. 
Det vil virkelig batte noget, hvis vi i fremtiden 
får evidensbaserede løsninger i også kom-
munerne, siger Laila Mohrsen Busted.

I årene på Bornholm begyndte hun i 2006 på 
kandidatuddannelsen cand.cur., hvor hun 
pendlede til Aarhus. Forinden havde hun fra 
2003 taget en suppleringsuddannelse for at 
være klar til en akademisk uddannelse, og 
hun fødte sit første barn. Endnu før kandi-
datstudiet fik hun sit andet barn, og tiden 
blev delt mellem at være mor til to, undervise 
og rejse frem og tilbage til uddannelsen. Hun 
havde termin på sit tredje barn, samtidig med 
at hun afleverede specialet, og blev cand.cur. 
i 2009. 

Projekt i demensramte familier
I 2011 flyttede familien til Midtjylland, Laila 
Mohrsen Busted fik arbejde som adjunkt på 
sygeplejerskeuddannelsen i Vejle under Uni-
versity College Lillebælt (UCL), og trangen til 
at forske voksede.

– Jeg vidste, fra jeg blev færdig som sygeple-
jerske, at jeg ville tage en kandidatuddannel-
se. Jeg er sygeplejerske med et stort hjerte, 
og jeg ville være med til at udvikle faget, si-
ger Laila Mohrsen Busted.
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– Man kan sammenligne det med en børneu-
ro, der hænger over en vugge. Prikker du til 
en af boldene, rokker det ved hele uroen. En 
dements adfærd og personlighed giver usik-
kerhed, bekymring, sorg og skam, og ofte 
skaber sygdommen konflikter mellem pårø-
rende. Jeg fokuserer på patientens nærmiljø, 
familien og andre pårørende. Vi har som sy-
geplejersker et stort ansvar for at klæde dem 
på til at tage sig af den demente, når vi ikke 
er der, siger Laila Mohrsen Busted.

To veje til at gøre en forskel
Fredericia Kommune har en målsætning om, 
at borgeren skal blive længst muligt i eget liv. 
Laila Mohrsen Busted ruster i projektets før-
ste del demenskonsulenter til at tage den 
familiefokuserede samtale, der kan omfatte 
fra to og op til langt flere familiemedlemmer. 
Når der er udført et tilstrækkeligt antal sam-
taler, laver hun en kvalitativ evaluering ved at 
interviewe familiemedlemmer. 
Ph.d.-projektet afsluttes i september 2019. 

– På uddannelsen har jeg fået øjnene op for, 
at hvis jeg virkelig skal gøre en forskel inden 
for sygeplejen, skal jeg have fat på de unge, 
der vil være sygeplejersker. Ved siden af un-
dervisningen har jeg mulighed for forskning 
på UCL, som åbner for at gøre en forskel ude i 
virkeligheden. Jeg ynder at kombinere de to 
grene ved at integrere studerende fra Vejle i 
mine forskningsprojekter, siger Laila Mohr-
sen Busted.

I 2018 får hun selskab af yderligere to under-
visere på sygeplejerskeuddannelsen, der vil 
tage en ph.d. på UCL i Vejle. Hun henviser an-
dre sygeplejersker, der går i kandidattanker, 
til at melde sig til en Facebook-gruppe, Kan-
didatstuderende sygeplejersker og sygeple-
jersker med en kandidatgrad, hvor der er et 
godt miljø for at opmuntre og sparre om at 
tage springet. 

Laila Mohrsen Busted begyndte som ny sygeplejerske sit arbejdsliv inden for  
onkologien på Rigshospitalet i 2000. Året efter flyttede familien til Bornholm, 
hvor hun i 10 år nåede at være på en hjerteafdeling, adjunkt på øens sygepleje- 
skole og to år som hjemmesygeplejerske. Hun tabte sit hjerte til denne gren af 
sygeplejen. 

Hun er nu i gang med sit andet forsknings-
projekt blandt demensramte – og især deres 
familier – i Fredericia Kommune. Projektet 
går ud på at implementere familiefokuseret 
samtale. Fra sit tidligere virke er Laila Mohr-
sen Busted meget bevidst om, at demens 
påvirker hele den berørte families struktur, 
ikke kun ægtefællen og måske en datter, der 
bor i nærheden. 

Louise Mohrsen Busted: Vi skal have fat på de unge 
for at rykke sygeplejen.
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Annette G. Lorenzen blev kandidat i klinisk 
sygepleje for mindre end et halvt år siden. 
Uddannelsen omfatter både et monofagligt 
spor og et tværfagligt med flere fag sammen 
med jordemødre og ergoterapeuter. Det sid-
ste tilførte studiet en meget givende dimen-
sion, og de 22 studerende på holdet var dyg-
tige til at støtte hinanden. 

– Jeg begyndte på kandidatuddannelsen i kli-
nisk sygepleje, cand.cur., i september 2015 
og afsluttede den i juni 2017 på det andet 
hold fra SDU. Det kom sig egentlig af, at jeg 
havde taget flere diplomfag, og det blev van-
skeligere at få mulighed for at fuldføre en 
diplomuddannelse. Skulle det rykke noget, 
ville jeg gerne have en længerevarende vide-
reuddannelse. Jeg har altid været optaget af 
læring og at styrke fagligheden. Studiet var 
spændende og udfordrende, det var en 
kæmpemundfuld, siger Annette G. Lorenzen. 

Efter næsten 25 år i den kliniske del af syge-
plejen er hun optaget af, hvilke problemer 
kronisk syge har i deres dagligdag. Hvad er 
patientens perspektiv på den behandling og 
pleje, sundhedsvæsenet leverer, og hvordan 
ruster sundhedsprofessionelle patienterne 
til at mestre kronisk sygdom efter udskrivel-
se?

Det vil hun få et godt indtryk af som ansat i 
det nationale forsknings- og udviklingspro-
jekt, Aktiv Patientstøtte. 

Hele fagligheden i spil
Projektets målgruppe er de borgere med kro-

KANDIDATUDDANNELSEN

KANDIDATENS FELTARBEJDE  
BLANDT KRONISK SYGE
Annette G. Lorenzen blev kandidat i klinisk sygepleje for mindre end et halvt år 
siden. Uddannelsen omfatter både et monofagligt spor og et tværfagligt med 
flere fag sammen med jordemødre og ergoterapeuter. Det sidste tilførte studiet 
en meget givende dimension, og de 22 studerende på holdet var dygtige til at 
støtte hinanden.

nisk sygdom, typisk diabetes, KOL og hjerte-
karsygdomme, som blot udgør en procent af 
befolkningen, men står for 30 procent af de 
samlede sundhedsudgifter. De tilbydes indi-
viduel støtte ved i seks til ni måneder at være 
tilknyttet en fast sygeplejerske, der er ud-
dannet i coachende samtale over telefonen. 
Målet er at gøre borgeren i stand til at tage 
ansvar for sit eget liv og finde rundt i regio-
nale og kommunale sundhedstilbud. 

– Jeg er med i et projekt, hvor man følger bor-
gerne på en helt anden måde. Der er så man-
ge ubekendte, og man får virkelig brug for 
alle sine faglige kompetencer, siger Annette 
G. Lorenzen.

Hun blev uddannet sygeplejerske i 1992 på 
skolen i Sønderborg og blev ansat på hjerte-
medicinsk afdeling på det daværende Hader-
slev Sygehus, hvor hun var i fem år. Efter et år 
i kommunens hjemmepleje var hun i 10 år på 
sygehusets kardiologiske ambulatorium, der 
udførte ambulante hjerteundersøgelser. Da 
hun savnede at have med akutte patienter at 
gøre, skiftede hun til skadestuen i Aabenraa, 
som under de ni års ansættelse ændrede sig 
til fælles akutmodtagelse (FAM). Her nåede 
hun at være TR i tre et halvt år, inden hun 
kortvarigt var tilbage i hjerteafdelingen. 

Begyndelsen på et nyt arbejdsliv
Når man har familie og bor i Rønshoved ned 
til Flensborg Fjord, er der grænser for, hvor 
mange forskningsprojekter der er inden for 
rækkevidde. Projekt Aktiv Patientstøtte hø-
rer i Syddanmark under innovationsenheden 

på OUH, og der ansættes i disse måneder 20 
sygeplejersker, 10 med base i Odense og 10 i 
Kolding. 

- Ansættelsen i projektet er tidsbegrænset 
til to år og giver mig mulighed for at afprøve, 
hvilken vej jeg ønsker at gå med min kandi-
datuddannelse i fremtiden. Som led i projek-
tet sendes breve ud til borgere valgt ud fra 
en statistisk model, og som, vi tror, vil have 
glæde af patientstøtte. Dette projekt er for 
mig en start, og jeg vil efterhånden finde ud 
af, om jeg skal undervise eller have et andet 
virkeområde inden for sygepleje. Lige nu 
tænker jeg ikke i retning af en ph.d., siger An-
nette G. Lorenzen.   

Hun blev ansat 1. november i projektet, der 
varer til udgangen af 2019 og giver et tilbud 
om coachende samtale til 15.000 patienter 
på landsplan. Annette G. Lorenzen forventer 
selv at skulle gennemføre samtaler med cirka 
60 borgere ad gangen.  Hvis projektet viser 
sig at have den forventede effekt, kan det 
åbne for, at der kan afsættes yderligere mid-
ler til en permanent indsats.   

Annette G. Lorenzen: Skulle det rykke noget, ville jeg 
gerne have en længerevarende videreuddannelse.
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Kredsbestyrelsesvalget 2017 er slut,  
og stemmerne talt op.
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Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmarks poli-
tiske hold består af en kredsbestyrelse og et 
formandskab - i alt 28 personer - valgt af og 
blandt kredsens medlemmer. Formandska-
bet udgøres af kredsformanden samt fire 
kredsnæstformænd, som sammen med de 
øvrige 23 kredsbestyrelsesmedlemmer er 
valgt for en periode på fire år.

Ved kredsbestyrelsesvalget i november blev 
der valgt otte nye bestyrelsesmedlemmer 
samt to nye kredsnæstformænd.

Kredsbestyrelsen og formandskabet fast-
sætter kredsens lokale politikker og strategi-
er. Bestyrelsens opgave er at være tæt på 
medlemmerne og de tillidsvalgte, så de kan 
opfange signaler, der har betydning for de 
politiske beslutninger særligt lokalt og også 
på landsplan i Dansk Sygeplejeråd.

Den nye bestyrelse har blandt andet særlig 
fokus på at skabe nye måder at arbejde på, 
herunder at involvere medlemmerne i højere 
grad end tidligere.  Dette fokus er udsprun-
get af både kongressens beslutninger i 2017 
og af organisationens arbejde med projektet 
”Sammen om DSR”.

Alle ønskes tillykke med valget. 
 
De valgte er: 
Betina Iroisch Kristensen, Birgith Flyvbjerg, 
Birthe Overgaard, Camilla Rosager Weber, 
Gitte Solgård Larsen, Kirsten Elmholdt  
Nikolajsen,Louise Gjervig Lehn, Andreas 
Lund Andersen, Anja Skovgaard Nissen,  
Dorthe Boe Danbjørg, Christina Rosen-
berg,Janne Horsted Grevsen, Lisbeth  
Hammer Andersen, Barbara Hjalting, Louise 
Prahl Bårris, Dorte Ruge, Gitte Würtz, Mette 
Kästner Jacobsen, Carina Schmidt Moos, 
Anne Nissen, Ina Kristensen, Sille Olesen, 
Solvejg Pedersen, John Christiansen og Jytte 
Pharao-Bonde.

Line Gessø Storm Hansen

Mads Dippel Rasmussen

Helle Kruse Hansen
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HVERDAGSLIV

Anne Christiansen og hendes kolleger udøver også grundlæggende sygepleje 
på intensiv i Aabenraa. På et teknologitungt afsnit er det vigtigt at informere og 
skabe tillid blandt patienter og pårørende.

SYGEPLEJE MELLEM  
TEKNOLOGI OG PÅRØRENDE

Bag alt udstyret på en intensivafdeling gem-
mer sig et behov for at udøve samme syge-
pleje, som på en hvilken som helst anden sy-
gehusafdeling. 

Anne Christiansen er en af 50 sygeplejersker 
på afdelingen for kritisk syge patienter med 
behov for intensiv overvågning, behandling 
og pleje. Hun er uddannet fra Den Sønderjy-
ske Sygeplejeskole i Sønderborg i 1986 og 
blev vakt af specialet, da hun i de følgende år 
arbejdede på københavnske sygehuse, først 
inden for neurokirurgi på Hvidovre Hospital 
og dernæst intensiv i Gentofte. 

- Jeg fattede interesse for neurokirurgien al-
lerede under uddannelsen. Nogle af patien-
terne krævede intensiv overvågning, og den 
intensive del er et meget afvekslende arbej-
de, hvor patienterne kommer fra mange spe-
cialer. Man skal som sygeplejerske være ge-
neralist på nogle områder og specialist på det 
intensive område, siger Anne Christiansen.

Efter årene i København kom hun i 1993 til 
intensivafdelingen på Haderslev Sygehus og 
fulgte med til Aabenraa i 2004. Her har hun 
siden arbejdet som intensivsygeplejerske og 
teknologiansvarlig. Hun er tillige blandt de 
35 sygeplejersker på afdelingen, som har 
den toårige specialuddannelse, der veksler 
mellem teori og praktik. Yderligere fem syge-
plejersker er i gang med uddannelsen, som 
Sundhedsstyrelsen anbefaler. 

Bedre tid til at skabe tillid
Patienterne på intensiv afspejler de specia-
ler, der er på Sygehus Sønderjylland. Bortset 
fra eksempelvis hjerte-, lunge- og neuroki-
rurgiske operationspatienter omfatter det 

stort set alle patientkategorier med en over-
repræsentation af ældre patienter.

– Vigtigst i intensivsygeplejen er helt almin-
delig grundlæggende sygepleje. Vore patien-
ter er kritisk syge, og skal have hjælp til 
blandt andet vejrtrækning, ernæring og lej-
ring. Det hele hører med for at stabilisere og 
gøre patienten mere rask. Jeg kan bruge 
mange elementer af, hvad jeg har lært, for 
eksempel biokemiske mekanismer, i forbin-
delse med den specialiserede behandling, 
siger Anne Christiansen. 

Intensivafsnittet i Aabenraa består af fem 
enestuer og to intermediære pladser. Der er 
næsten en sygeplejerske pr. patient, og det 
kan lyde af meget. Men når en behandling af 
en ny, dårlig patient skal sættes i gang, kan 
der ofte være behov for to-tre sygeplejer-
sker, og så reorganiserer personalet, så det 
kan lade sig gøre, uden at det går ud over be-
handling og sikkerhed for afsnittets øvrige 
patienter, hvoraf langt hovedparten også er 
akutte. 

– Vores bemanding indebærer, at vi har bed-
re muligheder for at møde patienter og pårø-
rende og informere fyldestgørende, så de får 
tillid til os og ved, at vi har styr på, hvad vi la-
ver. Ude i huset anser man os måske for at 
være lidt specielle, men ligesom på andre af-
delinger forsøger vi at arbejde sammen som 
et team, så vore styrker bliver brugt til gavn 
for patienten. Jeg ser ikke mig selv som noget 
særligt i forhold til en sygeplejerske på en 
stamafdeling, siger Anne Christiansen.

Udstyret kan fremmedgøre
Den udstrakte brug af apparatur adskiller 

dog arbejdet på intensiv fra eksempelvis en 
medicinsk afdeling. Teknologien er livsnød-
vendig på linje med antibiotika for at kunne 
behandle akut syge patienter. 

- Men teknologien ændrer ikke på selve sy-
geplejen. Vi får hjælp af udstyret til observa-
tioner, men vi er derudover en meget men-
neskelig afdeling. Det er en stor forandring 
for pårørende at se deres kære ligge med 
ledninger og rør, og udstyret kan virke over-
vældende. Vi skal hjælpe med at tone udstyr 
og apparatur ned til, at det er noget praktisk 
for at kunne overvåge og behandle et fami-
liemedlem, siger Anne Christiansen.

Vågne patienter stiller nye krav
Også over for kolleger har hun som teknolo-
giansvarlig en opgave. Hun har gennem åre-
ne taget en diplomuddannelse i blandt andet 
pædagogik og formidling, så hun kan hånd-
tere den omfattende uddannelsesopgave 
over for sine kolleger i afsnittet - basissyge-
plejersker, kursister og andre intensivt ud-
dannede sygeplejersker. Basissygeplejersker 
venter på at få en kursiststilling med henblik 
på at tage den intensive specialuddannelse. 
Der er hele tiden nye kolleger, der skal oplæ-
res i respiratorbehandling og anvendelse af 
overvågningsudstyret. 

– Intensivspecialet udvikler sig hele tiden. I 
de seneste 10 år har en af udviklingsretnin-
gerne været, at intensivpatienter i respirator 
skal være vågne, ikke sovende, under respi-
ratorbehandling. De har så mindre behov for 
medicin og mulighed for selv at bevare mere 
indflydelse på at blive raske, idet de selv i en 
eller anden udstrækning kan være aktivt del-
tagende. Det rummer altid en udfordring, at 



DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 11 

de ikke kan snakke, når de er tilkoblet respi-
ratoren, og vi skal så vise nærvær og forsøge 
at skabe kommunikation, siger Anne Christi-
ansen.

Intensiv madlavning
Anne Christiansen har svært ved at se sig 
selv i og finde andre specialer, der er lige så 
afvekslende og spændende at være sygeple-
jerske i.  

Hun bor i Haderslev, er gift med en mand, der 
arbejder i et kommunikationsjob, og parret 
har to voksne børn, der studerer udenbys. I 
fritiden går hun meget op i at lave mad, ikke 
præget af noget enkelt lands madkultur, for 
fællesnævneren er, at det skal smage godt. 
Nogle af råvarerne hentes i drivhuset i haven. 

 

Fakta om  
Anne  
Christiansen

Titel : 
Sygeplejerske og  
teknologiansvarlig

Arbejdssted: 
Intensiv, Aabenraa 
Sygehus Sønderjylland

Intensivsygeplejerske Anne Christiansen: Ude i huset anser man os måske for at være lidt specielle.
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Da Line Fruerlund Nielsen fik diagnosen at-
takvis multipel sklerose i sommeren 2014, 
var det ikke et kæmpechok for hende. 

Hun blev ganske vist året før efter synsner-
vebetændelse, der kan være det første tegn 
på sklerose, erklæret helt frisk og rask. Men 
hun fik fra 2013 de pludselige sygdomsud-
brud, attaks, hvert halve år og anede, at no-
get ikke var, som det skulle være.

– Da jeg fik diagnosen, ændrede mine livsbe-
tingelser og -grundlag sig. Som det første gik 
jeg ned til kollegerne på afdelingen og sagde 
det højt, og de blev naturligvis kede af det. 
Dengang var mine tanker helt anderledes, 
end de er nu. Jeg sagde til mig selv, at syg-
dommen ikke skal have lov til at styre mig. Jeg 
begyndte på medicinsk behandling, og det 
skulle nok virke. Men det viste sig, at syg-
dommen var i bevægelse, jeg blev træt og fik 
svært ved at koncentrere mig, siger Line Fru-
erlund Nielsen, 44 år. 

For to år siden fik Line det første attak i be-
nene, og da hun et halvt år senere fik et lig-
nende attak, modnedes tanken om et fleks-
job. Hun var begyndt i ambulatoriet på 
Nyremedicinsk Afdeling Y på OUH blot et 
halvt år før sygdomsdiagnosen. At vænne sig 
til tanken om ikke længere at kunne passe 
jobbet i 37 timer om ugen som hidtil var en 
proces. Men det blev gradvis tydeligere, at 
hun ikke ville være i stand til at passe arbej-
det i normalt omfang, og hun havde haft fle-
re delvise sygemeldinger. 

En afdelingssygeplejerskes dilemmaer
I sommeren 2016 havde hun og afdelingssy-

geplejerske Line Stærmose Jensen den før-
ste dialog om et fleksjob. Sidstnævnte havde 
været i afdelingen i seks år, men som leder 
blot siden april samme år. Ingen af dem vid-
ste ret meget om fleksjob, men de havde et 
fælles mål om, at Line Fruerlund Nielsen 
skulle blive på afdelingen. 

– Da jeg overtog ledelsen i april 2016, havde 
Line haft tre forskellige ledere på ambulato-
riet, og det var blevet skåret ned efter bespa-
relser. På det tidspunkt arbejdede hun fire 
timer om dagen med at modtage patienthen-
vendelser pr. telefon, og det var tydeligt, at 
hun arbejdsmæssigt ikke kunne klare mere. 
Hun gik i perioder med krykker. Jeg havde en 
medarbejdere, jeg gerne ville passe på og 
holde på. Men jeg havde også et hensyn at 
tage til de fire tilbageværende kolleger i am-
bulatoriet, for der var ikke nogen til at passe 
telefonen, når Line ikke var der, og det lagde 
et pres på dem, siger Line Stærmose Jensen. 

De to sygeplejersker med fornavnet Line lo-
vede hinanden, at de ville gøre alt for at få 
det til at lykkes med et fleksjob. Der blev ta-
get kontakt til sygehusets HR-afdeling og til 
Odense Kommune for at afklare betingelser-
ne. Line Stærmose skulle tage hensyn til og 
sikre ordentlighed for både Line Fruerlund og 
de øvrige medarbejdere, og HR-afdelingen 
skulle sikre, at reglerne blev overholdt, og at 
der var rimelighed i den løsning, der blev 
valgt. 

Den svære omstilling
Fra Line og Line første gang talte om fleks-
job, til det var en realitet, gik 13 måneder. I 
mellemtiden var Line Stærmose nødt til at 

LIVLINE TIL ET NYT ARBEJDSLIV  
MED SKLEROSE
Historien om op- og nedture, omstilling til et nyt liv og en leders store indsats 
for at fastholde hende, da Line blev diagnosticeret med alvorlig sygdom. Der var 
også et hensyn at tage til kollegerne på afdelingen.

RUMMELIGHED
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marts, hvorefter hun fortsatte i funktionen. I august var hun afklaret 
til et fleksjob i 12 timer om ugen.

Line Fruerlund står nu for ernæringen til de nyresyge, der ofte har 
problemer med at få mad nok. Typiske symptomer ved nyresvigt er 
kvalme og madlede, og at patienterne kommer i underskud med pro-
tein. Line serverer morgenmaden og et mellemmåltid, hvor der er tid 
til at snakke om, hvad patienten kan overkomme at spise. 

–  Jeg er rigtig glad for min nye funktion. I den første tid skulle jeg 
omstille mig, men det gik ret hurtigt. Jeg kan godt lide, at jeg har mit 
eget program, for det giver mig den kontinuitet, jeg har behov for. På 
forhånd var jeg nervøs for, om jeg kunne se mig selv som sygeplejer-
ske på sengeafdelingen, men det er ovre, og jeg føler mig ikke redu-
ceret, men ligestillet, i forhold til mine kolleger. Man kan nemt få en 
mindreværdsfølelse og bliver slået ud af kurs, når man bliver kronisk 
syg. Jeg har fået balance i min sygdom og bestemt også i mit arbejds-
liv, og jeg kan kun opfordre andre sygdomsramte sygeplejersker til at 
tænke i fleksjob, siger Line Fruerlund.

12 timer om ugen
Både hun og Line Stærmose roser det gode samarbejde med HR-af-
delingen og Odense Kommune i hele processen. Line arbejder 12 
timer om ugen, tre timer om dagen og med onsdag som en ugentlig 
fridag, og kommunen supplerer hendes løn op. 

– Reglerne er sådan, at vi ikke må opfinde et job til Line. Hendes ar-
bejde skal være opgaver, der allerede skal løses, og som kan løses af 
andre, når Line ikke er til stede. Forbedringen af nyrepatienternes 
ernæringstilstand er en fornem opgave, og en opgave der skal prio-
riteres hver eneste dag. Som afdelingssygeplejerske handler det om 
at udvise ordentlighed over for den enkelte og tage hensyn til en 
gruppe af medarbejdere, i dette tilfælde ambulatoriet. I nogle tilfæl-
de kan det være nødvendigt at afvikle selv de bedste medarbejdere, 
når man forholder sig til alle forhold. Det glæder mig at kunne skabe 
plads til et fleksjobforløb, og Lines indstilling, hendes arbejdsglæde 
og gejst, viste mig, at hun ville det. Tænk sig, at Line har været på 
arbejde med krykker dagen efter et attak, ikke for at bevise noget, 
men fordi hun kan lide at gå på arbejde, sige Line Stærmose. 

Hun fremhæver, hvor vigtigt det er for en sygeplejerskes identitet, 
at hun hele tiden har kunnet se sig selv som netop sygeplejerske, 
med ansvar og selvstændige opgaver. 

Lederen er godt selskab
Line Fruerlund løber næsten tør for ord, når hun skal rose sin nær-
meste leder for indsatsen for at beholde hende på arbejdspladsen.

– Line har som person og leder ageret og italesat, at hun gerne vil 
have mig, og at vi kæmper sammen. Hun har bare været der hele ti-
den for mig, og hvis det kunne hjælpe mig at tage med til et rehabili-
teringsmøde, gjorde hun også det – i sin ferie. Jeg har ikke følt mig 
under pres for at vise, at jeg kan klare jobbet, men har kunnet slappe 
af i hendes selskab, siger fleksjobberen Line. 

Line Stærmose mener blot, at hun har passet sit arbejde som leder 
– men er alligevel stolt af sin medarbejders ord.   

afskedige Line Fruerlund, dog med en klausul om, at Line ville blive tilbudt 
et fleksjob i afdelingen, hvis hun blev godkendt til det.

Line Stærmose indså hurtigt, at Line Fruerlund ikke kunne fortsætte i tele-
fonfunktionen i ambulatoriet på grund af hendes begrænsninger og hensy-
net til det øvrige personale. På det tidspunkt var hendes skleroseramte 
medarbejder dog ikke klar til at forlade sine kolleger i den lille afdeling. 

– Det hele er en proces. En ting er at fordøje, at man er syg, noget andet er 
hele omstillingen til et nyt arbejdsliv. Line har set alle sider af mig, fra at 
være glad til at være rigtig ked af det. Den dag, jeg fik at vide, at jeg skulle 
forlade ambulatoriet, var jeg virkelig ked af det, siger Line Fruerlund. 

Tilpasning til en ny rolle
I januar 2017 kom hun i praktik på Afdeling Y’s sengeafdeling, hvor Line  
Stærmose også er afdelingssygeplejerske. Det varede frem til midten af 

Line og Line står sammen om at sikre, at Line Fruerlund 
trods sin sygdom får et godt arbejdsliv.



–

KREDSFORMANDENS PLANER

Aldrig tidligere har der været opstillet så mange kandidater til kreds-
bestyrelsen og næstformandsposterne i Dansk Sygeplejeråd Kreds 
Syddanmark, og aldrig tidligere har så mange afgivet deres stemme. 

– Vi er naturligvis meget glade for den store 
interesse, valgene har været omgærdet af. 
En af årsagerne kan være, at valgperioden er 
forlænget fra to til fire år. En anden årsag kan 
være, at vi som organisation befinder os i en 
proces, hvor vi sætter fokus på, hvad vi skal 
være fælles om i DSR, og det interesserer 
mange medlemmer. Vi har behov for at ud-
vikle måden, vi er sammen på, så vi kommer 
tættere på arbejdspladserne. Vi ønsker, at 
medlemmerne oplever os som nærværende 
og optaget af, hvad der sker i hver en krog af 
vores kreds, siger kredsformand John Christi-
ansen, der blev genvalgt uden modkandidat. 

Den tætte kontakt til medlemmerne handler 
ikke kun om kredsbestyrelsen, men også om 
de tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmil-
jørepræsentanter (AMiR), der er tættest på 
kollegerne i dagligdagen. DSR’s hovedbesty-
relse har vedtaget pejlemærker, der placerer 
tillidsvalgte endnu mere centralt som vigtige 
aktører i forpligtende fællesskaber på ar-
bejdspladserne. 

– Vi har et stort ønske om indadtil at udvikle 
et stærkt DSR, der er tæt på, relevant, nær-
værende og handlekraftigt. Det kan lyde flot, 
og vi er helt bevidste om, at det skal omsæt-

KREDSENS NYE HOLD ER SAT  
– DU VIL KUNNE MÆRKE DET

tes til konkrete initiativer, der kan mærkes 
hos det enkelte medlem. En af vejene er, at vi 
giver TR en værktøjskasse, så hun kan være 
der for medlemmer, ledere og andre samar-
bejdspartnere, hvor de end befinder sig i vo-
res kreds. Som den politiske ledelse i kredsen 
skal vi overordnet bidrage til at positionere 
sygeplejen og sygeplejersker, siger John Chri-
stiansen. 

Det nye formandskab
Kredsformanden byder velkommen til de to 
nye kredsnæstformænd, Helle Kruse Han-
sen, der hidtil har været FTR for sygeplejer-

Det nye formandskab er: John Christiansen , Jytte Pharao-Bonde, Line Gessø Hansen, Helle Kruse Hansen  og Mads Dippel Rasmussen

14 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK
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skerne på Sydvestjysk Sygehus, og Mads Dip-
pel Rasmussen, sygeplejerske på OUH. De 
afløser Jytte Kristensen og Morten Hartvig 
Petersen i formandskabet. Sidstnævnte gen-
opstillede ikke. 

– Vi er et nyt formandskab, hvor nogle har 
erfaring fra tidligere valgperioder, og andre 
bringer nye kompetencer ind, som vi vil sæt-
te i spil. Vi er fulde af energi og iver efter at 
arbejde, så det kan ses i din hverdag som sy-
geplejerske. Vi skal billedligt talt favne hele 

sygeplejerskens livscyklus, fra hun kommer 
ind på uddannelsen, bliver færdiguddannet 
og er klar til et arbejdsliv med et karrierefor-
løb, og til hun bliver aktiv i seniornetværk. 
DSR må gerne vare hele livet, siger John Chri-
stiansen.

Sygeplejersker er eftertragtede
Ved indgangen til forhandlingerne om OK18 
fylder løn- og arbejdsvilkår meget i kredsens 
arbejde. Rammerne og vilkårene for at udøve 
sygepleje af høj kvalitet er pressede, og det 

samme er den enkelte sygeplejerskes mulig-
heder for at udvikle sig løbende og påvirke sit 
karriereforløb. 

– Vi skal formå at udnytte, at vi er eftertrag-
tet arbejdskraft. Det gælder også lokalt, hvor 
vi skal stille krav til arbejdsgiverne, så vi op-
når anerkendelse og kontant belønning for 
den værdifulde rolle, vi udfylder i det danske 
sundhedsvæsen, siger John Christiansen.   

HAR DU LYST TIL AT VINDE ET  
GAVEKORT TIL MATAS PÅ 500 KR?
Så løs krydsordsopgaven og indsend kodeordet til nytisyd@dsr.dk senest onsdag den 27.12.2017.
Den heldige vinder bliver udtrukket i uge 1, 2018 og vil få direkte besked.
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Tine kontakter kredsen, for hun ønsker at gå 
op i tid. Hun er nu ansat 32 timer om ugen, 
men har et ønske om at arbejde 35 timer om 
ugen. Der er i afdelingen to ledige stillinger. 
Lederen har sagt, at det har hun forståelse 
for, men at de kun ansætter sygeplejersker 
på 32 timer, for ellers kan hun ikke få planer-
ne til at gå op.

Tine spørger, om det er OK? Det kan jeg svare 
nej til og begrunder mit svar.

Der er både inden for det kommunale og det 
regionale område indgået aftaler om deltids-
ansattes adgang til et højere timetal. 

Formålet med aftalerne er at skabe rammer-
ne for, at deltidsansatte, som ønsker det, får 
mulighed for at arbejde flere timer eller på 
fuld tid. 

Der er dog visse krav, der skal være opfyldt.

•  Man skal være fastansat i en deltidsstilling. 
Tidsbegrænset deltidsansat på over en må-
ned er ligeledes omfattet. 

Af Gerda Dam Hansen, Chefkonsulent DSR, Kreds Syddanmark

HAR TINE RET TIL AT  
FÅ FLERE TIMER?

•  Der skal være ledige permanente timer til 
rådighed. 

•  Man skal kunne opfylde de krav, som er for-
ventelige og bundet op på de ledige timer i 
forhold til kvalifikationer, opgaver og ar-
bejdstid. 

Ledige timer til deltidsansatte
Når der opstår permanente ledige timer til 
besættelse, har kommunen/regionen pligt 
til at tilbyde de ledige timer til allerede an-
satte medarbejdere, som er på deltid. 

Pligten gælder inden for kommunen/regio-
nen, og det øverste MED-udvalg kan drøfte, 
hvorledes tjenestestedet nærmere define-
res. Som udgangspunkt er det en arbejds-
plads, hvor der i ledelsesfunktionen indgår 
beslutnings- eller indstillingsret ved ansæt-
telser. 

DSR anbefaler, at den enkelte deltidsansatte 
skriftligt gør ledelsen opmærksom på, at der 
ønskes flere timer.

Du kan kræve begrundelse
Når der opstår ledige timer, skal disse udby-
des til allerede ansatte deltidsansatte, før 
der kan ske eksternt opslag. 

Hvis der er flere deltidsansatte, der har søgt 
om ledige timer, afgør ledelsen, hvem der 
skal have de ledige timer.

Jeg oplyser også Tine om, at såfremt hun får 
afslag på sin konkrete ansøgning om ledige 
timer, er ledelsen forpligtet til at give en 
skriftlig begrundelse, hvis hun beder om det. 
Det opfordrer jeg hende til at gøre, da hun 
netop ikke kan få nogle af de ledige timer.

Tine er tilfreds med svaret. 

GLÆDELIG JUL  ·  GODT NYTTÅR



DSR Kreds Syddanmark
Vejlevej 121, 2. sal
7000 Fredericia

t: 7021 1668
e: syddanmark@dsr.dk
w: www.dsr.dk/syddanmark

Sygepleje i Syd 2018
Arrangementskalender

– tag ud og hæng op
OBS
•  Hold øje med www.dsr.dk/syddanmark, som 

opdateres løbende med arrangementer, 
 programmer og andet•  Du skal være aktivt medlem af DSR for at kunne 

tilmelde dig arrangementer. Er du studerende 
eller senior kontakt kredskontoret for   
tilmelding.•  Vær opmærksom på tilmeldingsfrister, max. 

deltagerantal og andre praktiske detaljer
•  Du er først tilmeldt et arrangement, når du 

modtager en mailbekræftelse, hvor der står, at 
du er optaget på arrrangementet 

TIP!
Log ind på www.dsr.dk og tilmeld dig nyheder fra 
Kreds Syddanmark.Så modtager du automatisk mails, når kredsen 

annoncerer arrangementer og andre nyheder.

Sygepleje i Syd 2018DSR Kreds Syddanmark

Dato Arrangement

Tid og sted

17.Januar
Biograftur

Flere steder i kredsen

18. januar
Temadag om palliation

Odense 
kl. 8.30-16.00

25. januar
Temadag om palliation

Esbjerg  
kl. 8.30-16.00

1. februar
Temadag om palliation

Kolding  
kl. 8.30-16.00

20. februar
Temadag om tryksår

Rødekro  
kl. 8.30-15.30

27. februar
Temadag om tryksår

Odense  
kl. 8.30-15.30

6. marts
Temadag om tryksår

Esbjerg  
kl. 8.30-15.30

8. marts
Temadag om palliation

Aabenraa  kl. 8.30-16.00

12. marts
Temaeftermiddag om inkontinens

Esbjerg  
Tid og sted annonceres senere

14. marts
Temadag om arbejdstidsaftalen  Det kommunale område

Fredericia  kl. 8.30-15.00

15. marts
Temadag om palliation

Svendborg  kl. 8.30-16.00

Forår 2018
Holbækmodellen 

Tid og sted annonceres senere

20. marts
Temadag om demens

Odense  
kl. 9.00-15.00

22. marts
Temadag om demens

Kolding  
kl. 9.00-15.00

10. april
Pensionsmøde Pension er vigtig – uanset din alder

Odense

11. april
Pensionsmøde Pension er vigtig – uanset din alde

Esbjerg

28. maj
Temadag om diabetes

Fredericia   kl. 8.00-15.00

4. juni
Temadag om diabetes

Rødekro  
kl. 8.00-15.00

Følg os på Facebook: Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark

Januar 

Biograftur

MAJ/JUNI
Temadag om diabetes

Fredericia og Rødekro

HAR DU EN GOD IDE?
Trænger din arbejdsplads til et afbræk i hverdagen? Hvad med et interessant 
fagligt foredrag, en hyggelig social aktivitet eller bare et godt grin. 

Kreds Syddanmark giver økonomisk støtte til at føre din idé ud i livet.  
Vi kalder puljen ”Sygepleje i Syd”. 

Læs mere: www.dsr.dk/syddanmark/sygeplejeisyd

Temadag om demens
Odense og Kolding

– flere steder i kredsen

Febuar/Marts

Temadag  
om  
tryksår
Flere steder i kredsen

7%

7%

7%

April

Pensions- 
møder
Esbjerg og  
Odense

Januar/februar
Temadag om palliation

Flere steder i kredsen

?
 

 
 

 
 
 
 Marts

FØLG OS PÅ 
FACEBOOK



OBS
•  Hold øje med www.dsr.dk/syddanmark som 

opdateres løbende med arrangementer, programmer 
og andet

•  Du skal være aktivt medlem eller have et studeren-
de- eller seniormedlemskab for at kunne tilmelde dig 
arrangementer

•  Vær opmærksom på tilmeldingsfrister, max. delta-
gerantal og andre praktiske detaljer

•  Du har først fået plads på et arrangement, når du 
modtager en mailbekræftelse, hvor der står, at du er 
optaget på arrangementet

•  Det er vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse. Du 
kan rette dine oplysninger på www.dsr.dk/minprofil

TIP!
Log ind på www.dsr.dk/minprofil og tilmeld dig  
Nyhedsnotifikationer fra Kreds Syddanmark. 
Så modtager du automatisk mail, når kredsen  
annoncerer arrangementer og nyheder.

Sygepleje i Syd 2018
DSR Kreds Syddanmark

Dato Arrangement Tid og sted
17.Januar Biograftur Flere steder i kredsen

18. januar Temadag om palliation Odense 
kl. 8.30-16.00

25. januar Temadag om palliation Esbjerg  
kl. 8.30-16.00

1. februar Temadag om palliation Kolding  
kl. 8.30-16.00

20. februar Temadag om tryksår Rødekro  
kl. 8.30-15.30

27. februar Temadag om tryksår Odense  
kl. 8.30-15.30

6. marts Temadag om tryksår Esbjerg  
kl. 8.30-15.30

8. marts Temadag om palliation Aabenraa  
kl. 8.30-16.00

12. marts Temaeftermiddag om inkontinens Esbjerg  
Tid og sted annonceres senere

14. marts Temadag om arbejdstidsaftalen  
Det kommunale område

Fredericia  
kl. 8.30-15.00

15. marts Temadag om palliation Svendborg  
kl. 8.30-16.00

Forår 2018 Holbækmodellen Tid og sted annonceres senere

20. marts Temadag om demens Odense  
kl. 9.00-15.00

22. marts Temadag om demens Kolding  
kl. 9.00-15.00

10. april Pensionsmøde 
Pension er vigtig – uanset din alder

Odense

11. april Pensionsmøde 
Pension er vigtig – uanset din alde

Esbjerg

28. maj Temadag om diabetes Fredericia   
kl. 8.00-15.00

4. juni Temadag om diabetes Rødekro  
kl. 8.00-15.00

Følg os på Facebook: 
Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark


