
Hvor går grænserne  

i dit arbejdsliv?
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Kære medlemmer

Vi har længe befundet os i en tid præget af opbrud, i 
særdeleshed i vores store fælles arbejdsplads, det 
danske sundhedsvæsen.

På den ene side oplever vi, at der bygges supersyge-
huse og centraliseres for at styrke de faglige miljøer og 
give bedre behandlingsmuligheder for patienterne. 
Her giver den faglige og teknologiske udvikling mulig-
hed for, at vi som sygeplejersker kan påtage os nye og 
flere opgaver. 

På den anden side har vi det nære sundhedsvæsen, 
hvor borgere, pårørende og nærmiljøet i kommunerne 
spiller en vigtig rolle. Også her er vi som sygeplejersker 
tiltænkt en central placering.

Vi er ambitiøse på fagets og professionens vegne, vi 
vil gerne udvide vores autonomi, arbejde mere selv-
stændigt og have råderum til at varetage nye og flere 
opgaver. Samtidig vil vi gerne fastholde kerneopga-
ven, at være tæt på patienten overalt i sundhedsvæ-
senet og at udføre forebyggende og sundhedsfrem-
mende arbejde blandt borgere i kommunerne. 

Men hvordan skal vi på samme tid være proaktive, 
understøtte udviklingen og gribe mulighederne og så 
holde fast i vores profession? Er der en risiko for, at vi i 
iveren efter at udvide vores arbejdsfelt tager munden 
for fuld i forhold til de knappe ressourcer i sundheds-
væsenet? Kan de faglige ambitioner blive afgørende 
hæmmet af den stigende mangel på sygeplejersker?

Vi står over for store muligheder og svære valg. 

Dette indstik i Kredsløbet er formet som et debat- 
oplæg forud for kredsens generalforsamling. Vi har 
bedt fire personer med hvert sit udgangspunkt give 
bud på, hvordan de ser sygeplejen og sygeplejerskens 
rolle nu og i fremtidens sundhedsvæsen. 

I formandskabet håber vi, at debatoplægget vil inspi-
rere til at deltage i debatten på generalforsamlingen 
eller alternativt at tage emnet op med din tillidsrepræ-
sentant, AMiR og kolleger på arbejdspladsen. I DSR har 
vi brug for at høre jeres stemme, og har I brug for vores 
deltagelse, kommer vi gerne. 

 
På vegne af formandskabet i  

DSR, Kreds Syddanmark

John Christiansen, kredsformand    

Direktør på OUH:

De raske patienter  
tager alt for meget tid

så hurtigt. De er altså kun lige inde at vende på den fælles akut-

modtagelse (FAM). 

– Hvorfor kommer alle disse patienter i FAM? Har vi ikke hjulpet de 

praktiserende læger nok, så borgerne ikke når så vidt? Danske 

Regioner siger, at vi har verdensrekord i korttidsindlagte, og vi er 

lige så dygtige til at gøre patienterne ambulante, siger Peder Jest. 

Hans pointe er, at sundhedsvæsenet bruger alt for mange 

ressourcer på personer, der ikke har brug for hospitalet. Imens 

vokser antallet af dårlige patienter, og der er brug for flere 

hænder, i særdeleshed sygeplejersker. 

– Sygeplejen får en meget stor plads og betydning i det nære 

sundhedsvæsen, hvis vi gør det rigtigt. Der skal være læger, men 

sygeplejersken vil få en stor rehabiliterende og sundhedsfaglig 

rolle, og hun vil løse praksisopgaver i samarbejde med den 

praktiserende læge. Hun skal vide noget om kvalitetssikring og 

-styring, anvendelse af apparatur, og hun får fortsat brug for sine 

menneskelige, psykologiske og empatiske egenskaber. Der bliver 

brug for både specialisering og generelle sygeplejekompetencer i 

kommuner og almen praksis, siger Peder Jest. 

Det går for langsomt
Til specialiseringen hører at beherske den virtuelle og digitalisere-

de teknologi – big data, som sundhedsvæsenet i stigende omfang 

vil gøre brug af for at nå sine opgaver.

– Der er behov for store kulturforandringer. Hvorfor kan sygeple-

jersker ikke løse opgaver inden for injektionsområdet, der bare er 

et eksempel på nogle mærkelige grænser? Hvor kan hun ikke lave 

svangreundersøgelser, så vi kan bruge de praktiserende læger til 

de syge patienter? Vi har ikke pres nok på de innovative områder i 

sundhedsvæsenet, og her må blandt andre DSR hjælpe. Det går for 

langsomt, siger Peder Jest.   

Lad os begynde med 

visionerne, så vi ikke ender i 

de velkendte diskussioner 

om stive strukturer, fag-

grænser og andre fronter.

En af topcheferne i det 

syddanske sundhedsvæsen, 

lægefaglig direktør på OUH 

Peder Jest er klar til at tage 

os på en hæsblæsende 

rundtur, hvor skellet mellem 

sektorer og traditionelle 

ansættelsesforhold er 

opløst. Hovedsigtet er, at vi 

skal være borgere så længe som muligt, og når vi bliver syge, skal vi 

undersøges, diagnosticeres og behandles i eget hjem i et omfang, 

der er langt højere end nu.

– Vi må finde en smartere måde at arbejde sammen på. Sundheds-

væsenet bliver så meget dygtigere til at behandle, og borgerne 

lever så meget længere, at vi er nødt til at løse det i fællesskab. Vi 

må finde sammen i en samarbejdscirkel i stedet for den nuværen-

de bermudatrekant, der signalerer krise, siger Peder Jest.

Fællesskabet består af kommuner, hospitaler, praktiserende 

læger og borgere/patienter. Den sidste gruppe må arbejde med 

ved at være loyale og ikke bruge systemet mere end nødvendigt. 

Regionerne og delvis også kommunerne har set lyset, mens det 

kniber mere i almen praksis.

– Vi kommer til at arbejde anderledes, og sygeplejersker og andre 

faggrupper vil se sig selv i konstruktioner og stillinger, vi ikke 

kender i dag. Vi har længe haft stillinger, hvor man er ansat 

halvdelen af tiden på et universitet og den anden halvdel på et 

hospital. Hvorfor kan man så ikke være ansat i en kommune, et 

hospital og almen praksis, spørger Peder Jest.

Patienter vender i døren
53 procent af patienterne på et højt specialiseret sygehus som 

OUH er over 65 år, og de fejler ofte alt muligt. 50 procent af de 

akutte kirurgiske patienter forlader sygehuset inden for fire timer, 

og 70 procent af de medicinske patienter er ude af sygehuset lige 



Den kommunale chef: 

Sygeplejersken er 
spydspids i udviklingen

Grundvilkårene for at udøve sygepleje ændrer sig hastigt i disse 

år. Vi kender alle til, at sygehusene mestrer nye former for 

behandling, og at de i mange tilfælde udskriver patienter til 

videre behandling hjemme.

Direktør for Social & Sundhed i Aabenraa Kommune Jakob 

Kyndal opererer med et udfordringsbillede, hvor han samler 

udviklingen og nye tendenser i sundhedsvæsenet. Ud fra dem 

kan man få et billede af, hvilke kompetencer sygeplejersker 

ansat i kommuner skal have, og hvilken rolle de vil få. 

–  Jeg er blevet mere bevidst om blandt andet den teknologiske udvikling. Vi har hele disrupti-

on-snakken på nationalt plan, og vi kan vælge at se det som en trussel eller en mulighed. 

Teknologien ophæver i en vis forstand tid og rum i sygeplejen. På sigt vil behandling og 

rehabilitering foregå 24/7, og borgerens hjem bliver hurtigere, end vi aner det, et helt 

centralt omdrejningspunkt. Jeg synes, vi skal gribe mulighederne, siger Jakob Kyndal. 

Specialisering og bredde
Teknologien giver mulighed for at varetage nye og mere komplekse opgaver, for eksempel i 

samspil med den multisyge borger, med andet end besøg i hjemmet. I hvert fald for de 

borgere, der selv er i stand til at arbejde med og kan opnå tryghed ved at være i kontakt med 

et plejepersonale, der befinder sig et andet sted.

– Vi taler selvsagt om et behov for øget specialisering ligesom i det øvrige sundhedsvæsen. 

Men vi har også et erkendt behov for at løfte de grundlæggende kompetencer i bred forstand. 

Det handler blandt andet om, at de dygtige medarbejdere, vi har, skal løftes på de digitale 

kompetencer. På det område er vi et helt andet sted end for blot to-tre år siden, og vi skal 

mestre de nye teknologier, siger Jakob Kyndal.

Bagtæppet for alle visioner om at udvikle den kommunale sygepleje er de sparsomme 

ressourcer og knapheden på sygeplejersker. Den enkelte sygeplejerske skal i stigende grad 

have plads til at tage sig af borgere med komplekse sundhedsproblemer, og grænsen for, 

hvad hun kan nå, er nået. 

Øget delegering skal frigøre tid
Der er to svar på, hvordan man får de to ender til at nå sammen: Øget brug af tidsbesparende 

teknologi samt digitale velfærdsløsninger og øget delegering af generalistopgaver til 

social- og sundhedsassistenter. Jakob Kyndal nævner opgaver som at give insulin, måling af 

blodtryk og medicindispensering.

– Når sygeplejersken afgiver opgaver som disse, vil hun få mere rum til koordinering, rådgiv-

ning og komplekse forløb, der i fremtiden i endnu højere grad løses i samspil med andre 

faggrupper på tværs af social- og sundhedsområdet. Sygeplejersken er spydspids for den 

faglige udvikling, hun møder typisk de nye udfordringer på klos hold og kan dermed bidrage 

til at stille skarpt på kompetencebehovene for også andre faggrupper. Sygeplejersken skal i 

fremtiden mestre helhedssyn, have en rehabiliterende tilgang og som tovholder have stærke 

relationer til andre faggrupper. Hun skal kunne andet og mere, og det kræver nok en ændret 

tankegang, siger Jakob Kyndal.

Han udtrykker i den forbindelse håb om, at almen praksis kender sin besøgelsestid, når det 

nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal fremtidssikres. Lægerne skal indgå i 

tværsektorielle relationer og tage over med behandling i hjemmet, når andre faggrupper 

tidligt sporer sygdom. 

  

Dansk Sygeplejeråds formand: 

Udnyt mulighederne  
– og pas på hinanden

Sygeplejersker er gode kommunikatorer, og de er nysgerrige 

efter ny viden. Professionen og uddannelsen spiller op til de 

teknologiske forandringer, der foregår i disse år. Det faglige 

ståsted er stærkt.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, føler 

sig, om end ikke i spidsen for et vinderhold, så meget bekvem 

ved, at faget vil komme styrket ud af de store omvæltninger, 

der præger deres arbejdspladser, hvor de end befinder sig.

– Demografien og udviklingen i sundhedsvæsenet indebærer, 

at sygeplejersker kan se nye muligheder og nye steder, hvor de med fordel kan spille en stor 

rolle i forhold til borgere og patienter. Der opstår et hav af nye stillinger, som vi ikke så for 10 

år siden. Det er nærmest kun vores egen fantasi, der sætter grænsen, siger Grete Christen-

sen.

Hun opfordrer sine medlemmer til at række ud efter de nye job. Det gælder også de nye 

måder at udnytte teknologien på, for eksempel telemedicin, der giver mulighed for at være i 

tæt dialog med en borger uden nødvendigvis at befinde sig lige ved siden af. 

Rammer til et langt arbejdsliv
Grete Christensen ser samtidig farerne ved, hvad der bliver betegnet som det grænseløse 

arbejde, hvor digitale løsninger gør det muligt at være på arbejde hele døgnet. Det giver 

frihed og fleksibilitet, og samtidig kan det udvikle sig til et arbejdsmiljøproblem med stress og 

ubalance.

– Vi skal hjælpe hinanden til at sørge for, at vi løbende har den gode balance mellem arbejds- 

og fritidsliv, og at vi også får sagt fra, når det er nødvendigt. At løse sundhedsfaglige opgaver 

sammen med patienten eller borgeren kræver ro. Derfor skal vi beskytte hinanden mod at 

blive forstyrret hele tiden. Det er også et spørgsmål om, hvordan vi organiserer arbejdet, så 

sygeplejersken kan holde til at arbejde et langt liv. Det gør vi ved at tilbyde de rigtige rammer, 

siger Grete Christensen.

Krav om øget effektivitet og den tiltagende mangel på sygeplejersker modarbejder hinanden. 

Flere steder er dimensioneringen på uddannelsen øget, men ikke nok til at følge behovet i 

både regioner og kommuner.

–  Vi skal skabe ordentlige arbejdsvilkår, så flere kan tænke sig at arbejde på fuld tid. Deltid 

kan være udmærket i en periode af livet, men forholdene skal være, så man kan trives i et 

fuldtidsjob. International forskning viser, at god bemanding, herunder flere sygeplejersker, 

og gode arbejdsvilkår giver lavere dødelighed blandt patienter. Jeg kunne godt tænke mig at 

få fortalt Finansministeriet, at der faktisk er god samfundsøkonomi i det. Det kræver, at vi har 

ledere og politikere, der gør det til en mærkesag med excellence in nursing, siger Grete 

Christensen.

Arbejdspres og dødelighed
En af verdens førende sygeplejeforskere, den amerikanske professor, Linda Aiken, har med 

forskerhold i 14 lande påvist, at der er en sammenhæng mellem sygeplejerskers arbejdsmiljø 

og uddannelsesniveau og patienters dødelighed. 

– Det er stort set ligegyldigt hvor i sundhedsvæsenet, så er det så presset af lav bemanding, 

at der skal meget lidt til at vælte læsset. Vi er nået ud over kanten for rettidig omhu, siger 

Grete Christensen.      

Uddannelseslederen: 

Flere sygeplejersker må 
løfte sig til næste niveau

Sygeplejen bliver i stadig højere grad evidensbaseret, og det 

kræver mere forskning. Den traditionelle opfattelse af, at kun 

læger forsker, står for fald. Alle personalegrupper, i særdeles-

hed sygeplejersker, må forske. 

Dorthe Boe Danbjørg er både uddannelsesleder på kandidatud-

dannelsen i klinisk sygepleje på Syddansk Universitet (SDU) og 

klinisk sygeplejeforsker på Hæmatologisk Afdeling på OUH. 

Hun ser sygeplejersker, der er ivrige efter at efter- og videreud-

danne sig på både diplom- og masterniveau, men mener, at 

flere burde orientere sig mod en uddannelse på kandidatni-

veau, fordi den kan lede videre til ph.d.-uddannelse og forskning. 

– Der mangler overordnede strategier, der samler uddannelserne, så sygeplejersker ikke 

risikerer at ende i en blindgyde. På OUH er der 42 kliniske afdelinger, men under 20 sygeple-

jersker med en ph.d.-uddannelse. Vi skal have flere sygeplejersker uddannet på kandidatni-

veau og videre ad ph.d.-vejen, for vi er nødt til at have mere forskning for at udøve evidensba-

seret sygepleje, siger Dorthe Boe Danbjørg. 

Kandidat på deltid
Hun er bevidst om, at mange sygehuse satser på at uddanne sygeplejersker på masterniveau, 

fordi det er et deltidsstudium, der nemmere kan passes ind i dagligdagen. Adgangen til 

ph.d.-stillinger i sundhedsvæsenet er skærpet, så en master ikke længere er nok. Derfor er 

der behov for mere fleksible kandidatuddannelser, der kan tages på deltid. 

– Udfordringen er at få tid til det i praksis, for sundhedsvæsenet er under pres, og driften skal 

passes. Det handler meget om en kulturændring fra både arbejdsgivere og den enkelte 

sygeplejerskes side. Sygeplejersken skal til at lave langsigtet karriereudvikling, og hendes 

leder og fagforening skal understøtte, at hun kan tage en kandidatuddannelse og senere en 

ph.d., siger Dorthe Boe Danbjørg.

Hun fremhæver, at mange bærer ansvaret for, at der bliver mere sammenhæng i sygeplejer-

skers uddannelse og karrieremuligheder. Politikere, arbejdsgivere og DSR må sammen finde 

løsninger.  

Mange vil gerne udvikle
Hvor er den almindelige sygeplejerske i alt dette?

– Rigtig mange sygeplejersker tænker i udvikling, og de vil generelt gerne tage mere uddan-

nelse, der både målretter deres kompetencer til et højt specialiseret sundhedsvæsen og giver 

dem et mere kvalificeret grundlag at handle på. Derved får de bragt deres erfaringer i spil med 

teorier og forskningsbaseret viden. Jeg tror, at det ligger lige for at få flere til at interessere sig 

for forskning og på den måde få evidensbaseret sygeplejen. 

Dorthe Boe Danbjørg tilføjer, at mange sygeplejersker videreuddanner sig uden at kunne se 

det på lønsedlen, og det er et problem. Hun anbefaler, at de offentlige arbejdsgivere lægger 

en lønstrategi, så det giver mening at øge sine kompetencer. På det felt er der langt flere 

incitamenter indbygget i lægernes uddannelse. 


