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4 LØNDETEKTIVER PÅ JAGT FOR MEDLEMMERNE
120 fynske sygeplejersker har fået gennemgået deres ændrede arbejdsplaner fra 
coronaperioden. Flere har fået over 10.000 kroner oven i lønnen. 

5 LÆGEFORMAND: I ER UUNDVÆRLIGE
Omkredsen er det nye element i Kredsløbet, hvor folk uden for vores radius kigger 
ind i faget. Denne gang er det formanden for 6.350 medlemmer i Lægeforeningen 
Syddanmark, Josephine Rathenborg. 

6 DE NYE SYGEHUSE EN SYGEPLEJERSKES HYLDEST TIL ENESTUEN
Bente Søberg og kollegerne byder fødende kvinder og deres familie velkommen 
på enestuer i Aabenraa. Det er blot et eksempel på oprustningen af det akutte 
område på landets sygehuse. 

7 DE NYE SYGEHUSE FOR OG IMOD ENESTUER I KOLDING
Kolding Sygehus er udvidet og ombygget til at være Sygehus Lillebælts akutsyge-
hus, blandt andet med en ny sengebygning, en ny fælles akutmodtagelse og ny 
ankomstbygning. 

8 DE NYE SYGEHUSE  JAGTEN PÅ DE OVERFLØDIGE KVADRATMETER 
Den nye sengebygning i Aabenraa er renset for overflødige depoter og birum for at 
skabe så meget plads til patienter som muligt. Til gengæld må personalet bevæge 
sig over lange afstande. 

10 DE NYE SYGEHUSE  ALT ER NYT OG LYST – OG SÅ ER DER MANGLERNE
Den nye sengebygning på Sydvestjysk Sygehus får gode karakterer af personalet, 
selv om ikke alle ønsker er opfyldt. 

12 DE NYE SYGEHUSE NYT OUH 2.0 BLEV DET KLOGE SYGEHUS  
– UDEN FRAVALG
Det første projekt til supersygehus var over en milliard kroner for dyrt. Den revide-
rede plan gav et langt bedre resultat. Bekymringen er, om det vil lykkes at tiltrække 
medarbejdere til alle opgaver. 

14 TRINE OG BØRNENE FYLDER MEST I IRAK
Jes Haberlandt er sygeplejerske på skadestuen i Kolding. Med 3,5 måneders orlov  
vinkede han i februar farvel til sine kolleger for at drage på mission med forsvaret.  
Læs hans beretning. 

16 GOD SOMMERFERIE – SÅDAN ER REGLERNE
Den nye ferielov rummer et nyt begreb, ferie på forskud, hvis du endnu ikke har 
optjent dage nok. Læs om det og andre bestemmelser i denne artikel.

http://www.dsr.dk/syddanmark
mailto:syddanmark@dsr.dk
http://www.stepprintpower.dk
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M
ens lønstrukturkomiteen har indledt 
sit arbejde, fortsætter vores kamp 
ufortrødent for at sikre medlem-
merne flere lønmidler. Senest har 
kredsen medvirket til at udmønte 
Region Syddanmarks særlige  januar-

pakke på 70 millioner kroner, hvis formål er at styrke 
løndannelsen på særligt vagtbelastede områder på 
sygehusene. Også på andre områder forhandler vi og 
opnår resultater.

Imidlertid er det tydeligt, at mange medlemmer er 
frustrerede over, at den høje forhandlingsaktivitet endnu 
ikke kan aflæses på deres lønseddel. De forventer løs-
ninger, der vil omfatte alle, både på det regionale og på 
andre områder. 

Jeg ville gerne kunne sige, at lønstrukturkomiteen er 
lige på trapperne med ny lønstruktur til mærkbar gavn 
for alle sygeplejersker, men sådan er virkeligheden ikke. 
Komiteen arbejder bredt og på den lange bane med at 
analysere, om der er indbyggede skævheder i måden, 
offentligt ansatte bliver honoreret på. 

I mellemtiden vil vi udnytte alle muligheder og tage de 
forbedringer, vi kan få lokalt, for det vil øge mulighederne 
for også de sygeplejersker, der ikke er blevet tilgodeset i 
første omgang. Vi er ikke bekymrede for at indgå lokale 
aftaler, men vær ikke i tvivl: vi stræber efter mere. 

I denne udgave at Kredsløbet fokuserer vi på de nye 
sygehusbyggerier, der er skudt op i regionen som en del 
af en national plan til over 50 milliarder kroner. Den nye 
sygehusstruktur skal være til gavn for både patienter, 
personale og pårørende. Konklusionen i temaartiklerne 
er lykkeligvis, at vi ganske vist næppe er helt i mål med 
at skabe optimale fysiske rammer, men at vi er kommet 
til noget bedre og ikke ønsker os tilbage til, hvor vi 
kom fra.  

De tætte relationer mellem sygeplejersken og patienten 
er en vigtig del af fortællingen om de nye sygehuse. 
Sygeplejersken har nu alt, hvad hun skal bruge, inden 
for rækkevidde, og kan føre samtaler i enrum med 
patienten og dokumentere på en pc på stuen, hvis det 

BLAD NR. 2 2022  |  LEDER – JOHN CHRISTIANSEN

Vær ikke i tvivl:  

VI STRÆBER EFTER MERE

John Christiansen 
Kredsformand, Kreds Syddanmark

 Mange medlemmer 
er frustrerede over, at 

den høje forhandlings-
aktivitet endnu ikke 

kan aflæses på deres 
lønseddel.

passer ind i rytmen. Men der er også en bagside af 
medaljen, som du kan læse om i artiklerne. 

I vores nye serie i medlemsbladet, Omkredsen, med-
virker denne gang formanden for Lægeforeningen i 
Syddanmark. Hun bekræfter som nær samarbejdspart-
ner vores fælles udfordringer med at rekruttere og fast-
holde kolleger, men viser også kant i forhold til, hvilke 
opgaver sygeplejersker kan påtage sig. På det punkt er 
vi ikke helt enige. 

Jeg er fortsat overbevist om, at sygeplejersker kommer 
til at favne mere, og at det er den vej, vi ønsker at gå. 
Det vil samtidig kunne bidrage til at øge rekrutteringen 
til faget – kombineret med en retfærdig løn. Jeg hører, 
at højere løn ikke løser alt. Til det vil jeg sige: jeg er 
villig til at tage chancen.

Efter at vi har lagt nedlukninger og restriktioner bag os, 
ligger det mig i år særligt på sinde at ønske alle en rigtig 
god og velfortjent sommerferie.  
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LØNDETEKTIVER  
på jagt for medlemmerne
120 fynske sygeplejersker har fået gennemgået deres ændrede arbejdsplaner 
fra coronaperioden. Flere har fået over 10.000 kroner oven i lønnen. 

F
orestil dig, at alle arbejdsplaner bare blev 
smidt op i luften og landede et helt andet 
sted. Sådan har dagligdagen føltes for 
hundreder af syddanske sygeplejersker i 
dele af coronaperioden. 

På Odense Universitetshospital har den 
øverste faglige ledelse, fællestillidsrepræsentant Betina 
Iroisch Kristensen og fællestillidsrepræsentant-suppleant 
Trine Eg Kruse, tilbudt medlemmerne at få gennemgået 
arbejdsplanerne for perioden fra marts 2020 til december 
2021. Cirka 120 sygeplejersker benyttede sig af tilbuddet, 
og Trine Eg Kruse skønner, at der for over 90 procent af dem 
var noget at komme efter i form af ekstra lønmidler.

- Vore kolleger blev typisk sendt i beredskab på andre 
afdelinger og fik nye arbejdsplaner. Vi har set på, hvor-
dan arbejdsplanerne er ændret ved at sammenholde de 
oprindelige med de nye, og de fleste af sygeplejerskerne 
er derefter blevet honoreret efter arbejdstidsaftalen, 
siger Trine Eg Kruse.

En megafed følelse
De to løndetektiver har været ude i alle hjørner af ar-
bejdstidsaftalen for at kortlægge, hvordan følgerne af en 
helt ekstraordinær situation skal udmønte sig på lønsed-
len i form af tillæg for varsling, overarbejde, kørsel til et 
andet arbejdssted med videre.

- Vi bliver normalt involveret, når noget er gået skævt 
på det individuelle medlemsniveau. Her har det været 
megafedt at finde nogle penge til medlemmer. Enkelte 
har fået over 10.000 kroner, og langt de fleste har kunnet 
se på lønsedlen, at det nyttede at gøre arbejdet med at 
genskabe arbejdsplanerne. Det var svært, men sygeple-
jerskerne var gode, siger Betina Iroisch Kristensen.

Betina og Trine skønner, at de sammenlagt har brugt 
to til tre intense uger på at gennemgå arbejdsplaner. 
I de fleste af tilfældene har de ekstra lønkroner været 

indlysende. Det kan være, når man bliver varslet over i 
en anden arbejdsplan og retur igen efter endt corona-
indsats, eller hvis der er ændret på vagtens længde på 
en anden afdeling. Så går sagen videre til afdelings- 
sygeplejersken og derfra til lønkontoret. 

Du kan nå det endnu
Men der er også uafsluttede sager, for eksempel hvis en 
beskyttet fridag i en weekend er inddraget, og ledelsen 
mener, at det er tilstrækkeligt at føre den tilbage til en 
almindelig beskyttet fridag. Det holder ikke, når medar-
bejderen har planlagt at have fri. Betina Iroisch Kristensen 
roser dog generelt ledelsen på Odense Universitets- 
hospital for samarbejdsvilje.

- Det var vildt under de første coronabølger, da vi mødte 
så mange bange og bekymrede medlemmer, der ikke 
kunne stille det store op imod at blive sendt rundt. Det 
var, før vi fik beredskabsaftalerne, der gjorde det fri-
villigt. Ingen af os var interesserede i Italiens-lignende 
tilstande, og vi har haft fine snakke med ledelsen, der 
blandt andet har gjort alt for at skaffe værnemidler, da 
det var nødvendigt, siger hun.

Kreds Syddanmark, har i flere omgange indgået bered-
skabsaftaler med regionen. Målet var at sikre det enkelte 
medlem bedre, få faste regler for varsling og at beskytte 
arbejdsplanerne mest muligt.

Mange sygeplejersker oplevede før da ufrivilligt at måtte 
flytte afdeling. Er du tvivl om, hvorvidt du har fået dine 
tillæg, kan du roligt henvende dig til din tillidsrepræsen-
tant. Forældelsesfristen er fem år.   

TIDEN EFTER

Her har det været megafedt at finde nogle 
penge til medlemmer.
Betina Iroisch Kristensen
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Lægeformand:   
I ER UUNDVÆRLIGE
Omkredsen er det nye element i Kredsløbet, hvor folk uden for vores radius kigger ind i faget. Denne 
gang er det formanden for 6.350 medlemmer i Lægeforeningen Syddanmark, Josephine Rathenborg. 

H
vordan vurderer du sygeplejerskers rolle 
i et fremtidigt sundhedsvæsen med store 
forandringer? 
- En af de største udfordringer er proble-
met med at rekruttere og fastholde syge-
plejersker i et sundhedsvæsen med mere 

arbejde fordelt på færre hænder. Skal læger, sygeplejer-
sker og andre faggrupper lykkes med opgaverne, må vi 
kigge på, hvordan det skal organiseres. Vi kæmper for at 
fange politikerne og tydeliggøre, hvad der skal til for at 
skaffe flere hænder. Den krise, som sygeplejerskerne står 
i, er et meget godt billede på problemerne i hele sund-
hedsvæsenet. Vi har svært ved at få besat stillinger, og 
det påvirker patienterne.   

Hvad betyder manglen på sygeplejersker for kvaliteten i 
opgaveløsningen og for lægens arbejde?
- Jeg arbejder på en kirurgisk afdeling, hvor vi ikke kan 
gennemføre operationer uden sygeplejersker, og det 
samme gælder ambulatoriet og sengeafdelingen. Vi 
er ekstremt afhængige af hinanden og er hinandens 
forudsætninger. Sygeplejersker betyder rigtig meget for 

lægens arbejde, nogle gange mere lavpraktisk end højt-
flyvende, og vi kan ikke undvære hinanden.  

Løn og arbejdsvilkår samt mulighed for karriere har stor 
betydning for at rekruttere og fastholde sygeplejersker i 
job. Er der noget, Dansk Sygeplejeråd som organisation 
har overset?
- Jeg er ikke sikker på, at jeg har overblikket til at vurdere, 
hvad der er overset, men mere i løn er ikke i stand til at af-
bøde et dårligt arbejdsmiljø. Det er et spørgsmål om, hvordan 
vi får lavet en normering, der hænger sammen, og hvordan 
vi får skabt et arbejdsmiljø, der giver sygeplejersker lyst 
til at blive – og gerne på fuld tid. Som situationen er nu, får 
de pålagt et stort ansvar uhyggeligt hurtigt. De tre beskyttede 
måneder først i ansættelsen bliver brugt til at lukke huller, 
og mange unge og nye sygeplejersker knækker nakken 
på, at de ikke får en ordentlig introduktion og oplæring.

Regeringen lægger op til, at sygeplejersker får udvidet 
råderum på flere områder. Hvad tænker du som læge om 
det? Hvor langt skal vi gå?
- Lægeforeningens holdning er, at vi skal tænke os rigtig 
godt om. Det nytter ikke at oprette selvstændige fagom-
råder, for eksempel bestilling af blodprøver, hvis syge-
plejersker ikke ved, hvordan de skal følge op på dem. 
Oplægget fra regeringen kan opfattes som et forsøg på 
at aflaste lægerne, men hvordan gør vi det smart, så vi 
respekterer hinandens fagligheder og bruger dem rigtigt. 
Vi skal hele tiden have for øje, hvordan vi hver især kan 
bidrage til patientens bedste.

Hvordan synes du, sygeplejerskerne har udviklet sig som 
faggruppe i de senere år?
- Sygeplejersker er vanvittigt dygtige, og jeg er så glad 
for at gå på arbejde med kolleger, der brænder så meget 
for deres fag og patienterne - men mangler tid. Der er 
meget fokus på det akademiske og videreuddannelse i 
deres fag, men man skal tale basissygeplejersker op, for 
det arbejde, de gør med det kliniske blik på patienterne, 
er så vigtigt. Vi skal have deres faglighed bragt i spil, selv 
om vi ikke har rammerne, og flere opgaver må overlades 
til andre faggrupper.  

OMKREDSEN

NY 
SERIE

Hvordan får vi 
skabt et arbejds-

miljø, der giver 
sygeplejersker 

lyst til at blive – og 
gerne på fuld tid.

 Josephine 
Rathenborg
Formand for 
Lægeforeningen 
Syddanmark
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DE NYE SYGEHUSE – ENESTUER

En sygeplejerskes  

HYLDEST TIL ENESTUEN
Bente Søberg og kollegerne byder fødende kvinder og deres familie velkommen på enestuer i 
Aabenraa. Det er blot et eksempel på oprustningen af det akutte område på landets sygehuse. 

B
ente Søberg har i sine 30 år som syge- 
plejerske altid været i børneområdet.  
Alligevel var det en ny verden, der åbnede 
sig, da alle sønderjyske fødsler for syv  
år siden blev samlet i et nybyggeri i 
Aabenraa, og hun fulgte med fra  

Sønderborg Sygehus.

Fra en børnestue med op til 16 for tidligt fødte børn eller 
syge nyfødte børn i kuvøser og i bedste fald mødre læn-
gere hen ad gangen, alternativt på en anden afdeling, til 
en helt ny neonatal- og barselsafdeling med enestuer, 
hvor hele familien var samlet.

- På en enestue kan du som sygeplejerske gå ind og være 
helt uforstyrret i dit arbejde. Du skal ikke tage hensyn til 
tavshedspligt eller andre forhold som på en flersengsstue. 
Det giver et fortroligt forhold til den enkelte familie, og alt, 
hvad jeg gør, er tilpasset dens behov. Der ligger ikke en 
anden patient og sover ved siden af, siger Bente Søberg.

Når hun og kollegerne taler med patienter om, hvordan de 
fysiske forhold er på andre sygehuse, rammes de nærmest 
af forfærdelse. I Aabenraa har de også eget bad og toilet. 

- Kollegerne og jeg tænkte, at det ville kræve mere tid at 
udøve sygepleje på enestuer, for på flersengsstuer er der 

 

Selvom fødegangen i Aabenraa har enestuer, er der god plads til en ekstra seng.
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DE NYE SYGEHUSE – ENESTUER

altid flere opgaver at udføre på samme tid. Men det er 
ikke det, vi oplever. Fordelene ved enestuer overskygger 
klart ulemperne, siger Bente Søberg.

Sygehuse for over 50 milliarder
Sygeplejersken i Aabenraa er blot en blandt titusinder 
af sundhedsprofessionelle, som har fået deres virke i 
et af de 16 byggeprojekter, der tog udgangspunkt i Erik 
Juhl-udvalgets anbefalinger fra 2008. Ekspertpanelets 
bud på en ny sygehusstruktur var øget specialisering, 
tidssvarende fysiske rammer og en stærkere centralise-
ring af akutberedskabet. 

På de næste sider kan du læse, hvordan en topleder, an-
dre ledere og en tillidsrepræsentant vurderer resultatet 
af den syddanske del af oprustningen i form af et super-
sygehus i Odense og nye akutsygehuse i tre andre byer. 
Nationalt løber de sygehusbyggerier, hvoraf nogle for 
længst er færdiggjort, og andre vil stå klar i de næste år, 
op i svimlende 51 milliarder kroner, hvoraf 30 milliarder 
kroner er finansieret af den statslige Kvalitetsfonden.

Bente og kollegerne tænker ikke meget i milliarder i 
dagligdagen. De er blot begejstrede for at kunne byde 
fødende kvinder i Sønderjylland velkommen på et top-
moderne sygehus.    

FOR OG IMOD   
enestuer i Kolding

K
olding Sygehus er udvidet og ombygget 
til at være Sygehus Lillebælts akutsyge-
hus, blandt andet med en ny senge-
bygning, en ny fælles akutmodtagelse 
og ny ankomstbygning. Sundheds-
ministeriet har publiceret en evalue-

ringsrapport udarbejdet af Region Syddanmark, som 
blandt andet rummer følgende afsnit om sygehusets 
enkeltsengsstuer:

Enestuer giver ro og liv til restituering. Overgangen til 
enestuer har betydet rigtigt meget godt for patienterne 
og deres pårørende. Langt de fleste patienter er glade 
for enestuerne og det privatliv og den ro, som stuerne 
muliggør. 

Patienter er selvfølgelig forskellige og har derfor 
forskellige præferencer. Så enkelte patienter vil opleve 
enestuerne som en begrænsning og føle sig ensomme 
og alene på stuerne. Særligt inden for bestemte spe-
cialer kan det være en fordel med flersengsstuer ud fra 
et patientperspektiv. Her vil kommunikationen med 
medpatienter kunne hjælpe nogle patienter i deres 
restituering og sygdomshåndtering. 

Men for langt størstedelen af patienterne og deres 
pårørende er enestuerne en stor fordel på mange 
punkter. Enestuerne giver patienterne ro og mulighed 
for at sove bedre, når der ikke er medpatienter på 
stuen, som støjer i løbet af natten. 

Derudover understøtter enestuerne muligheden 
for en mere åben patientkommunikation mellem 
behandler, patient og pårørende. Enestuerne un-
derstøtter inklusion af patienternes pårørende, idet 
der er større mulighed for, at de pårørende kan være 
mere til stede på stuen. Inddragelse af pårørende er en 
stærk ressource i forhold til patientkommunikationen 
og fælles beslutningstagning.    

Der er mulighed for personlig indretning - også uden for døren.
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DE NYE SYGEHUSE – LEDELSEN

Jagten på de overflødige 

KVADRATMETER 
Den nye sengebygning i Aabenraa er renset for overflødige depoter og birum for at skabe så meget 
plads til patienter som muligt. Til gengæld må personalet bevæge sig over lange afstande. 

D
a Eva Nielsen blev konstitueret som syge-
plejefaglig direktør på Sygehus Sønder-
jylland i januar 2017, var de store streger 
trukket til det karakteristiske byggeri 
udformet med en håndrod og tre fingre. 
Første spadestik til det nye akutsygehus i 

Aabenraa foregik i august samme år. 

På det tidspunkt havde Erik Juhl-udvalget været inde 
over for at vurdere det oprindelige projekt og groft sagt 
”divideret det med to”. Projektet var med andre ord skå-
ret kraftigt til.

- Spørgsmålet var i den fase af nybyggeriet, hvordan vi 
sikrede flest mulige kvadratmeter til patienter og undgik 
at have lokaler, der ville stå tomme 23 timer i døgnet. 
Derudover ønskede vi ikke uforholdsmæssigt store 
ankomst- og gangarealer, siger Eva Nielsen.

Ligesom ved andre sygehusbyggerier overgik to- og fire-
sengsstuer til at være enestuer, der er betydeligt større 
og rummer meget af det udstyr, der kan forventes 
anvendt til forskellige typer af patienter. Skal der foregå 
behandling og udredning i et rum, indebærer det flere 
kvadratmeter. 
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DE NYE SYGEHUSE – LEDELSEN

Mere tid på stuerne
Til gengæld er der ikke brugt plads på mange depoter 
på de fire sengeetager. Opfyldning af både kirurgisk 
og medicinsk udstyr foregår via gennemstiksskabe og 
udføres af dedikerede medarbejdere fra logistikafdelingen.  
Det hindrer også, at varer bliver for gamle, inden de 
bruges. Udstyr, der ikke er i brug så ofte, for eksempel en 
bækkenstol, opbevares centralt og rekvireres efter behov. 
Alt sammen sparer det kvadratmeter.

- Vi har inddraget patienter og pårørende i processen, 
og efterhånden er alle stuer udstyret med en pc, så 
personalet sammen med dem kan lave opslag. Udstyret 
er hele tiden lige ved hånden. Vi hører fra patienter, at de 
føler, der er mere personale på arbejde. Det er der ikke, 
men de er mere på stuen, også til at dokumentere deres 
arbejde, siger Eva Nielsen. 

På Sønderjyllands nye akutsygehus kommer en stor del 
af patienterne hjem efter en tur på den fælles akutmod-
tagelse (FAM). Tidligere var de typisk indlagt på flersengs-
stuer. Enestuerne har frigjort personalet fra at være afhæn-
gige af, om det var mænd eller kvinder, der blev indlagt, og 
at antallet skulle gå op i forhold til antallet af stuer. 

Den kollegiale dimension
Den øgede mulighed for at være ved patienter på stu-
erne rummer også dilemmaer. 

- Sygeplejerskernes arbejde foregår nu fra teamstati-
oner – tidligere hed det sygeplejekontorer – og langt 
overvejende med mobile pc’er. Det er ikke tanken at lave 
al dokumentation på stuerne, og omstillingen tager tid. 

DEN NYE SENGEBYGNING
Ny sengebygning ved Sygehus Sønderjylland 
modtog de første patienter i januar 2020. Det 
knap 25.000 m2 store byggeri er i seks etager, 
hvoraf de fire øverste er rene sengeafsnit med 
30 senge på hver etage. Derudover er der 13 
intensivstuer og otte urologiske stuer samt 24 
ambulatorierum.  

Samvær med kolleger vægtes højt, både for sparring og 
det sociale element, og så beder vi dem pludselig sætte 
sig ud på stuerne. Nogle siger, det udstiller deres uviden-
hed om patienten at flytte arbejdet ud, men det har vist 
sig, at patienterne respekterer det, siger Eva Nielsen. 

Man går ikke nogen for nær ved at skrive, at den sær-
lige arkitektur med fingre ikke er den sygeplejefaglige 
direktørs opfindelse. 

- Der er færre birum i den nye sengebygning, og man 
skal have det lange ben foran for at nå rundt. Der er langt 
til den yderste finger, for eksempel til skyllerummet, 
og der er kun to medicinrum, altså ikke et i hver finger. 
Udformningen af byggeriet giver nogle udfordringer, 
specielt når der er færre på arbejde, og man ikke kan 
mærke en kollega pusle længere hen ad gangen. Der er 
både fysisk og mentalt længere til hjælpen, hvis man får 
brug for en kollega til en patient, siger Eva Nielsen. 

Træning i nye arbejdsgange
Enestuer er godt for diskretion, samtale og den mere 
personlige pleje omkring en patient, og pårørende har 
mulighed for at være der døgnet rundt. Bagsiden er, at 
det er sværere at følge en ny kollega eller en studerende 
end på en firesengsstue, hvor der altid er sygeplejeopga-
ver. Det gør noget ved læringen. 

Mange nye arbejdsgange har skullet trænes allerede 
før skiftet til den nye sengebygning, for ellers følger de 
gamle vaner med over i de nye rammer. Når Lærings- og 
Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland måneder før 
flytningen begyndte med tegninger og legoklodser på en 
voksdug for at illustrere, hvad der var i vente, var nogle 
sygeplejersker skeptiske og andre mere åbne. Sådan er 
det med forandringer. 

Når man dagligt har liv og død i sine hænder, det kunne 
være et hjertestop, er det livsvigtigt, at rutinerne er på 
plads fra dag et på alle fire sengeafsnit i den nye senge-
bygning.  

Vi hører fra patienter, at de føler, der er mere 
personale på arbejde. Det er der ikke, men de 

er mere på stuen.
Eva Nielsen, sygeplejefaglig direktør

Man skal have det 
lange ben foran for 

at nå rundt i den nye 
sengebygning.

Eva Nielsen  
Sygeplejefaglig 

 direktør 
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ALT ER NYT OG LYST 
– og så er der manglerne
Den nye sengebygning på Sydvestjysk Sygehus får gode karakterer af personalet, selv om ikke 
alle ønsker er opfyldt. 

F
ra toppen af den nye sengebygning på Syd-
vestjysk Sygehus er der udsigt over Esbjergs 
centrum, indsejlingen til havnen og Fanø 
samt de bynære grønne områder i den anden 
retning. Alt er lyst og venligt, og for perso-
nalet er bygningen arbejdsmiljømæssigt et 

stort skridt frem i forhold til, hvor de kom fra i sygehusets 
gamle bygningsmasse. Også selv om der er klare mangler.

- Det er nyt, lyst, og de fleste af de apparater, vi skal 
bruge i dagligdagen, er på stuerne, så vi skal løbe mindre 
efter dem. Det virker mere roligt, hvilket betyder meget 
for patienter, pårørende og personale. På den baggrund 
er det ærgerligt, at der også er mangler, siger Heidi 
Søholt Lauridsen, sygeplejerske og tillidsrepræsentant 
på D5 Palliativt Afsnit.

Da hun og kollegerne rykkede fra den nuværende byg-
ning E og ind i nybyggeriet i februar 2020, forlod de et 
slidt sygehus med to- og firesengsstuer, hvor der dagligt 

var meget logistik for at frigøre pladser og ikke meget 
plads på stuer med fire patienter. Især ikke hvis en 
patient blev dårlig. De nye enestuer er på 20 m2 og med 
en sofa til at slå ud til overnattende pårørende. 

Flest fordele ved enestuer
Afdelingen er delt i to, et kirurgisk afsnit med bryst-, 
urin- og plastikoperationer samt et palliativt afsnit for 
patienter med mave/tarmkræft. Heidi Søholt Lauridsen 
er tillidsrepræsentant for 26 sygeplejersker, hvoraf tre 
er på barsel og en er langtidssygemeldt. Belægningen 
er tilpasset det reducerede personale, så 24 af 32 senge- 
stuer kan benyttes på hverdage og 20 i weekender. 
Overbelægning er begrænset til to stuer.

- Alle er glade for enestuerne i det palliative afsnit, hvor 
der er mulighed for at lukke døren og snakke om svære 
emner. Der er loftlift på alle stuer, blodtryksapparat, 
computer og mulighed for at dele informationer, for 
eksempel en forløbsplan, med patienter på tv-skærmen. 
Toiletter og håndvaske kan hæves og sænkes efter behov, 
siger Heidi Søholt Lauridsen og fortsætter:

- De ikke-palliative patienter vil gerne have mere 
fællesskab. Vi har et torv, hvor de kan sidde, og ånde-
huller, hvor de kan opholde sig. Men de bevæger sig 
ikke så meget ud af stuen, som vi havde håbet på. Som 
personale kan vi også savne det hurtige overblik på en 
firesengsstue, for nu skal vi ind på hver enkelt stue for at 
overvåge patienten.

Fordelene ved enestuer overskygger dog ulemperne. Det 
fortrolige rum til de svære og personlige samtaler er en af 
de store gevinster. Andre behøver ikke at høre om den en-
kelte patients afføringsproblemer og andre meget person-
lige forhold. Til gengæld lurer ensomheden, og personalet 
tilskynder patienterne til at komme ud af stuen, spise med 
andre patienter og at nyde udsigten fra øverste etage. 

Der mangler et rum
Og nu til manglerne. På alle sengebygningens afdelinger 
er det et emne, at der kun er étrum, hvor medarbejderne 
kan trække sig tilbage på administrative dage, have 

Patienterne bevæger 
sig ikke så meget  

ud af stuen, som vi  
havde håbet på.

Heidi Søholt Lauridsen
Sygeplejerske og TR
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samtaler med pårørende, undervise og holde super-
vision. Bag personalets kontor er der et stillekontor, 
men der sidder lægerne. Personalerummet er så lydt og 
åbent, at det ikke egner sig til andre formål. 

- Vi har nu valgt at inddrage en af stuerne, som vi har 
indrettet med borde og stole, plastikplanter, tæpper og 
puder, så vi kan tale med pårørende, uden at patienten 
er der. Også ved dødsfald, siger Heidi Søholt Lauridsen. 

Hun og kollegerne håber at få tilgivelse for, at de har 
taget sagen i egne hænder. Derimod er det ikke nemt at 
se en løsning på, at afdelingens medicinrum er på blot 
ni m2. Det er problematisk i især dagvagter, hvor der 
ikke er plads til, at fire sygeplejersker står side om side 
og doserer medicin. Medicinrobotten fungerer ikke godt 
nok til at opveje den manglende plads. 

Den nye sengebygning inkluderer et flot trappeparti, der 
kan bruges i stedet for elevatoren. Problemet er blot, at 
det er ekstremt varmt, og at for eksempel lungepatienter 
hurtigt vil få åndenød, når de skal forcere trapperne. 

Samarbejdet forbedret
Helhedsindtrykket er dog positivt. Fantastiske lokaler, 
stuer med udsigt og et lyst og venligt miljø, der også 
fremmer samarbejdet mellem det kirurgiske og det 
palliative afsnit. Kollegerne er blevet bedre til at sam-
arbejde, og tidligere tendenser til indbyrdes surhed er 
forsvundet. 

Men travlheden flyttede med, da sygeplejerskerne 
skiftede arbejdssted. Flere patienter, færre personaler og 
særligt tab af erfarne kolleger præger fortsat dagligdagen. 
Nu i flottere rammer.   

DEN NYE SENGEBYGNING
Ny sengebygning ved Sydvestjysk Sygehus blev 
taget i brug fra november 2019 til februar 2020. 
I det 14.900 m2 store byggeri er fem af seks 
etager sengeafdelinger med samlet 158 enkelt-
sengsstuer. 

GENERALFORSAMLING 
Torsdag den 27. oktober 

Messe C , Fredericia

Vær med, når kredsformand John Christiansen 
gennemgår kredsens seneste to års aktiviteter 
og indsatser.

Generalforsamlingen holdes i forlængelse  
af kredsens fagdag. 

PROGRAM
Kl. 17 Middag og indtjekning
Kl. 18 Generalforsamlingen starter

Tilmelding er nødvendig, hvis du vil deltage 
i middagen inden generalforsamlingen:
www.dsr.dk/syddanmark/arrangementer

http://www.dsr.dk/syddanmark/arrangementer
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NYT OUH 2.0 BLEV
det kloge sygehus – uden fravalg
Det første projekt til supersygehus var over en milliard kroner for dyrt. Den reviderede plan gav et 
langt bedre resultat. Bekymringen er, om det vil lykkes at tiltrække medarbejdere til alle opgaver. 

D
en øverste chef for Odense Universitets-
hospital, Niels Nørgaard Pedersen, er med 
egne ord vokset op med sundheds- og 
sygehusplanlægning og har beskæftiget 
sig med området i stort set hele sit hidti-
dige arbejdsliv.

Med den ballast lod den økonomisk uddannede admi-
nistrerende direktør siden 2015 sig heller ikke blæse 
bagover, da han i sit andet arbejdsår i Odense blev 
konfronteret med, at det første projekt til Nyt OUH var 
1,2 milliarder kroner for dyrt. I et tæt samarbejde med 
rådgivere blev byggeriet af regionens nye supersygehus 
gentænkt, ikke som et spareprojekt, for antallet af kva-
dratmeter blev fastholdt, men mere standardiseret, mere 
fleksibelt, mere bygbart og dermed billigere at realisere. 

- Nogle gange er kriser undervejs ikke det værste. Vi fik 
mulighed for at skabe et sygehusbyggeri, der hang bedre 
sammen og gav mere nærhed og fleksibilitet mellem afde-
lingerne og kortere afstand til omklædning og garderobe 
på en tekniketage nærved, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Han køber dermed ikke udgangspunktet for denne artikel: 
Hvad blev sparet væk? 
- Et sygehusbyggeri er en historisk og unik mulighed 
for at få samtlige kvadratmeter på en ny måde. Vi har 
fra begyndelsen været med til at skabe gode og kloge 

De patienter, vi har  
tilbage, vil generelt 

være mere syge, og det 
stiller krav til, hvordan 

vi organiserer os.

Niels Nørgaard Pedersen 
Topchef, Odense  

Universitetshospital
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arbejdsgange i et nybyggeri, der har det teknologiske 
stade, vi som samfund har opnået. Tiden med klinik i 
kælderen og kontorer i alle mulige afkroge af sygehuset 
vil være fortid, når vi rykker ind senere i år, siger han. 

De tre hovedprioriteter
Niels Nørgaard Pedersen udlægger hovedprioriteterne 
ved et nyt sygehus således:

1.  Udgangspunktet er, at vi skal kunne skabe rigtig god 
patientbehandling og bringe vore fagligheder i spil 
på tværs af organisationen, så vi kan opnå gode, vel-
tilrettelagte patientforløb af høj kvalitet og nærvær. 

2.  Vi skal skabe en moderne arbejdsplads, hvor vi kan 
tiltrække gode medarbejdere, der fungerer i spæn-
dende arbejdsfællesskaber.

3.  Sundhedsvæsenet er hele tiden i udvikling, og med 
de planlægningshorisonter, vi opererer med, ender 
det med, at et nybyggeri ikke passer til behovet, hvis 
vi ikke gør det fleksibelt. 

Er der en modsætning mellem at prioritere patienter og 
personale?
- Det oplever jeg ikke. Som personale drives man ved 
at kunne gøre en forskel i forhold til patienten, og når 
det er muligt, påvirker det trivslen positivt for alle. Jeg 
tænker, at Nyt OUH bliver en rigtig god mulighed for at 
yde individuel behandling og sygepleje på enestuer, hvor 
vi kan have et rum for tætte relationer og dialog med 
patienter og pårørende om, hvad der er vigtigt for den 
enkelte patient. Sådanne rammer har vi ikke nu. 

Behandling nær hjemmet
Det i sundhedskredse nærmest legendariske Erik 
Juhl-udvalg, der i 2008 lagde grunden til et sygehus-
væsen med 20 procent færre senge og flere ambulante 
patientforløb, forudså en faglig udvikling, der allerede nu 
er ved at reducere antallet af senge på det eksisterende 
Odense Universitetshospital til den sengemasse, det nye 
supersygehus skal ramme. 

- Den udvikling har pågået i mange år, og det er rigtig 
godt for patienterne, der mobiliseres bedre uden for syge-
huset, for langt de fleste af dem vil helst være hjemme. 
De patienter, vi har tilbage, vil generelt være mere syge, 
og det stiller krav til, hvordan vi organiserer os, siger 
Niels Nørgaard Pedersen.

Han tilføjer, at der er øget opmærksomhed på, at borgere 
kan blive behandlet tættere på deres hjemmiljø. Moderne 
sygehuse kan ved hjælp af teknologi og digitalisering gøre 
meget på distancen, så borgeren i eget hjem via video 

kan have en samtale med en specialist, og at familien 
kan være med og give større tryghed ved mødet med det 
store sygehus.

Bekymrende personalemangel
Covid-19-pandemien forstærkede erkendelsen af, hvor 
vigtigt det er at strukturere og planlægge på en måde, 
så sygehuse kan tiltrække tilstrækkeligt personale til 
opgaverne. 

- Vi befinder os i en virkelighed med mangel på flere 
faglige professioner, herunder sygeplejersker. Det er med-
arbejderne, der skaber nye arbejdsgange og kulturer i nye 
bygninger. Derfor er den aktuelle situation bekymrende 
og stiller krav til at sikre os, at vi bruger de sundhedsfag-
lige kompetencer rigtigt, og at vi ikke skaber stillinger, 
der trækker vores sundhedsprofessionelle væk fra 
patienterne. Vi har i de senere år trukket sygeplejerskerne 
ind i tilstødende opgaveområder som it, forskning og 
udvikling, siger Niels Nørgaard Pedersen og fortsætter:

- Det har skabt bekymring, at sygeplejerskerne i frem-
tiden kommer til at arbejde i en anden sengestruktur, 
end de har været vant til. Men der må ikke være tvivl 
om, at vi skal fastholde den specialiserede sygepleje, 
for patienterne har brug for høj og excellent sygepleje- 
faglighed. Sygeplejerskerne skal spille stærkt ind i 
tværfagligheden, så de enkelte fagligheder gør hinanden 
gode. Jeg tror virkelig på at vi får nogle rammer som 
kan være fagligt attraktive. Det kunne jo være, at også 
studerende læser Kredsløbet, og at de kunne få lyst til 
at blive en del af Nyt OUH.

Som det eneste supersygehusbyggeri tegner Nyt OUH til 
at holde budgettet på knap otte milliarder kroner. Den 
klare prioritering af patienter og klinik har dog kostet på 
pladsen til 250-300 administrative medarbejdere, hvis 
arbejdssted tegner til at blive nær ved det nye sygehus.      

Nyt OUH holder prisen – til gengæld er det flere år forsinket.
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TRINE OG BØRNENE  
fylder mest i Irak
Jes Haberlandt er sygeplejerske på skadestuen i Kolding. Med 3,5 måneders orlov vinkede han i 
februar farvel til sine kolleger for at drage på mission med forsvaret. Læs hans beretning. 

”D
et er svært at skrive den ’sidste vilje’. 
Ikke desto mindre er processen en del 
af forberedelsen ved alle missioner, 
hvor ingen ved, hvad der kan ske. Vi 
skal planlægge vores egen begravelse 
i alle detaljer; musik, blomster, kiste-

bærere.  Jeg har gjort det flere gange før, men det bliver ikke 
nemmere med alderen – heller ikke at skrive afskedsbreve. 
For mit vedkommende rummer brevene mine sidste ord til 
Trine og vores to børn, Clara på 13 og Christian på 16 år. 

Før afrejsen bruger jeg en lang periode på at forberede 
mig sammen med soldaterne. Sygeplejersker og læger 
skal selvfølgelig kunne forsvare sig selv, patienterne og 

deres arbejdsplads. Altså skal vi gennem både fysiske 
test og skydning.  Vi bruger også tid på relevant under-
visning i kulturforståelse og militær førstehjælp.

Den danske mission består af stabsofficerer, rådgivere 
og støttepersonel, som blandt andre tæller en sygeple-
jerske.  Årets mission i Irak er ikke en kampmission, hvor 
danske soldater er i direkte kamp, og det betyder, at de 
udsendte ikke kommer til skade på samme måde, som 
det ulykkeligvis er sket på tidligere missioner. Dette gør 
en kæmpe forskel i mit arbejde. Jeg tænker tit tilbage på 
min første udsendelse til Afghanistan, som på enhver 
tænkelig måde var virkelig barsk med mange sårede og 
dræbte kammerater.

Sygeplejerske Jes Haberlandt: De, der har det sværest, er familierne derhjemme.
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Fra Kolding til Irak
Lejren i Bagdad er tæt befolket og ligger midt i byen 
omgivet af høje betonmure, der sikrer mod angreb og 
bombenedslag. Murene betyder også, at vi ikke kan se 
ud på byen. Den danske afdeling udgør kun en lille del 
af arealet, og her ligger min arbejdsplads, som jeg deler 
med den danske læge og en fysioterapeut. På de cirka 
2,5 x 3,5 meter er kun plads til et leje, et lille bord, et 
skab til medicin og et minimum af udstyr; en Pro-pac og 
lejrens eneste PCR-maskine.

Min hovedopgave er at tage mig af de danske soldater. 
Sundhedstilstanden blandt dem er heldigvis rigtig god. 
Det er unge soldater, og de er veltrænede, helbreds-
godkendte og fuldt vaccinerede. 

Vi har konsultationen åben om formiddagen, derefter er 
vi på kald. Soldaterne kommer ofte med mindre skader, 
herunder belastningsskader fra GYM, som er lejrens 
store og velbesøgte træningsrum. Lægen og jeg er altid 
tilgængelige og synlige, og det betyder, at soldaterne 
kommer til os i løbet af dagen med stort og småt. En 
opgave er også at være samtalepartner, hvis en soldat 
ønsker at tale om personlige problemer, for eksempel et 
brud med kæresten. Vi har også altid tid til en gåtur og 
en kop kaffe, der kan tage toppen af en bekymring. 

Befalingsmanden og sygeplejersken står for hygiejne-
kontrollen på soldaternes værelser. Hver lørdag går vi en 
runde og holder øje med, om værelset er rent, at gulvet og 
alle overflader er vasket. Sengetøjet skal være skiftet og 
dufte frisk.  Mad og slik skal opbevares i lufttætte behol-
dere med låg. Det lyder måske lidt pedantisk, men det 
forhindrer besøg af insekter, kryb, mus og rotter, som kan 
lægge en hel deling, gruppe eller lejr ned med maveonde, 

hvis det går helt galt.  Det værelse, der hver lørdag er pænest, 
får et diplom. Nogle af soldaterne hænger det på døren 
til ’inspiration’ for kammeraterne. Systemet virker, og 
der er en sjov kamp om at få det. Jeg forsøgte at indføre det 
hjemme i privaten hos ungerne efter min seneste ud-
sendelse, men det faldt ikke i god jord hos mine teenagere.

Ingen Falck eller lægebil
Ud over de daglige sygeplejefaglige opgaver, bruger vi 
tid på at undervise ’junior medics’ i forskellige former for 
militær førstehjælp. Vi træner med dem flere gange om 
ugen, for eksempel i at anlægge venflons og give medicin. 

En del af soldaternes opgaver er at køre rådgiverne til 
møder uden for lejren. Sker der trafikuheld eller angreb, 
kan man ikke lige ringe til Falck, lægebil eller ambulance. 
Derfor får soldaterne træning af lægen og mig.  I øvrigt er 
det en dejlig opgave, for soldaterne er ivrige for at lære, og 
de er nemme at motivere, for hvem er ikke motiveret for 
at hjælpe sin sårede kammerat, hvis uheldet er ude.

Livet som udsendt er hårdt, men også utroligt simpelt. 
Du har fri, når der ikke er mere arbejde. Derefter kan 
du træne og hygge med kollegerne. Alt er tæt på og i 
gåafstand. 

Dem, der har det sværest, er familierne derhjemme. Der 
er børn, der savner deres far eller mor til fester og fødsels-
dage, til jul og nytår og i hverdagene.  Hjemme hos mig, 
er det min kone Trine, som tager alt slæbet med praktiske 
opgaver og alene sammen med børnene skal besøge 
familie og venner.  Det er Trine og børnene, jeg tænker på, 
når jeg skal sove og de første, jeg har på nethinden, når jeg 
vågner. Jeg skylder min kone så meget. Hun burde have 
en medalje for sin indsats derhjemme, når jeg er ude. Til 
gengæld ved jeg, der venter mig en ’to do’ liste så langt 
som et traumeleje, når jeg kommer hjem.

Trods de personlige afsavn bliver jeg ved med at rejse 
ud som militærsygeplejerske, fordi det er spændende, 
givende og sjovt. Det er en måde at arbejde på, som kun 
få sygeplejersker prøver. Jeg er med til at gøre en forskel 
for de udsendte og har et – måske naivt – håb om, at 
medvirke til, at verden bliver et bedre sted..    

KORT OM JES
Jes er uddannet i 2002 fra sygeplejeskolen i Silke-
borg. Reaktionsstyrkekontrakt i 2006 som syge-
plejerske. Ansat på skadestuen i Kolding i 2007 
og har været udsendt med militæret til Kosovo, 
tre gange til Afghanistan og nu to gange til Irak. 

En vigig opgave er at træne soldaterne i militær førstehjælp.



Anna Løgstrup
Chefkonsulent, DSR,  
Kreds Syddanmark 
 

S
ommeren er over os, hvilket også betyder 
afvikling af sommerferie/hovedferie. Det for-
ventes, at sommerferien i år kan afvikles uden 
OK-konflikt eller afledte effekter af corona. 

Overordnet følger alle Ferielovens bestem-
melser, hvorfor vi kan betragte dem som 

minimums-bestemmelser. Der er dog indgået ferieaf-
taler på flere områder, blandt andet det kommunale, 
regionale og statslige område. Flere private områder har 
feriebestemmelser stående i overenskomsten, og derfor 
er det vigtigt, at du undersøger, hvilke vilkår der er 
gældende på dit ansættelsesområde. 

Hvis du har været ansat siden den 1. september 2021, vil 
du pr. 1. juni 2022 have 18,72 dage og har derfor ikke behov 
for at afvikle ferie på forskud, medmindre du har holdt ferie 
i foråret. Tjek din lønseddel, hvor din feriesaldo fremgår. 

Ferie på forskud
Ferie på forskud er et begreb, der er kommet med den 
nye ferielov. Det giver mulighed for, at du kan afvikle 
ferie, som du endnu ikke har optjent. Ferie på forskud 
kan kun afvikles efter gensidig aftale med din arbejds-
giver. Din arbejdsgiver kan derfor heller ikke varsle af-
vikling af ferie på forskud. Det er meget forskelligt, hvilke 
retningslinjer den enkelte arbejdsgiver har for afvikling 
af ferie på forskud, hvorfor du bør tjekke op på dette. 
For eksempel har man på det regionale område angivet, at 
man maksimalt kan afvikle fem dages ferie på forskud. 

Hvis du er ansat for eksempel 1. marts 2022, har du 
pr. 1. juli 2022 optjent 8,32 dage. Det er ikke nok til at 
afvikle tre ugers ferie. Du kan derfor få behov for at 
afvikle ferie på forskud. 

GOD S       MMERFERIE 
– sådan er reglerne
Den nye ferielov rummer et nyt begreb, ferie på forskud, hvis du endnu ikke har optjent dage nok. 
Læs om det og andre bestemmelser i denne artikel.

Sygdom og ferie
Skulle det ske, at du bliver syg enten før eller særligt 
under din ferie, skal du være opmærksom på, at der 
gælder forskellige regler for erstatningsferie. 

Sygdom før feriens begyndelse
Hvis du bliver syg før din ferie påbegyndes, er du ferie-
hindret og kan opnå ret til erstatningsferie. Det kræver 
dog, at sygemelder dig inden arbejdstids start på første 
feriedag. Hvis du først sygemelder dig efter feriens start, 
træder der andre regler i kraft – se nedenfor.

Sygdom under ferie
Hvis du bliver syg, efter du er gået på ferie, kan du først opnå 
ret til erstatningsferie efter fem dages sygefravær. Der er 
fem feriedage, du selv skal betale. Retten til erstatningsferie 
opnår du kun, hvis du sygemelder dig hos din arbejdsgiver, 
som du plejer, og dokumenterer dit sygefravær med en 
skriftlig erklæring, som du selv skal betale. Dokumentation 
fra udlandet gælder også og skal ikke oversættes til dansk. 
De fem karensdage er først gældende, fra du sygemelder 
dig ved arbejdsgiver. Du skal derfor huske at sygemelde dig 
så hurtigt som muligt, efter at du er blevet syg. 

Du kan vælge ikke at genoptage din ferie, hvis du rask-
meldes, inden den planlagte ferie er slut. Du kan også 
fortsætte din ferie som planlagt efter din raskmelding. 
Uanset hvilken løsning du vælger, skal du drøfte det med 
din arbejdsgiver. 

Du må ikke forstyrres
Din arbejdsgiver må ikke forstyrre dig i din ferie, men 
skulle det ske alligevel, skal du kontakte din tillids- 
repræsentant eller kredsen. Du er ikke berettiget til erstat-
ningsferie eller kompensation, men vi vil meget gerne tage 
en drøftelse med din arbejdsgiver. Du opfordres desuden til 
ikke at lade dig forstyrre – hold ferie, når du holder ferie. 

Der findes mange flere regler og bestemmelser om ferie, 
og du kan finde dem alle sammen på www.dsr.dk/ferie 
Du skal endelig kontakte din tillidsrepræsentant eller 
kredsen, hvis du er i tvivl om eller har spørgsmål til din 
ferieafvikling med mere .    

http://www.dsr.dk/ferie

