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4 ”HALLO, DU TALER MED DANSK SYGEPLEJERÅD”
De faglige konsulenter i Kreds Syddanmark bruger en del af deres arbejdstid på 
telefonvagter, hvor de svarer på en bred vifte af spørgsmål fra medlemmerne.

5 BUPL-FORMAND: VI ER FÆLLES OM BØRNENES LIV
Omkredsen er det nye element i Kredsløbet, hvor folk uden for sygeplejerskers 
radius kigger ind i faget. Denne gang er det formanden for Børne- og Ungdoms- 
Pædagogernes Landsforbund (BUPL) med over 60.000 medlemmer, Elisa Rimpler. 

6 TEMA: BARNET SOM PATIENT RELATIONER BETYDER ALT – LÆG 
MOBILEN VÆK
Ofte er sundhedsplejersken den første, der opdager mistrivsel og andre sympto-
mer, der kan gøre barnet til patient. Forældre har svært ved at give tilstrækkelig 
opmærksomhed i travl dagligdag. 

7 TEMA: BARNET SOM PATIENT FAMILIER MED KRÆFTRAMTE BØRN 
BLEV HØRT
I flere år har Rigshospitalet og de tre vestdanske supersygehuse kæmpet om, 
hvordan behandlingen af børn med kræft skal organiseres. En chefsygeplejerske på 
Fyn har holdt sig helt udenfor. . 

9 TEMA: BARNET SOM PATIENT  VI GÅR LANGT FOR BØRN OG UNGE
Personalet på Børne- og Ungeafdelingen på Sygehus Lillebælt i Kolding gør alt, 
hvad der er muligt for at tage individuelle hensyn til deres patienter. Sådan skal 
det være, og vi går gerne endnu længere i den retning, fortæller specialeansvarlig 
sygeplejerske, Marianne Hedegaard Nielsen.  

12 TEMA: BARNET SOM PATIENT  NÅR UNGE UDSTILLER DERES  
PSYKISKE LIDELSER
Nogle unge lader være med at spise, andre skader sig selv. De finder ofte et fælles-
skab på sociale medier. Der er flere årsager til, at stadig flere børn og unge har 
ondt i livet.  

14 FRA KRIGENS RÆDSLER TIL ET NYT LIV I DANMARK
JPå få måneder er ukrainske flygtninge kommet til at udgøre hovedparten af beboerne 
på AsylSyds centre i det sydlige Jylland. Læs en sundplejerskes beretning om en kaotisk 
periode. 

16 DER ER ALTID TID TIL AT HOLDE PAUSER
Der er er stort pres på sygeplejerskers arbejdspladser, og alt for tit betyder det, at 
pauser bliver nedprioriteret. 

http://www.dsr.dk/syddanmark
mailto:syddanmark@dsr.dk
http://www.stepprintpower.dk
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J
eg tror, jeg taler på manges vegne ved at konsta-
tere, at børnene – og i særdeleshed vore egne 
børn – er det dyrebareste, vi har i vores liv. 

Overført til sygehusverdenen har barnet som 
patient særlige rettigheder, når det overgives i de 
voksnes hænder. Vi er varsomme og omhygge-
lige med sikre de helt unge patienter den bedste 

omsorg. Barnet indtager en særstilling, når det møder 
sundhedsvæsenet. 

I denne udgave af Kredsløbet sætter vi fokus på flere 
vinkler af sygeplejerskens arbejde omkring barnet og 
dets familie, fra fødslen af det sunde barn og videre i 
barndommen til de sygdomme, der desværre også kan 
ramme børn.

Tanken med det faglige tema er at belyse, at mangfoldig-
heden i sygeplejen gør sig gældende i også de første år af 
menneskelivet. Artiklerne kan inspirere til både karrie-
revalg inden for børne- og ungeområdet og til at skærpe 
blikket for at arbejde på tværs inden for de områder, vi 
denne gang bevæger os i. Barnet fortjener, at vi tværfag-
ligt gør vores ypperste for at sikre det et godt liv, både i 
det forebyggende arbejde, og når det er ramt af sygdom.

Vi har i år lanceret et nyt fast element i medlemsbladet, 
Omkredsen, hvor vi inviterer fremtrædende personer 
udefra, som har en berøringsflade med vores fag, til at 
ytre sig om samarbejdet med sygeplejersker, og hvad der 
ellers ligger dem på sinde.

Denne gang er det formanden for Børne- og Ungdoms- 
Pædagogernes Landsforbund (BUPL), som har sin 
rod i Syddanmark, og som giver sit bud på ligheder og 
forskelle mellem BUPL og Dansk Sygeplejeråd. Der er 
meget, der knytter os sammen, både i det daglige sam-
arbejde og om at opnå højere mål: ligeløn, anerkendelse 

BLAD NR. 3 2022  |  LEDER – JOHN CHRISTIANSEN

VORE BØRN HAR    
en særlig plads i sundhedsvæsenet 

John Christiansen 
Kredsformand, Kreds Syddanmark

Barnet fortjener,  
at vi tværfagligt gør 

vores ypperste.

af vore fag, at tiltrække flere unge til uddannelserne og 
at udvikle professionerne. Jeg håber, du vil finde interes-
sant at læse, hvad Elisa Rimpler fra Esbjerg har at sige.

For anden gang holder vi generalforsamling efter en 
beretningsperiode på to år. Når du vender bladet om, får 
du den skriftlige beretning, der giver et indtryk af, hvad 
vi i Kreds Syddanmark har arbejdet med på medlemmer-
nes vegne de seneste to år. 

Som altid er du velkommen til at blande dig med ris og 
ros af vores arbejde. Du kan gøre det ved at komme til 
generalforsamlingen den 27. oktober i Messe C, Frederi-
cia, og du kan gøre det ved at sende en mail til mig eller 
et eller flere af medlemmerne af kredsbestyrelsen. Jeg 
håber, vi ses.  
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”D
ansk Sygeplejeråd, Kirsten Henrik-
sen. Hvad kan jeg hjælpe dig med?” 
Således indleder faglig konsulent 
Kirsten Stræde Henriksen typisk sine 
samtaler på en telefonvagt. Kirsten 
har en fortid som tillidsrepræsentant 

og har tidlige både været ansat på sygehus, plejecenter 
og i hjemmesygeplejen.  I 2021 blev Kirsten ansat som 
faglig konsulent i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddan-
mark, der har lokaler på Vejlevej i Fredericia. 

Medlemmerne har ringet til 7021 1668, Kreds Syddan-
marks direkte telefonnummer, og valgt mulighed ét i 
telefonslusen: ”Spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår”.

Får jeg erstatningsfri?
Klokken har netop passeret 8:30, og første medlem har 
allerede præsenteret sig i Kirstens headset. Spørgeren er 
privatansat og har altid fri om mandagen. ”Får jeg fri på 
en anden dag, når mandag er en helligdag?”. Kirsten fin-
der den overenskomst, arbejdsgiveren er omfattet af, og 
svarer senere på mail, at arbejdsnormen skal nedskrives 
forholdsmæssigt, når helligdage ligger på en fridag.

Næste medlem er tjenestemand. Nu ønsker hun at gå på 
efterløn og vil vide, hvornår hun skal sige sin stilling op. 
Kirsten fortæller, at hun som tjenestemand skal sige op 
tre måneder før, hun ønsker at stoppe. Ved samme lejlig-
hed skal hun lave en aftale om afvikling af restferie.

Næppe er forbindelsen blevet afbrudt, før der er et nyt 
opkald. ”Jeg har et barn med en sygdom der kræver, at 
vi ofte skal til speciallæge. Skal jeg selv betale for at få 
fri til det?”. Kirsten fortæller, at hun ifølge Servicelovens 
§42 kan blive kompenseret af kommunen, når hun er 
nødt til at holde fri på grund af sit barns sygdom. Kirsten 
læser kravene højt og lover at formidle kontakt til Kreds 
Syddanmarks socialrådgiver. 

Omlagte vagter, løntillæg og delvis sygemelding
Det næste medlem er i tvivl, om hendes løn er korrekt. 
Hun har frivilligt sagt ja til at omlægge nogle dagvagter 

til nattevagter. De omlagte dagvagter skal afspadseres, 
forklarer Kirsten, og nattevagterne skal aflønnes med 1,5 
gange den normale timeløn. Kirsten oplyser også, at der 
er forskel på, om medlemmet er kontaktet vedrørende 
arbejdsplanen, mens hun var på arbejde eller i sin fritid.

Kirsten når at spise et halvt æble, før et medlem på barsel 
spørger til udbetalingen af et regionalt corona-tillæg. Ud-
betalingen af tillæggene er sket i januar og april, og ved 
nærmere eftersyn viser det sig, at udbetalingen er korrekt.

En bip-lyd i headsettet varsler et medlem, som er delvist 
sygemeldt på grund af fertilitetsbehandling. Hendes 
arbejdsgiver vil ikke acceptere den ordning, som den 
praktiserende læge har anbefalet. Kirsten ridser reglerne 
op og beder medlemmet kontakte sin lokale tillidsrepræ-
sentant og at få vedkommende med i den næste samtale 
med arbejdsgiveren.

Herefter er telefonen stille, en tid som Kirsten bruger til 
at få fulgt op på de foregående samtaler og til skriftlig 
dokumentation i medlemssystemet. Efter 10 minutter 
bipper det igen.

”Dansk Sygeplejeråd, Kirsten Henriksen. Hvad kan jeg 
hjælpe dig med?”. Kirsten har stadig har mere end to 
timer tilbage af sin telefonvagt, før den slutter kl. 13.  

”HALLO, du taler med  
Dansk Sygeplejeråd”
De faglige konsulenter i Kreds Syddanmark bruger en  
del af deres arbejdstid på telefonvagter, hvor de svarer 
på en bred vifte af spørgsmål fra medlemmerne.

DEN DIREKTE LINJE TIL KREDSEN

Faglig konsulent Kirsten Stræde Henriksen klar ved telefonen.
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Andre faggrupper hentes ind for at afhjælpe manglen på 
sygeplejersker, og udviklingen med færre sygeplejersker 
bekymrer os. Ser I samme udvikling, og kan vi lære 
noget af jer?
- Vi ser en udvikling, hvor pædagogandelen i vuggestuer 
og børnehaver falder. Kun 55 procent af personalet har 
en pædagoguddannelse. Og en pædagog kan komme ud 
for at skulle have ansvaret for tre stuer. Ud af de 5.000 
ekstra ansatte, der er tilført med pengene til minimums- 
normeringer, er 80 procent ufaglærte, der er stort set 
ingen ledighed, og 11.000 pædagoger arbejder uden for 
faget. Vi skal understøtte børns levede liv, men det er 
svært når fagligheden udvandes, og vi ser, at andelen 
af løstansatte og vikarer vokser. Vi har til fælles med 
sygeplejerskerne, at fag, hvor man udøver omsorg, slet 
ikke er værdsat nok. Og en højere løn kan være med til at 
sikre mere prestige og status. 

Er der uopdyrket land, hvor enten pædagoger burde bringes 
mere i spil på ”vores område” eller omvendt områder, 
hvor sygeplejersker skal mere på banen?
- Vi skal fortsætte det tværprofessionelle samarbejde. 
I kommunerne er det i høj grad med sundhedsplejer-
skerne, hvor vi skal hjælpe hinanden med den tidlige 
indsats og sikre, at børn og unge er i god udvikling. Vi 
skal også have et fælles fokus på samarbejdet med 
familierne. Det har stor betydning for børnenes trivsel.

Vi oplever begge faldende søgning til uddannelsen, 
sygeplejefaget har det største fald.  Hvad kalder det på af 
løsninger? Er eneste svar mere i løn?
- Vi har siden 2016 haft et samlet fald i søgningen på 36 
procent, så vi har samme udfordring. For os er hovedår-
sagen uddannelsens og praktikkens kvalitet. Vi er den 
uddannelse, der får mindst tilskud fra staten. Og så er der 
lønnen, hvor pædagoger får mindst af alle faggrupper 
med en professionsuddannelse. Vi vil have en løn, der 
svarer til vores uddannelse. Og så skal man have for øje, at 
for pædagogerne afhænger arbejdsglæden af, at de børn 
og unge, vi har mellem hænderne, lykkes. Så der skal 
være tid til at bruge vores faglighed ordentligt, ikke bare 
brandslukning. Det er nok ligesom sygeplejerskerne.  

BUPL-formand:   
VI ER FÆLLES OM BØRNENES LIV
Omkredsen er det nye element i Kredsløbet, hvor folk uden for sygeplejerskers radius kigger ind i 
faget. Denne gang er det formanden for Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund (BUPL) 
med over 60.000 medlemmer, Elisa Rimpler. 

V
i kæmper sammen om ligeløn for køn og 
profession. Vi konfliktede – det gjorde I 
ikke. Var I tilfredse med OK21?
- Jeg synes, vi har kørt et godt parløb med 
Dansk Sygeplejeråd og det øvrige forhand-
lingsfællesskab. BUPL har længe arbejdet 

for, at vi står som en samlet fagbevægelse om en ligeløns-
strategi. Både BUPL´s og Dansk Sygeplejeråds hovedbesty-
relser anbefalede et ja til forhandlingsresultatet af OK21. 
Sygeplejerskerne sagde nej, mens over 80 procent af vores 
medlemmer sagde ja. Måske fordi vi forinden havde haft 
en lang, inddragende proces om strategien. 

Hvor meget hjælp fra lønstrukturkomiteen forventer 
BUPL frem mod OK24?
- Jeg har store forventninger til lønstrukturkomiteen, for 
vi er nødt til at have hjælp udefra, hvis vi for alvor skal 
gøre op med de store strukturelle skævheder. Vi havde 
op til OK21 i forvejen aftalt i Forhandlingsfællesska-
bet, at vi sammen skulle udarbejde objektive analyser 
af ligeløn med henblik på at fremsætte fælles krav, og 
derfor er vi glade for, at komiteen blev nedsat. Om tre år 
forventer vores medlemmer, at der bliver taget det første 
store skridt for et opgør med lønefterslæbet. Men vi er 
nødt til at have tilført penge udefra.

OMKREDSEN

Formand for over 60.000 pædagoger Elisa Rimpler. Læs hendes svar 
herunder.
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BARNET SOM PATIENT

RELATIONER BETYDER ALT  
– læg mobilen væk
Ofte er sundhedsplejersken den første, der opdager mistrivsel og andre symptomer, der kan gøre 
barnet til patient. Forældre har svært ved at give tilstrækkelig opmærksomhed i travl dagligdag. 

S
undhedsplejersken er nøglepersonen, der 
følger børnefamilier fra det første bar-
selsbesøg få dage efter fødslen og fulgt op 
af småbørnsbesøg i hjemmet i de næste 
måneder. Udvikler barnet sig, som det skal, 
fysisk, mentalt samt med syn og hørelse? Er 

der forhold i familien, som bekymrer?

Ifølge formanden for Fagligt Selskab for Sundhedsplejer-
sker, Susanne Rank Lücke, har befolkningen i alminde-
lighed et stereotypt billede af sundhedsplejerskens rolle 
i barnets første leveår og senere i folkeskolen

- Folk siger typisk, at sundhedsplejersken er hende, der 
kommer ud i hjemmet og måler og vejer barnet. Det gør 
vi, men det fylder bare så lidt i vores arbejde. Det hand-
ler meget mere om barnets mentale sundhed, trivsel og 
at kunne være i et socialt fællesskab, når barnet bliver 
ældre. Når vi i skolen møder dem som børn og unge, 
betror de sig ofte til én, selv om man kun har mødt dem 
få gange, siger Susanne Rank Lücke.

Hun var intensivsygeplejerske, inden hun i 2009 afslut-
tede yderligere en specialuddannelse til sundhedsple-
jerske, og siden har hun arbejdet som sådan i Tønder 
Kommune. 

Årene før skoletiden
Sundhedsplejerskerne er afhængige af et godt samar-
bejde med almen praksis, når de selv må slippe små-
børnsfamilien. De fleste kommuner har et gab, fra bar-
net er otte måneder – nogle kommuner helt fra fire-fem 
måneder – og frem til 0. klasse. I den periode står egen 
læge for de årlige undersøgelser og vaccinationer.

- Forældrene tilbydes et screeningsapparat før fødslen, 
så de er forberedte, og efter fødslen er de tilbudt hjem-
mebesøg/konsultation efter serviceniveau i kommunen, 
inden de bevæger sig ind i en anden modus, hvor de er 
mere overladt til sig selv. Vi har stadig barnet i vores sy-
stem, men kommer ikke længere på fastlagte besøg. Nu 
skal forældrene henvende sig, hvis de har noget sund-
hedsfagligt, der optager dem. Det kan være mad, opdra-
gelse, søvn og så videre. Når de kommer i skole, har vi 
den opsporende, sundhedsfremmende og forebyggende 
rolle, hvor vi blandt andet holder øje med astmalignende 
symptomer, udviklingsproblemer, mental sundhed og 
eksem, siger Susanne Rank Lücke. 

Flere unge patienter
Stadig flere børn er præmature ved fødslen, og de er 
små, når de kommer hjem fra sygehuset. Når eksempel-
vis tvillinger kommer hjem og lige har passeret en vægt 
på to kg hver, kræver det særlig opmærksomhed på de-
res fysiske og mentale udvikling. De undersøges fortsat 
på sygehuset, og sundhedsplejersken følger i hjemmet, 
hvordan de vokser, udvikler sig og reagerer på sanseind-
tryk. Hun arbejder også på, at de stimuleres, uden at de 
bliver overstimuleret.

Presset på sygehusene mærkes også på unge patienter, der 
kommer tidligere hjem. Sundplejersker møder bekymrede 
forældre, men kan ofte ikke se, at barnet fejler noget. Nogle 
indlægges til observation på sygehusets børneafdeling, 
hvor det kan vise sig, at de har funktionelle smerter, fordi 
de mistrives. I den slags tilfælde er der behov for samspillet 
mellem børneafdeling og børnepsykiatri.

- Vi hører fra sygehuse, at funktionelle lidelser fylder 
meget på børneafdelinger. Langt hovedparten af børn 

En del børn og 
unge har det skidt, 
og de får det værre.

Susanne Rank Lücke  
Formand for Fagligt Selskab   
for Sundhedsplejersker
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og unge har det godt, men en del har det skidt, og de får 
det værre. For eksempel fylder ensomhed rigtig meget 
i en tid med sociale medier. Mor og far arbejder ofte 
meget og er trætte, når de kommer hjem. Hvad bruger 
familien tiden på? Når der er mistrivsel, savner de unge 
rigtig meget, at deres forældre smider deres elektroniske 
apparater og sætter sig ned og snakker med dem, siger 
Susanne Rank Lücke. 

Den vigtige relation
Den digitale tidsalder påvirker i det hele taget dagligda-
gen i mange hjem. 

- Det er rigtig smart, at vi kan komme i kontakt med alle 
mennesker, men den direkte, medmenneskelige relation 
har fortsat den vigtigste betydning. Det lille barn vil 
gerne mor og fars ansigt, for den tætte øjenkontakt er, 
hvad barnet vokser og udvikler sig fra. Og sådan er det i 
også i 9. klasse. Forældrene bør lægge mobilen væk, når 
de er sammen med deres børn, siger hun.

Susanne Rank Lücke vurderer, at hun som sundheds-
plejerske arbejder i en kommune med et godt serviceni-
veau, der lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Men sådan er det langt fra i alle kommuner. Der er 
mangel på sundhedsplejersker. Aktuelt er der cirka 30 

ubesatte stillinger og 18 sygeplejersker, der arbejder 
på dispensation, fordi det ikke var muligt at rekruttere 
uddannede sundhedsplejersker.   

    

Familier med  
KRÆFTRAMTE BØRN BLEV HØRT
I flere år har Rigshospitalet og de tre vestdanske supersygehuse kæmpet om, hvordan behandlin-
gen af børn med kræft skal organiseres. En chefsygeplejerske på Fyn har holdt sig helt udenfor. 

D
et handler om at sikre kræftramte børn 
den bedste behandling, og at de sammen 
med deres familie kommer så godt igen-
nem kriseperioden som muligt. Men vejen 
dertil har i de senere år været brolagt med 
både lægefaglig og politisk uenighed med 

Rigshospitalet på den ene side og de tre børneonkologi-
ske centre i Vestdanmark på den anden.

Det sidste optager ikke Anne Pedersen ret meget. Hun 
tiltrådte som oversygeplejerske, nu chefsygeplejerske, 
for H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på Odense 
Universitetshospital i november 2020 på et tidspunkt, 

Det er rigtig 

smart, at vi 

kan komme i 

kontakt med 

alle mennesker, 

men den direkte, 

medmenneske-

lige relation har 

fortsat den vig-

tigste betydning. 

KORT OM SUSANNE
Susanne Rank Lücke, uddannet sygeplejerske i 
1995 og siden 2009 sundhedsplejerske i Tønder 
Kommune, hvor hun er en af 12 sundhedsplejer-
sker. De seneste seks år har hun været formand 
for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, der 
tæller cirka 1.450 medlemmer.   



Anne Pedersen  
Chefsygeplejerske  

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, 
 Odense Universitetshospital 

Det var vigtigt,  
at man lyttede til  

familierne med 
kræftramte børn.
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lingen af børn med kræft kan foregå med den højeste 
faglighed, nærhed og robusthed. Familierne efterspør-
ger langt hen ad vejen nærhed uden at gå på kompro-
mis med fagligheden. Den skal vi nok sikre, siger Anne 
Pedersen. 

Øget samarbejde
Flere år før striden om kræftbehandlingen brød ud, dan-
nede universitetshospitalerne i Odense, Aalborg og Aarhus 
Vestdansk Pædiatri Samarbejde (VPS) for at sikre høj fag-
lighed og større robusthed i udredningen og behandlingen 
af de sygdomme, børn og unge bliver ramt af, blandt andet 
kræft. Pædiatrien er på mange måder opbygget på samme 
måde som voksenområdet, den er blot meget mindre og 
dermed mere sårbar. Præmisserne er fortsat de samme, det 
nye er, at også Rigshospitalet er inviteret med til at deltage i 
de bootcamps, VPS arrangerer. 

- Også på klinikniveau har vi et forum, MDT, hvor vi gen-
nemgår cases og udveksler viden og erfaringer. Proces-
sen har øget vores bevidsthed om at samarbejde mere 
på tværs, og jeg tror, andre specialer vil kunne lære af, 
hvad vi har gjort, siger Anne Pedersen. 

Roen har sænket sig
Hun leder sammen med en af frontkæmperne i slaget 
mod centralisering af børneonkologien, ledende over-
læge Marianne Skytte Jakobsen, en børne- og ungeafde-
ling med cirka 450 medarbejdere, omregnet til fuld-
tidsstillinger 340, hvoraf kræftspecialet udgøres af otte 
læger og cirka 30 sygeplejersker samt andre faggrupper. 

- Afklaringen om de fire centre for børnekræft i Danmark 
har skabt ro for ikke kun familierne, men også plejeper-
sonalet og lægerne. Den manglende afklaring skabte 
frustration blandt medarbejderne, for det har meget 
med arbejdsmiljø og fremtidsudsigter at gøre, siger Anne 
Pedersen. 

Hun har fokus på det gode patientforløb, og det har 
ændret karakter i forhold til tidligere. Børn med kræft 
er indlagt i kortere tid, og mange af dem overgår efter 
indlæggelsen til ambulant behandling og kontrol i 
daghospitalet. Også det fordrer, at familierne tager turen 
dertil, og her spiller nærheden en vigtig rolle for at få 
dagligdagen med et kræftramt barn til at hænge sam-
men. Et kræftforløb kan kræve mellem 20 og 100 besøg 
på sygehuset. 

Cirka 200 børn i alderen 0-17 år diagnosticeres årligt 
med kræft i Danmark.    

da striden om at bevare de fire centre eller centralisere 
behandlingen et sted nærmede sig en afgørelse. 

- Det var vigtigt, at man lyttede til familierne med 
kræftramte børn. Jeg er ikke sat i verden for at agere 
politisk, men for at være med til at sikre, at behand-

STRIDENS KERNE
Professor i pædiatri Kjeld Schmiegelow, Rigs-
hospitalet, opfordrede i januar 2019 Sundheds-
styrelsen til at undersøge mulighederne for at 
centralisere kræftbehandlingen af børn. Han 
argumenterede med, at andre EU-lande havde 
valgt den løsning, blandt andre Holland, hvor 
behandlingen er samlet i Utrecht (der ligger 
midt i landet). 

Sundhedsstyrelsen reagerede i sommeren 2019 
ved at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på 
organiseringen inden for området og sikre høj 
og stigende kvalitet. Efter en pause i arbejdet på 
grund af covid-19-pandemien genoptog grup-
pen arbejdet i foråret 2021, dog med et revideret 
kommissorium. I lyset af den kraftige modstand 
fra Vestdanmark var fokus ikke længere på 
centralisering. 

Forud var gået et dramatisk samråd i Folketin-
get, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke 
fremlagde tre modeller, som Sundhedsstyrelsen 
mente kunne blive udfaldet af arbejdsgruppens 
drøftelser. Især den tredje, shared care, var 
meget vidtgående, idet den gik ud på at samle 
al udredning og indledning af behandling på et 
nationalt videncenter. Fra arbejdsgruppen afvi-
ste to medlemmer, Marianne Skytte Jakobsen, 
Odense Universitetshospital, og Henrik Hasle, 
Aarhus Universitetshospital, at være blevet præ-
senteret for modellerne.

Den 21. maj 2021 blev Sundhedsstyrelsens 
indstilling til Det Rådgivende Udvalg for Spe-
cialeplanlægning offentliggjort. Landets fire 
børneonkologiske centre skulle bevares, og 
efter indstilling fra styrelsen etableres Nationalt 
Forum for Børnekræft (NFB), som skal styrke 
samarbejdet mellem de fire centre.
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N
år Marianne Hedegaard Nielsen skal 
beskrive det særlige ved at arbejde på en 
børne- og ungeafdeling, er der en ting, 
der står højt oppe på listen; nemlig relati-
onerne til både barn og forældre.

- Vi har nærmest altid en forælder indlagt 
sammen med vores patient, så det er nødvendigt at få 
skabt tillidsfulde relationer til hele familien.  Når jeg mø-
der om morgenen, begynder jeg med at læse journalerne, 
og derefter bruger jeg tid på at tale med børn og forældre, 
så jeg får viden om, hvad der fylder og bekymrer. Både 
børn og forældre skal forberedes på den behandling, 
der venter. Forældrene kender barnets reaktioner i nye 
situationer og er oftest den bedste støtte for barnet. 

Samarbejdet med forældrene har også stor betydning, 
når barnet udskrives. Ofte skal behandlingen fortsætte 
derhjemme med mor eller far som ”behandler”. I andre 
tilfælde kan eksempelvis en diagnose som diabetes 
ligefrem føre til ændringer i hele familiens liv. 

Tid og ressourcer
- Det aldersmæssige spænd på Børne- og Ungeafdelingen 
er stort, og det siger sig selv, at det har betydning for, hvor-
dan vi forbereder patienten på en undersøgelse, uanset 
om det er en MR-scanning eller en blodprøve. Vi bruger 
typisk lokalbedøvelse i form af trylleplaster, men når det 
gælder mindre børn, kan det nogle gange være svært at 
få lov til at sætte det på. Indimellem tyer vi til sæbebobler, 
der flyver ind ad døren, før vi selv går ind på stuen. Vi skal 

BØRNE- OG UNGEAFDELINGEN PÅ  
KOLDING SYGEHUS BESTÅR AF:
• Børne- og Unge Ambulatoriet 
• Børne- og Unge Sengeafdelingen
• Neonatal

Afdelingen er et alment medicinsk børneafsnit 
for børn fra 0-18 år, samt børn med organ- og 
ortopædkirurgiske lidelser. Afsnittet har 28 
senge, fordelt på to grupper og en akut Børne- og 
Ungemodtagelse (BØMO).

Vi går langt for   

BØRN OG 
UNGE
Personalet på Børne- og Ungeafdelingen på 
Sygehus Lillebælt i Kolding gør alt, hvad der er 
muligt for at tage individuelle hensyn til de-
res patienter. Sådan skal det være, og vi går 
gerne endnu længere i den retning, fortæller 
specialeansvarlig sygeplejerske, Marianne 
Hedegaard Nielsen. 

Rumle og skovuniverset præger væggene på Marianne Hedegaard 
Nielsens arbejdsplads.
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bruge mange sider af os selv som børnesygeplejersker, 
og det er virkelig en fordel, hvis vi kan lide at lege, fjolle 
og kan fornemme, når det er bedst, at bamsen får taget 
blodprøve eller smager på medicinen først.

De fysiske rammer
- Vi har ved hjælp af designere fået skabt en farverig 
og børnevenlig afdeling med udsmykning der både 
appellerer til børnenes nysgerrighed, lyser op og giver 
ro. Derudover har vi en udendørs legeplads til de 
mindre børn, vi har en legestue og et legerum plus et 
særligt hjørne indrettet til vores teenagere. Den lille 
trold, Rumle, er vores maskot, og den bruger vi mange 
steder, så rammerne er genkendelige for vores patienter. 
Rumle optræder også i apps til telefon mobil og tablet, 
så børnene på den måde bliver forberedte på, hvordan 
det er at blive scannet eller få taget blodprøver.

One Voice
- Tidligere var det ikke ualmindeligt at holde børn fast, 
når de skulle have taget blodprøver, lagt perifert veneka-
teter eller ved lumbalpunktur. I dag arbejder vi målrettet 
på at undgå tvang og fastholdelse. 

Sygehus Lillebælt har i en årrække haft fokus på netop 
fastholdelse. Børne- og Ungeafdelingen arbejder i dag 
med en metode, der hedder One Voice. Målet er at gøre 
det lettere for de små patienter at komme godt gennem 
et sygehusophold. Metoden er opbygget, så hvert bog-
stav O-N-E  V-O-I-C-E er et fokuspunkt eller en handling, 
som tager størst mulige individuelle hensyn til barnet 
eller den unge (se illustration).

Sygehus Lillebælt har fordansket metoden og kaldt den 
E-N  S-T-E-M-M-E. De otte bogstaver står for:

En stemme guider under proceduren 
- Vi aftaler på forhånd, hvem der taler med barnet. Det er 
uhensigtsmæssigt, hvis flere taler i munden på hinanden.

Nødvendigt at involvere forældrene
- Rolige og afklarede forældre er en støtte for barnet. Urolige 
angste forældre giver bange og usikre børn - følelser smitter.

Start med at forberede barn og forældre
- Det er vigtigt for både børn og voksne at vide, hvad der 
skal ske, og hvor længe det varer.

Tilkendegiv at du anerkender barnets reaktion
- Vi gør meget ud af at rose barnet under proceduren. 
Anerkend når noget gør ondt, men begynd ikke at ynke, 
det har ofte den modsatte effekt.

Efterstræb den for barnets bedste position under  
proceduren
- Det er ikke altid nødvendigt at ligge ned på lejet. Nogle 
gange er forældrenes favn det mest trygge sted. De helt 
små kan eventuelt ligge ved moderens bryst. Det gælder 
om at barnet oplever tryghed samt undgår kontroltab.

Medinddrag og tilpas planen for afviklingen af proce-
duren til det enkelte barn
- Det er vigtigt at tage videst mulige individuelle hensyn, 
så både børn, unge og forældre føler sig hørt. Det kan 
være ved brug af smertelindring som trylleplaster, latter-
gas, fantasirejse eller andet.

Minimer antallet af personaler ved proceduren
- Det er vigtigt, at vi ikke er flere end højst nødvendigt, 
mange mennesker larmer, kan virke forvirrende og 
skabe utryghed i en vanskelig situation.

 Kolding Sygehus bruger trolden 
Rumle i apps, der forbereder børn 
på MR-scanning og blodprøver.

 ’One Voice’ i den oprindelige 
amerikanske udgave.
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Engageret og passende distraktion
- Find den distraktion der passer bedst til det enkelte 
barn eksempelvis Virtual Reality-briller, som blandt 
andet kan anvendes til computerspil - de kan være en 
virkelig stor hjælp. Vi har naturligvis også iPads med 
spil. Desuden har vi hospitalsklovne, som kan hjælpe os, 
og som er til stor glæde for mange børn og forældre.

Børn og unge på Sygehus Lillebælt
- Det er ikke kun på Børne- og Ungeafdelingen, der 
kommer syge børn. De unge patienter kommer også på 
skadestuen, i MR-scanneren, i røntgen, får taget blod-
prøver og møder personale fra anæstesi og opvågning. 
Vi på Børne- og Ungeafdelingen holder derfor temaefter-
middage, hvor alle interesserede på Sygehus Lillebælt i 
barnet som patient er velkomne. Det har indtil nu været 
en stor succes med bred tilslutning. One Voice er blevet 
præsenteret og uddybet. 

Udsmykningen med skovuniverset og Rumle breder sig 
til andre afdelinger på Sygehus Lillebælt i både Kolding 
og Vejle, og det skaber genkendelighed, uanset hvor bør-
nene kommer til behandling eller undersøgelse.

- Sygehus Lillebælt har Det Børne- og Ungevenlige 
Sygehus som særligt indsatsområde. Vi ønsker at børn 
og unge har et godt møde med sygehuset, uanset hvilken 
afdeling de møder. Vi har en vision om, at børn og unge 
skal have lyst til at komme på sygehuset igen, efter at de 
har været her.

Børne- og Ungeafdelingen har et tværfagligt ungeteam, der 
har fokus på indsatsen over for de unge patienter. Teamet 
arbejder blandt andet med transition, som er de særlige 
udfordringer, der opstår, når unge skal flyttes fra Børne- og 
Ungeafdelingen til en afdeling med voksne patienter. 

- De unge er vant til at blive holdt i hånden hos os, og 
så kan det være vanskeligt at komme uforberedt til en 
voksenafdeling. Vi tilbyder desuden de unge ekstra 
samtaler med personalet, uden at deres forældre nød-
vendigvis er med. Det oplever vi jævnligt, at nogle unge 
har brug for.  

Vi griner meget
- Vi har et godt samarbejde på tværs af faggrupper, og 
vores klare mål er, at vores børn og unge får den bedst 
mulige pleje og behandling. Vi er alle klar til at gå langt 
for dem, og vi tilstræber hele tiden at blive bedre. Lige 
nu er vi i gang med et kvalitetsudviklingsprojekt, hvor 
vi undersøger, om børn mellem 5-10 år oplever at blive 
forberedt på undersøgelser og behandling, samt om de 
synes, at de modtager relevant støtte under proceduren 
og bliver talt til i et sprog, de forstår.

På den baggrund kan vi følge op og justere vores frem-
gangsmåder og tiltag.

Selvom ting kan være triste på en afdeling som vores, er 
der også plads til masser af glæde. Sjove og skøre ting 
hører med til hverdagen, når vi skal trænge igennem til 
barnet på den bedste måde. Ja, vi griner meget, smiler 
Marianne Hedegaard Nielsen.    

SYGEHUS LILLEBÆLTS VISION FOR ’DET 
BØRNE- OG UNGEVENLIGE SYGEHUS’
Børn og unge skal have lyst til at komme på syge-
huset igen, efter de har været her.

Kendetegn ved Børne- og Ungevenligt Sygehus
• Pleje og behandling af høj kvalitet
• Aldersrelaterede omgivelser og miljø
• Forståelse og interesse for børn og unges raske liv
• Tryghedsskabende adfærd
• Støttende relationer
• Inddragelse via leg og læring

Der er p-pladser på hospitalsgangen til de trehjulede.
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Når unge udstiller  

DERES PSYKISKE LIDELSER
Nogle unge lader være med at spise, andre skader sig selv. De finder ofte et fællesskab på sociale 
medier. Der er flere årsager til, at stadig flere børn og unge har ondt i livet. 

D
et er svært at være ung, har det vel nær-
mest lydt til alle tider. Den godt brugte 
kliché har dog fortsat sin gyldighed – og 
måske mere end nogensinde. 

To sygeplejersker i børne- og ungdomspsy-
kiatrien, som Kredsløbet har talt med, 

tegner et entydigt billede af et ungdomsliv, der er blevet 
sværere at håndtere i den digitale tidsalder. Sociale 
medier og perfekthedskulturen nævnes som de vigtigste 
årsager. Men der er også andre.

- Jo mere pressede forældre er, jo mere pressede bliver 
børnene. De mærker meget hurtigt, hvis mor og far ikke 
har det godt. Stress og for højt arbejdspres påvirker bør-
nene, for man er indbyrdes afhængige af hinanden i en 
familie, siger Elin Wangenheim.

Hun tog sin sygeplejerskeuddannelse, mens hun var 
i Søværnet, og har siden arbejdet i børne- og ung-

domspsykiatrien siden 2004. Hendes arbejdsplads er i 
Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit i Aabenraa. 

Selvskade går viralt
Sarah Starup Jensen arbejder i en anden af Børne- og 
Ungdomspsykiatri Sydjyllands afdelinger, døgnafsnit-
tet i Esbjerg, som ligeledes modtager akutte patienter 
mellem 13 og 19 år. Selvskadende adfærd er en af de 
hyppigst forekommende lidelser. 

- Unge bruger sociale medier rigtig meget. De finder et 
fællesskab, og selvskade er blevet noget kulturelt og 
socialt, hvor unge lægger billeder af skaderne på nettet 
og finder ligesindede. For år tilbage var det noget indivi-
duelt, man gik med selv, men nu påvirkes man af andre, 
siger Sarah Starup Jensen. 

Selvskade er ofte ikke udløst af en diagnose og kan have 
flere former. Den mest almindelige er at skære i sig selv i 
en arm eller andre dele af kroppen, men kan også bestå i 
at tage piller, banke hovedet ind i en væg, og enkelte tap-
per deres eget blod. Langt den overvejende del er piger.

- Der er rigtig mange sociale aspekter med mistrivsel 
hjemme eller i skolen, og generelt er det unge, der er 
sårbare i forvejen. Piger kan føle, at de ikke er dygtige 
nok eller præsterer nok. Mange har perfektionismen i 

Børn mærker  
meget hurtigt, hvis 
mor og far ikke har  
det godt.

Elin Wangenheim 
Sygeplejerske  
Ungdomspsykiatrisk Dag-  
og Døgnafsnit i Aabenraa

Piger kan 
føle, at de ikke er 
dygtige nok eller 
præsterer nok.

Sarah Starup Jensen 
Sygeplejerske  
Ungdomspsykiatrisk Dag-  
og Døgnafsnit i Aabenraa

Spiseforstyrrelser kan drive  
piger til nærmest at stå op i døgndrift.

Elin Wangenheim
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sig. Selvskade rammer unge fra alle samfundslag, siger 
Sarah Starup Jensen.

Den konstante uro
Det sidste gælder også de unge piger med spiseforstyr-
relser, som indlægges på døgnafsnittet i Aabenraa. 

- Spiseforstyrrelser kan ramme alle, naturligvis også 
særligt sårbare børn. Alle unge, der bliver belastet, kan 
reagere ved at blive overfokuserede på, hvad de indtager, 
og hvordan deres vægt udvikler sig. Til tider inddrager 
de også motion og bliver så grebet af deres lidelse, at de 
næsten ikke kan tillade sig at være i ro. Spiseforstyrrel-
sen kan drive dem til nærmest at stå op i døgndrift, og 
sygdommen påvirker selvsagt hele familien og andre 
relationer, siger Elin Wangenheim.

Afdelingen i Aabenraa har 18 sengepladser i døgnaf-
snittet, hvor børn og unge i hele spektret af psykiatriske 
diagnoser indlægges. Unge med spiseforstyrrelser er 
blandt de patienter, der er indlagt længst, som minimum 
tre måneder, og et halvt år er ikke unormalt, hvis det da 
ikke er en tidligere patient, der har fået et tilbagefald og 
skal ind i kortere tid for at blive hjulpet på ret kurs igen. 

Adgang til fællesskabet
Behandlingen skal primært sikre, at den unge krop får 
den næring, den skal have. Nogle patienter kommer ind 
efter nogle dages spisestop, der kan være livstruende, 
hvad det også kan være, når de begynder at spise igen, 
og kroppen reagerer på føden med forskydninger i elek-
trolytter. Andre kan have spist minimalt inden indlæg-
gelsen. Fælles for dem er, at de er voldsomt afmagrede.

- For fem år siden havde unge med spiseforstyrrelser 
typisk en BMI (Body Mass Index, red.) på 15, når de blev 
indlagt. Nu er det ikke usædvanligt, at den er nede på 
13-14, og det er meget lavt. Vi har fire dedikerede plad-
ser til spiseforstyrrelser, men lige nu har vi seks indlagte, 
og vi ser en stigning, siger Elin Wangenheim. 

Spiseforstyrrelser har ry for at være nogle af de socialt 
mere acceptable psykiske sygdomme. En spiseforstyrrelse 
er synlig, og det moderne samfund hylder i alminde-
lighed slankhed. Sociale medier fremstiller andre unge 
mennesker med på overfladen skønne og dejlige liv uden 
konflikter. Dem spejler de mindre perfekte unge sig i. 

- Især for unge piger med en gennemgribende udvik-
lingsforstyrrelse, det kan være flere varianter af autisme, 
er det en adgang til det sociale fællesskab at lade være 
med at spise. De er gode til at kopiere andres adfærd, så 
de går under radaren i folkeskolen med, at de mistrives, 
siger Elin Wangenheim.

Undertrykte følelser
Unge piger, der skader sig selv, opretholder ofte en 
facade. At bringe dem tilbage til et normalt ungdomsliv 
er en langvarig proces, der ikke kan klares ved op til en 
uges indlæggelse. 

- Når de bliver indlagt, snakker vi med dem om selvskade 
og hjælper dem med at forstå, hvad der ligger bag. Vi taler 
meget om følelser, og at det kan være svært at forstå dem. 
Når man er en pæn og dygtig pige, har man ofte en fa-
cade. Piger må ikke være vrede og kede af det, og i stedet 
undertrykker de følelserne, siger Sarah Starup Jensen.

Efter den korte indlæggelse i døgnafsnittet i Esbjerg, er 
det hjemkommunen, der tager over. Indtrykket i psykia-
trien er, at der ikke er noget egentligt tilbud til unge, der 
skader sig selv, når de ikke har nogen diagnose og derfor 
ikke er i forløb i psykiatrien, hvad antallet af genindlæg-
gelser også vidner om. Der mangler et struktureret tilbud 
et andet sted end i børne- og ungdomspsykiatrien. 

Den tværfaglige indsats
Sarah Starup Jensen har arbejdet i psykiatrien i 10 år, 
heraf de seneste fem år blandt børn og unge. Hun blev 
nysgerrig på, hvordan psykiske lidelser egentlig begyn-
der, og om man kan gøre mere for at forebygge, at de 
følger med ind i voksenlivet. 

- Det er en af vores store udfordringer som sygeplejer-
sker, og man bliver presset af at se unge skade sig selv 
uden at kunne stoppe det. Det er som regel løbet ret 
meget af sporet, inden det når til en akut indlæggelse, 
og der forestår et stort arbejde i at få vendt adfærden. Vi 
arbejder tværfagligt, for det hænger altid sammen med 
noget andet. Vi har fokus på diagnosen, men selvskade 
er ikke en sygdom, siger hun. 

Psykiatrien er befolket af socialpædagoger, psykiatere, 
specialpsykologer, ergoterapeuter, sygeplejersker og 
social- og sundhedsassistenter, og tværfagligheden kred-
ser om tunge diagnoser som skizofreni, bipolarlidelser, 
personlighedsforstyrrelser, depression og autisme.   

Antallet af børn og unge, der behandles i psykiatrien, er 
steget med 50 procent på 10 år, viser Sundhedsstyrelsens 
psykiatriplan fra januar. Det er svært at være ung.   

Vi arbejder tværfagligt, for det  
hænger altid sammen med noget andet.

Sarah Starup Jensen
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FRA KRIGENS RÆDSLER  
til et nyt liv i Danmark
På få måneder er ukrainske flygtninge kommet til at udgøre hovedparten af beboerne på AsylSyds 
centre i det sydlige Jylland. Læs en sundplejerskes beretning om en kaotisk periode. 

S
iden den første busfuld ukrainske flygt-
ninge tidligt i marts ankom til AsylSyds cen-
tre i den sydlige del af Jylland, har udviklin-
gen været hæsblæsende. På blot fire uger i 
foråret åbnede fem nye centre og bragte det 
samlede antal op på otte.

De fleste af flygtningene fra det krigshærgede land er 
mødre med børn, men også ældre mænd samt yngre, 
der af forskellige årsager ikke har kunnet være til rå-
dighed for hæren. Aldersmæssigt strækker ukrainerne 
sig fra 0 til 78 år. 

Midt i dette virvar befinder Helle Kirk Christensen sig. For 
fire et halvt år ønskede hun nye udfordringer og søgte job 
i AsylSyd, hvad hun ikke siden har fortrudt. Hun var indtil 
da leder af sundhedsplejen i Sønderborg Kommune. 

Da hun begyndte i AsylSyd, var hun ene sundhedsplejerske 
og pendulerede mellem de tre asylcentre i Tønder, Løgum-
kloster og Hviding syd for Ribe. De seneste måneder har 
hun haft base på det tidligere psykiatrisygehus i Augusten-
borg på Als og har fire kolleger i sundhedsplejen. Lige før 
sommerferien var der seks sundhedsplejersker.  

- Jeg har altid brændt efter arbejde med folk, der har en 
anden baggrund, fordi man kan gøre en forskel bare ved 
at være til stede og ville dem. I AsylSyd har vi op til 52 
forskellige nationaliteter, siger Helle Kirk Christensen.

Den første tid i centret
På få måneder er ukrainske flygtninge blevet den domi-
nerende nationalitet fordelt på fem af opholdscentrene. I 
slutningen af august udgjorde de 310 af i alt 601 bebo-
ere, heraf 96 børn og unge i alderen 0-17 år.    

Når flygtningene er blevet modtaget og registreret i 
Sandholmlejren i Nordsjælland, fordeles de på landets 
asylcentre, heriblandt AsylSyd drevet som en afdeling 
af Tønder Kommune. Alle under 18 år gennemgår en 
modtagescreening med en læge, en sundhedsplejerske 
og en psykolog.

- Når modtagescreeningen er gennemført, får de ukrainske 
familier akkurat samme tilbud om sundhedspleje som 
andre asylanter og danske børn. Børnenes tilstand kan 
afhænge lidt af, hvorfra i Ukraine de kommer. Fælles 
for dem er, at de er flygtet rimeligt hurtigt, og er vi ude 
for børn, der har oplevet noget voldsomt, kobler vi 
psykologhjælp på, siger Helle Kirk Christensen.

Langt de færreste af ukrainerne taler engelsk, og derfor 
foregår mange samtaler med en telefon på bordet, og 
hvor et tolkecenter medvirker i den anden ende. Der-
udover har centret en ordning med udvalgte asylanter, 
chairmans, der taler engelsk og har en direkte linje til 
en bagvagt, hvis de har behov for det.  Endelig er der 
russisk- og ukrainsktalende centermedarbejdere. 

Uforudsigelige arbejdsdage
Helle Kirk Christensen har en koordinerende funktion 
for AsylSyds sundhedsplejersker, der fordeler sig fra en 
nyuddannet og op til 70 år.  

- De fleste af sundhedsplejerskerne var gået på efterløn, 
men har valgt at sige ja til at arbejde på deltid her. Vi 
har trukket på netværket, og jeg har kolleger fra mit 
eget studie til sundhedsplejerske for en snes år siden. 
Da vi kun havde de tre oprindelige centre, var der 
fire sygeplejersker. Nu er der 14. Mange har det som 
deltidsjob ved siden af andet arbejde, og de viser meget 
stor fleksibilitet for at hjælpe i en situation med pludse-
lig tilstrømning af mange flygtninge. Vi gør rigtig meget 

Nogle kvinder  
er gravide, men vi  
ved så at sige ikke,  
hvor gravide de er.

Helle Kirk Christensen  
Koordinator, AsylSyds  
sundhedsplejersker
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for at oplære nye medarbejdere, blandt andet ved, at 
de nye følger andre sygeplejersker i deres arbejde den 
første tid, siger hun og uddyber:

- Som sygeplejerske og sundhedsplejerske er det super-
spændende, at du aldrig ved, hvad du kommer ud for på 
en arbejdsdag. Nogle kvinder er gravide, men vi ved så 
at sige ikke, hvor gravide de er, når de kommer hertil. Så 
må vi tage det stille og roligt, kontakte sygehuset og få en 
jordemoder til at se på dem, siger Helle Kirk Christensen.

Begyndelsen til noget nyt 
Det tiltaler hende ligeledes, at en række faggrupper 
arbejder sammen om at give asylsøgere fra andre 
lande den bedst mulige begyndelse på en tilværelse i 
Danmark. Læger, sygeplejersker, centermedarbejdere, 
pedeller samt kriminalpræventive og sociale koordina-
torer, for blot at nævne nogle. Normalt er asylanter på et 
center i en længere periode, og det er muligt at opbygge 

en længerevarende relation til en familie. Men sær-
loven for ukrainere giver dem mulighed for at flytte ud 
i en kommune og indlede et nyt liv efter få uger – eller 
returnere til deres hjemland. 

Foruden modtagescreeningen får asylanter fra Ukraine 
og andre lande et ekstra tilbud, der ligger ud over, hvad 
danske børn og unge får: en årlig sundhedssamtale, 
indtil de fylder 18 år. Tilbuddet har også en anden 
funktion.

- Vi hjælper generelt alle vores beboere til at få en 
forståelse af, at det er vigtigt at overholde en aftale og 
komme til tiden. Det gælder både internt i vores egen 
sundhedsklinik, men også i forhold til vores eksterne 
samarbejdspartnere som sygehuse, tandlæger mv. Vi 
skal ikke ændre på deres kultur, men vi skal hjælpe dem 
til at kunne navigere i den danske kultur og normer, 
siger Helle Kirk Christensen. 

Olga, 37 år, kom som flygtning til 
Augustenborg midt i august. Her får 
hun sin datter på fem måneder, Varvara, 
tilset af sundhedsplejerske Helle Kirk 
Christensen.

KORT OM ASYLSYD
AsylSyd blev etableret 
som driftsoperatør for 
Udlændingestyrelsen i 
august 2015. Som en af-
deling i Tønder Kommune 
overtog AsylSyd driften af 
dengang fire opholdscen-
tre i Tønder og Aabenraa 
Kommuner. Med udsigt 
til tilstrømning af et stort 
antal ukrainske flygtninge 
blev antallet af centre i 
foråret 2022 i tæt samar-
bejde med Udlændinge-
styrelsen udvidet fra tre 
til otte, og medarbejder-
staben voksede fra cirka 
50 til det tredobbelte. 
Opholdscentrene er for 
familier og enlige samt et 
børnecenter for uledsagede, 
mindreårige asylansøgere 
i Tønder.



D
er er er stort pres på sygeplejerskers 
arbejdspladser, og alt for tit betyder det, 
at pauser bliver nedprioriteret. Det er en 
kortsigtet løsning, som risikerer at have 
svære konsekvenser på den længere 
bane som for eksempel fysisk og psykisk 

nedslidning, øget konfliktniveau og større risiko for fejl i 
arbejdet og arbejdsulykker. 

Restitution og pauser i løbet af arbejdsdagen er afgø-
rende for, at vi kan levere et godt stykke arbejde. Pauser 
er med til at sikre, at vi kan opretholde koncentrationen 
og genopbygge kroppen både fysisk og mentalt. Pauser 
værner om helbredet og evnen til at præstere og levere 
kvalitet i arbejdet. 

Når vi har en sund pausekultur på arbejdspladsen, kom-
mer det både patienter og borgere til gode, samtidig med 
at det er godt for den enkelte medarbejders arbejdsmiljø 
og værdifuldt for arbejdsfællesskabet. 

Faktisk kan vi sige, at vi ikke har tid til at lade være med 
at holde pauser.

DER ER ALTID TID  
til at holde pauser

Giv pausekulturen et eftersyn
Restitution handler om pauser og hvileperioder til at 
koble af fysisk og mentalt. Det handler også om, at 
arbejdet er planlagt, så der er mulighed for variation for 
eksempel mellem intensive og mindre intensive opgaver. 

Korte pusterum, som giver mulighed for at koble af et 
øjeblik mellem to opgaver, kan supplere pauser af lidt 
længere varighed.

I kan give pausekulturen på din arbejdsplads et efter-
syn ved for eksempel at drøfte disse spørgsmål på et 
personalemøde:

•  Hvordan sikrer vi, at alle kan holde pause i en travl 
hverdag?

•   Er det tydeligt, hvornår vi har pause? Passer pauserne 
til rytmen i arbejdsopgaverne? 

•   Er pauserne en mulighed for, at vi kan lade op? Hvor-
dan kan vi få mulighed for at holde pause uden at 
blive forstyrret?  

•   Hvordan bruger vi vores pauser? Holder vi pause, eller 
arbejder vi bare et andet sted med nogle andre opgaver?

•  På hvilke måder støtter vi hinanden i at holde pause, 
og på hvilke måder gør vi det modsatte? 

•  Hvordan kan vi få mere ud af vores pauser?

Britt Thorning Lind 
Arbejdsmiljøkonsulent 

Korte puste-
rum er vigtige i en 

travl arbejdsdag.

Tips: Sådan kan I understøtte 
jeres pauser
Lav tydelige aftaler om, hvornår I hol-
der pauser i løbet af arbejdsdagen. 

Lav klare aftaler om, hvornår I må 
forstyrre hinanden med faglige spørgs-
mål - og hvornår I bør respektere, at en 
kollega kobler af. 

Skab mødesteder. Pauser kræver plads. 
Sørg for, at der er fysisk rum til 
pauser. 

Vær rollemodel. Ledere 
og andre toneangi-
vende medarbejdere 
bør gå forrest og 
holde pauser.

Kilde: Arbejdsmiljøweb.dk  
hvor du kan finde redskabet  
”Giv pausekulturen et eftersyn”
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