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4 TEMA FULDTID-DELTID: 
OVERSYGEPLEJERSKE: PLADS TIL INDIVIDUELLE HENSYN

Afdeling på OUH har nu flere fastansatte for at nedbringe personaleudskiftning, 
sygefravær og vikarforbrug – og skabe en bedre arbejdsplads. Meget er lykkedes 
det seneste halvandet år.  

6 TEMA FULDTID-DELTID:  
PÅ AFDELING X HAR DE FÅET OVERBLIK OG FLERE FASTE KOLLEGER

Da Charlotte Bang Pedersen avancerede fra stedfortræder til afdelingssyge-
plejerske på sengeafsnittet X1 i april 2019, ændrede arbejdsopgaverne sig, hun 
måtte gå til flere møder ogkunne ikke være til stede og have overblikket over 
patienter og personale. Læs hvad løsningen blev.

8 EN HYLDEST TIL SYGEPLEJERSKER I HELE VERDEN OG LOKALT 
2020 er sygeplejerskernes år. Verdenssundhedsorganisationen WHO har i 200-
året for Florence Nightingales fødsel for første gang udråbt et år for Year of the 
Nurse and Midwife, og det vil af Dansk Sygeplejeråd blive markeret både natio-
nalt og i kredsene.

9 EN NY TYPE KONGRES KAN VÆRE NOGET FOR DIG
Kongres 2020

10 TVÆRFAGLIGHED VINDER TERRÆN PÅ DET SOCIALE OMRÅDE
Sociale institutioner har historisk været en kampplads, hvor flere faggrupper er 
stødt sammen, fordi de har haft svært ved at acceptere hinandens fagligheder. Men 
der foregår en opblødning flere steder.  

12 SYGEPLEJE BLANDT BORGERE MED ET SVÆRT LIV
Forsorgsverdenen og socialpsykiatrien har fyldt Janni E. Pallesens arbejdsliv i de 
mange år, hun har været leder. Selv om socialområdet er presset, er det muligt at 
forbedre vilkårene for udsatte borgere. 

14 AABENRAA BRYDER BARRIERER MELLEM KOMMUNE OG FAM 
Camilla Krogh Jessen og Stefan Nørregaard Hess er begge i begyndelsen af deres 
arbejdsliv som sygeplejersker. Siden starten af 2019 har de vidst, hvordan de næste 
fire år skulle forme sig. 

16 PRIVILEGIET AT KOMME I BORGERENS EGET HJEM
21 syddanske sygeplejersker har gennemført specialuddannelse i borgernær 
sygepleje, der skal ruste dem yderligere til at arbejde tæt på borgeren i kommunen. 
Kredsløbet har talt med to af dem. 

19 VELKOMMEN TIL DEN NYE KREDSCHEF I KREDS SYDDANMARK
Puk-Maria Holmgaard (52) er den nye kredschef på Dansk Sygeplejeråds kontor i 
Fredericia og afløser således Jan Villumsen, der gik på efterløn ved årsskiftet.

20 FÅ MERE I LØNPOSEN
Når du er ansat i det offentlige, er det tillidsrepræsentanten, der forhandler din 
løn. Men hvis du ønsker mere i løn, er det en god idé at sætte dig ind i, hvad du 
kan kræve i løn, og hvordan du kan klæde din forhandler ordentligt på. 
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Du kan i bladet læse om en afdeling på OUH i Odense, 
hvor man valgte at øge normeringen for at få flere 
fastansatte og nu bruger arbejdstidstilrettelæggelsen 
positivt som et vigtigt element i at rekruttere og fast-
holde sygeplejersker. Jeg er særligt glad for, at ledelsen 
og de ansatte sammen har fundet en vej til at højne det 
daglige fremmøde og får det til at gå op i en højere en-
hed. De har minimeret behovet for at indkalde eksterne 
vikarer, der ikke er fortrolige med specialet og arbejds-
gangene, ved at styrke den samlede normering. Jeg 
håber, at eksemplet fra OUH kan inspirere andre arbejds-
pladser til at tage debatten om, hvordan de kan gøre op 
med arbejdsforhold, der er fordyrende samt stressende 
og skadelige for arbejdsmiljøet og arbejdsglæden i dag-
ligdagen.

Vi er gået ind i Year of the Nurse and Midwife på foran-
ledning af verdenssundhedsorganisationen WHO. Det 
vil blive markeret både globalt, nationalt og lokalt for at 
vise, hvor vigtig 20 millioner sygeplejerskers indsats un-
der vidt forskellige vilkår er for sundheden overalt i ver-
den. Sygeplejerskernes år er også anledning til initiativer 
i vores kreds, og jeg håber, at du som medlem vil deltage, 
når syddanske sygeplejersker samles på kryds og tværs 
af arbejdspladser og geografi. Vi vil også markere os på 
det meget velkendte folkemøde på Bornholm, hvortil 
vores bustur for længst er overtegnet.  Heldigvis er der 
mange andre muligheder for at samles tættere på, hvor 
du bor og arbejder. 

I 
redaktionsgruppen bag dette 
medlemsblad oplever vi ofte, 
at der er så meget, vi gerne 
vil have med i Kredsløbet. I 
denne udgave har vi ikke et 
gennemgående tema, men 

flere. En del af artiklerne afspejler 
hvad der fylder i organisationen 
og på den politiske dagsorden, 

nemlig hvordan vi kan skaffe tilstrækkelig arbejdskraft 
til sundhedsvæsenet. 

Der har i årets begyndelse været meget fokus på det 
regionale område og på, hvordan det lader sig gøre at 
finde 1.000 ekstra sygeplejersker til sygehusene. Men vi 
arbejder på, at der sker en tilsvarende udvikling i psyki-
atrien og i kommunerne. Vi arbejder for at afprøve nye 
modeller og samarbejdsformer hvor bedre arbejdsvilkår, 
højere løn og rettigheder for sygeplejersker er en uafvi-
selig del af løsningen på at øge udbuddet af arbejdskraft. 

Temaet fuldtid-deltid er et eksempel på, at sygeplejersker 
har væsentlig indflydelse på, hvordan de sammen med 
deres ledelse tilrettelægger deres arbejdsliv. I mange 
år er deltidsansatte på sygehuse og i kommuner blevet 
brugt som fleksibel arbejdskraft til at sikre sammen-
hæng i arbejdsplanen, hvilket betyder noget for den 
samlede pensionsopsparing.  Vi er i Dansk Sygeplejeråd 
meget bevidste om ikke at forsøge at tvinge deltidsan-
satte op i tid. Vi vil dog gerne arbejde for at opnå positive 
synergier, så flere ønsker en højere ansættelsesbrøk for 
dermed at bidrage til løsningen af et samfundsproblem: 
at der er for få sygeplejersker. 

BLAD NR. 1 2020  |  LEDER – JOHN CHRISTIANSEN

LAD EKSEMPLET FRA OUH  
inspirere andre arbejdspladser

JOHN CHRISTIANSEN 
KREDSFORMAND KREDS SYDDANMARK
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Oversygeplejerske  

PLADS TIL INDIVIDUELLE 
HENSYN
Afdeling X på OUH har nu flere fastansatte for at nedbringe personaleudskiftning, sygefravær og 
vikarforbrug – og skabe en bedre arbejdsplads. Meget er lykkedes det seneste halvandet år. 

H
æmatologisk Afde-
ling X på Odense 
Universitetshospital 
(OUH) har på flere 
måder foregrebet 
den indsats for at 

skaffe 1.000 flere sygeplejersker til 
landets sygehuse, som regeringen 
og Danske Regioner i begyndelsen 
af året indgik en aftale om.

En af de nationale veje er at motivere sygeplejersker til 
at gå op i tid, helst til fuldtid. OUH-afdelingen har længe 
praktiseret at opslå stillinger på fuldtid, men med den for-
nødne fleksibilitet, så man ikke udelukker gode ansøgere.

- Hvis medarbejdere ønsker at gå op i tid, får de bare lov. 
Det er en del af indsatsen for at holde på personalet. 
Vi er meget forhandlingsvillige, og hvis fuldtidsansatte 
ønsker at gå ned i tid, lytter vi, men forsøger at gøre 
det tidsbegrænset. Jeg er ikke rigid i hverken den ene 
eller anden retning, og der skal stadig være plads til at 
tage individuelle hensyn, siger oversygeplejerske Ditte 
Naundrup Therkildsen.

Hun var konstitueret i stillingen, da ledelsen i efteråret 
2018 besluttede at øge antallet af fastansatte. Afdelingen 
med godt 100 sygeplejersker var præget af stor perso-
naleudskiftning, og der var mange ret nye sygeplejersker 
og vikarer. En af de tre afdelingssygeplejersker, Aase 
Toftegaard, ønskede at prøve noget andet, og hun blev 
sammen med en anden erfaren kollega tværgående  

mentor. Deres opgave er at få nye kolleger i de to senge-
afsnit, ambulatoriet og modtagelsen til at føle sig trygge, 
og det har ifølge Ditte Naundrup Therkildsen gjort en 
verden til forskel.

Styr på økonomien
Når man øger personalet på en afdeling, skal man 
være påpasselig med økonomien for at få det hele til at 
stemme. Derfor hjælper en økonomiassistent med at 
lave vagtplaner for at holde øje med, hvad der kan ud-
løse kompatible tillæg, og andre fordyrende elementer.

- Inden ændringerne holdt vi personalemøder i alle afsnit, 
hvor vi præsenterede en pakke for medarbejderne. Vi har 
sagt til personalet, at vi må hjælpe hinanden på tværs af 
afsnittene og ikke bestille vikarer for at dække vagterne. 
De tog godt imod vores plan, og vi har nu gode trivselsmå-
linger, sygefraværet falder, kompetenceniveauet er steget, 
og vikarforbruget er faldet. Selv om der bestemt fortsat 
er nuancer mellem afsnittene, har sygeplejersker, der er 
vendt tilbage fra barsel, oplevet en helt anden afdeling 
end den, de forlod, siger Ditte Naundrup Therkildsen.

Hun og ledelseskollegaen, den ledende overlæge, har 
indstillet sig på, at der er kommet en ny generation af 
medarbejdere, der hyppigere skifter job, og derfor må de 
tåle, at der fortsat er en vis udskiftning i personalet, men 
langt fra som før. 

Psykolog og præst inddrages
Hæmatologisk Afdeling har patienter med lymfe- og 
knoglemarvskræft samt leukæmi i medicinsk behand-
ling, og personalets hverdag er præget af alvorlige 
sygdomme og dødsfald. Bevægelsen mod flere fuldtids-
ansatte har ikke givet problemer med at dække vagter, 
men nattevagter har generelt mørke sider. Fonde bliver 
søgt om midler til at installere døgnvarieret belysning, 
så personalet ikke skal gå i skærende lys om natten, 
og i weekender har de tre afdelingssygeplejersker på 

Ditte Therkildsen
Oversygeplejerske

Vi er meget forhandlingsvillige, og hvis fuld-
tidsansatte ønsker at gå ned i tid, lytter vi, 
men forsøger at gøre det tidsbegrænset. 
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skift telefonvagt hele døgnet, så de kan kontaktes ved 
særlige hændelser. 

- Vagterne skal dækkes, og nogle får ondt i maven ved 
udsigten til at skulle arbejde om natten. Vi bruger syge-
husets psykologer, afdelingssygeplejerskerne følger op 
i forhold til trivsel, og vi gør også brug af hospitalspræ-
sten. Vi kalder det et pusterum, hvor man kan vende sine 
tanker. Opstår der fravær, er vi hurtige til at gennemføre 
samtaler, siger Ditte Naundrup Therkildsen. 

”Verdens bedste afdeling”
Uagtet hvor dyster dagligdagen på en afdeling med 
alvorligt syge mennesker kan være, skyr ledelsen ingen 
midler for at gøre den til en god arbejdsplads og et godt 
sted at opholde sig for patienter og pårørende, der bliver 
inddraget videst muligt. Ønsker om hjemmebehandling 
imødekommes i vidt omfang.

- Vi er en afdeling, der sjældent siger nej, og vi forsøger 
at tale den op. ”Verdens bedste afdeling – verdens bedste 
speciale”. Opstår et behov, søger vi fonde og udviklings-
midler. Vi er positive over for nye sygeplejerskers behov 
for kompetenceudvikling, og generelt er mange i gang 
med efter-/videreuddannelse, ligesom der er meget 
tværfaglig udvikling, siger Ditte Naundrup Therkildsen.  

Hæmatologisk Afdeling har ansat en kommunikations-
medarbejder til at tage sig af profilerne på Facebook og 
LinkedIn, og de bruges flittigt til at rekruttere nye med-
arbejdere. Hun forfølger og synliggør også afdelingens 
mål og visioner ved at fortælle de gode historier, og det 
har stor effekt. Pjecer og informationsmateriale er nu i 
de rette hænder, ligesom man bestræber sig på med alle 
andre opgaver.    

Afdeling X er på rette vej
Sygefravær:
2018: 4,99
2019: 4,66
 
Antal ansatte:
2018: 95,31
2019: 104,92
 
Antal fuldtidsansatte:
Februar 2019: 67
Februar 2020: 77

Vikarforbrug på almindelige vagter:
2018: 2.473.270 kr.
2019: 752.111 kr. 
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E
fter samråd med kolleger blev løsningen 
at udpege et antal koordinatorer til at være 
bindeled mellem modtagelsen og de to 
sengeafsnit. De skal have overblikket over 
patientflowet, så patienter kom ind på 
afsnittene i rette tid og på rette plads i stedet 

for at blive placeret på stue 1, indtil der blev fundet en 
bedre løsning.

- Fra mit synspunkt har det haft en fantastisk virkning. 
Det har været en kæmpe lettelse, og jeg går ikke med en 
fornemmelse af, at jeg skulle have været der, når jeg er 
væk. Sygeplejerskerne har alle travlt med at tage sig af 
patienterne og har svært ved at tage ansvar for helhe-
den. Siden sommeren 2019 har vi haft koordinatorerne 
til det, siger Charlotte Bang Pedersen.

Faste kolleger giver tryghed
En af de 44 sygeplejersker på X1, hvis 23 senge er for 
lymfe- og knoglemarvskræftpatienter, Marie Louise Høj, 
har også tydeligt mærket forandringen til det bedre. Ikke 
kun på grund af koordinatorernes overblik, men også 
fordi der er kommet mere fast personale.

- At være i vagt med faste kolleger giver bare en anden 
faglighed, kvalitet og tryghed i plejen, fordi de kender 
specialet og procedurerne. Vi modtager akutte patienter 

hele døgnet, men især i dagvagter kan der være tryk på. 
Der er mange dygtige vikarer, men vi må sætte dem ind i, 
hvilke observationer og indsatser der er vigtige i forhold 
til vores patientkategori, og hvordan vi arbejder. Når jeg 
har en vikar med på nattevagt, er det mig, der tager de 
akutte og komplicerede patienter og det administrative 
ved siden af, siger Marie Louise Høj, der har været snart 
10 år på afdelingen.

Hun anser det for et stort fremskridt, at afdelingen har 
fået flere fastansatte, fordi det øger patientsikkerheden 
og nedsætter risikoen for omsorgstræthed, udbrændthed 
og stress. Flowet er helt anderledes end for mindre end 
et år siden.  

Mere arbejde på tværs
Marie Louise Høj er vejleder på specialuddannelsen i 
kræftsygepleje og hører til de erfarne sygeplejersker. 
Hun har været på X3, modtagelsen, og har passet 
patientkategorien på X2, de leukæmiramte, så hun kan 
indgå i at arbejde på tværs af enhederne. Hendes chef 
melder om stigende åbenhed og fleksibilitet.  

- Det er en naturlig følelse at have det bedst i egen 
afdeling, men jeg oplever, at medarbejderne lukker 
op for at arbejde på tværs, når der er behov for det. På 
Nyt OUH vil vi være i en lang sengeslange, så vi kan 
lige så godt vænne os til den arbejdsform. Det foregår 
frivilligt, og mange ser en fordel i at blive oplært i et 
andet subspeciale og arbejde sammen med kolleger, 
de måske har mødt til et fælles arrangement. Det ta-
ger tid at opbygge tryghed, men vi er godt på vej, siger 
Charlotte Bang Pedersen.

Flere vil på fuldtid
Udgangspunktet for at fokusere på Hæmatologisk Afde-
ling X på OUH var fuldtid-deltids-problematikken, men 
trods den megen debat om at skaffe flere sygeplejersker 
ved at bede dem gå op i tid, fylder temaet ikke det store 
på afdelingen. Der er så meget andet, der også tæller.

På Afdeling X har de fået overblik og  

FLERE FASTE KOLLEGER
Da Charlotte Bang Pedersen avancerede fra stedfortræder til afdelingssygeplejerske på senge- 
afsnittet X1 i april 2019, ændrede arbejdsopgaverne sig, hun måtte gå til flere møder og ikke 
kunne være til stede og have overblikket over patienter og personale. 

Charlotte Bang  
Pedersen
Afdelingssygepjerske

Marie Louise Høj
Basissygeplejerske  
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- Udviklingen går i retning af fuldtid, og det er snart 
ikke nødvendigt at spørge ansøgere længere, hvor 
mange timer de ønsker at arbejde. Jeg ved ikke, hvad 
det udspringer af, ud over at mange nyuddannede 
søger stillingerne. Når sygeplejersker får børn og 
kommer tilbage, er der mange, der ønsker nedsat 
tid, og der er flere ordninger at komme tilbage på. En 
af dem er at afkorte barslen lidt og have en barsels-
dag om ugen i de første måneder. Og jeg siger dig: vi 
har mange gravide. Det er skønt, og flere af dem har 
dannet deres egen mødregruppe, siger Charlotte Bang 
Pedersen.

Hun tilføjer, at hun som leder er mere påpasselig med, at 
medarbejderne får brugt deres afspadsering, så den ikke 
hober sig op og skal udbetales. Det er en del af aftalen 
om flere fastansatte, og for en sygeplejerske kan det 
føles som en ekstra fridag. 

Marie Louise Høj har ikke børn, men valgte for nogle år 
siden at gå ned på 34 timer om ugen.

- Jeg oplevede, at det blev nemmere for mig at få arbejds-
planen til at gå op, og det er rart at arbejde fire dage og 
have en ugentlig fridag, siger hun.   

FULDTID-DELTID

FAGDAG
&

GENERALFORSAMLING

Sætx
22. oktober 2020

Kolding IBC Innovationsfabrikken

Oversygeplejerske Ditte Naundrup Therkildsen, sygeplejerske Marie 
Louise Høj og afdelingssygeplejerske Charlotte Bang Pedersen – 
fuldtid-deltid er blot et af flere temaer på Afdeling X.
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EN HYLDEST TIL
SYGEPLEJERSKER 
i hele verden og lokalt

D
SR’s syddanske 
kredsformand, John 
Christiansen, ser 
WHO-initiativet for 
at fejre 20 millioner 
sygeplejersker på 

verdensplan som en god anledning 
til at sætte sygeplejersken som 
person og sygeplejen som funktion 
på verdenskortet og på danmarks-
kortet både lokalt og regionalt.

- Vi markerer året internt og især eksternt over for 
arbejdspladser og befolkning for at synliggøre, hvilken 
indflydelse sygeplejersker har på at skabe sammen-
hæng i vores efterhånden slidte sundhedsvæsen. Ude i 
verden mangler der rigtig mange sygeplejersker nu og 
i de kommende år. Over for den mangel er vi trods alt 
bedre stillede i Danmark, men kigger vi bare tre til fem 
år frem, ser vi ind i en virkelighed, hvor vi – trods gode 
beslutninger for at afhjælpe problemet – vil befinde os 
i en vanskelig situation. Vi er nødt til at hjælpe med at 
finde løsninger og muligheder for at skaffe flere sygeple-
jersker, siger John Christiansen.   

Løn er fortsat afgørende 
John Christiansen nævner løn og ansættelsesvilkår som 
et helt centralt parameter for at rekruttere nye sygeple-
jersker og fastholde dem, der er i faget. 

- Løn spiller en afgørende rolle, også selv om arbejdsgi-
verne forsøger at snakke udenom. I sygeplejerskernes år 
vil vi også gerne rette fokus på glæden ved sygeplejen og 
glæden ved jobbet. På Florence Nightingales fødselsdag 
12. maj og gennem året vil vi med tillidsrepræsentanter 
markere styrken og sammenholdet blandt sygeple-
jersker, tæt på hvor de arbejder til daglig, siger John 
Christiansen.

Fortæl din historie
Kredsformanden opfordrer medlemmerne til at for-
tælle deres egen historie om, hvorfor de blev sygeple-
jerske, og hvilken glæde de har af at udøve faget og 
bidrage til en vital del af samfundet. Det kan foregå i 
selskab med fagfæller, ved årets arrangementer og på 
sociale medier. 

- Hold øje med kredsens arrangementskalender, der 
løbende vil blive opdateret med nye tilbud om at deltage 
i events i forbindelse med sygeplejerskernes år. Se op-
slag fra din TR på arbejdspladsen og bidrag selv med din 
egen fortælling. Vi håber at se rigtig mange af jer i året, 
der hylder alle sygeplejersker, siger John Christiansen.    
 
”En sygeplejerske mere gi’r liv til flere” var det gennem-
gående budskab ved årets folkemøde på Bornholm i fjor, 
og det vil leve videre i sygeplejerskernes år. Sammen-
hængen mellem antallet af sygeplejersker og patientsik-
kerheden er veldokumenteret.   

John Christiansen
Kredsformand

YEAR OF THE NURSE 

2020 er sygeplejerskernes år. Verdens-
sundhedsorganisationen WHO har i 200-
året for Florence Nightingales fødsel for 
første gang udråbt et år for Year of the 
Nurse and Midwife, og det vil af Dansk 
Sygeplejeråd blive markeret både nationalt 
og i kredsene.



KONGRESDAG
2020

EN NY TYPE KONGRES KAN  
VÆRE NOGET FOR DIG

På DSR’s seneste ordinære kongres i 2018 blev 
det besluttet, at der i fremtiden skal holdes 
ordinær kongres hvert fjerde år mod tidligere 
hvert andet år. Der vil dog i perioden mellem 
de ordinære kongresser blive holdt kongresser. 
I 2020 er det første gang der holdes en sådan 
2-dages kongres, hvor medlemmerne den første 
dag kan blive inddraget. Den foregår 26.-27. 
maj i Odenses nye kultur- og konferencehus, 
ODEON. 

På den første dag (den 26. maj) kan 45 med-
lemmer fra Kreds Syddanmark deltage i debatten 
hvor er der fokus på sygeplejersker og sygepleje- 
faget i fremtiden. Bidragene fra medlemmer 
vil blive brugt som inspiration til DSR’s arbejde 
både centralt og i kredsbestyrelserne lokalt. 
Tilmeldingen foregår på DSR’s hjemmeside og 
deltagerne får forplejning på stedet samt dækket 
transportudgifterne. - Jeg håber, vi får alle pladser 
besat, og at deltagerne vil fordele sig bredt på 
geografi og job i det syddanske sundhedsvæsen, 
siger kredsformand John Christiansen.

På den anden dag (den 27. maj) kan alle med-
lemmer overvære debatten om DSR’s frem-
tidige vision og værdier. Kongressen vil have 
flere afgrænsede temaer, og tiden vil særligt 
blive brugt på at færdiggøre en ny vision og 
et nyt værdigrundlag for hele organisationen. 
Arbejdet frem mod en kongresbeslutning har 
stået på i et par år, og syddanske sygeplejersker 
har ved flere arrangementer flittigt bidraget 
med forslag til, i hvilken retning DSR skal bevæge 
sig. Du kan tilmelde dig på DSR’s hjemmeside 
indtil 20. april. 

Kredsbestyrelsen har, vanen tro, valgt at tilbyde 
frikøb og refusion af transport til 20 medlemmer 
fra kredsen. Tilmeldingen til en af disse 20 
pladser den 27. maj foregår via Kreds Syddanmarks 
hjemmeside. 

- Den nuværende vision går meget på det indre 
liv, og mit håb er, at den nye i højere grad vil 
rette sig ud mod medlemmerne og samfundet, 
siger John Christiansen.  
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TVÆRFAGLIGHED
vinder terræn på det sociale område
Sociale institutioner har historisk været en kampplads, hvor flere faggrupper er stødt sammen, 
fordi de har haft svært ved at acceptere hinandens fagligheder. Men der foregår en opblødning 
flere steder.  

U
dviklingen i sund-
hedsvæsenet med 
kortere indlæggel-
ser på sygehuse 
lægger pres på også 
socialpsykiatrien, 

hvor der er øget fokus på patient-
sikkerhed og andre sundhedsfag-
lige problemstillinger.

På botilbuddet Hertughaven i 
Augustenborg på Als hersker fred mellem faggrupperne, 
om end der kan opstå faglige diskussioner i grænselan-
det mellem, hvad de enkelte faggrupper er bedst til. 

- Vores psykiatrichef vil gerne have mere sundhed ind på 
vores område, og det tager vores pædagogiske personale 
godt imod. Jeg oplever tværfaglighed på den gode måde, 
siger afdelingsleder Malene Lindengren.

Både hun og Sønderborg Kommunes psykiatrichef, Helle 
Schultz, er uddannet sygeplejerske, og to af afdelingsle-
derne i socialpsykiatrien har en sygeplejefaglig bag-
grund. Tidligere var lederne udelukkende pædagogisk 
uddannede, og Malene Lindengren afløste en leder med 
den baggrund i oktober 2017. 

Sunde, faglige diskussioner
Af Malene Lindengrens 33 medarbejdere på Hertugha-
ven er to sygeplejersker, to er ergoterapeuter, der er tre 

plejere, og de øvrige er fordelt på to lige store grupper af 
socialpædagoger og social- og sundhedsassistenter. 

- Vi kan også lære af hinanden. Pædagogerne udviser 
rummelighed og ofte mere tålmodighed, mens vi som 
sygeplejersker har en tendens til mere at tænke i kasser 
og rammer, strukturer. Inden jeg begyndte som leder, 
havde jeg en forestilling om, at det hele ville være mere 
opdelt, men sådan er det ikke. Den eneste store forskel 
er, at den medicinansvarlige på dag- og aftenvagter skal 
være en sygeplejerske eller en assistent, siger Malene 
Lindengren.

Der kan opstå uenighed, hvis eksempelvis en beboer 
i en af de 24 permanente boliger med husleje af 
socialpædagoger opleves at have det dårligt. Hvis han 
har taget sin medicin, har spist og drukket og er blevet 
vurderet af egen læge, er der dog ikke noget sund-
hedsfagligt aspekt i hans tilstand. Men det er en sund 
faglig diskussion uden optræk til konflikter. Ligeledes 
samarbejdet med Kriminalforsorgen, distriktspsy-
kiatrien, retspsykiatrien og socialrådgivere forløber 
smertefrit. 

- I den ideelle verden ville jeg da gerne have flere end to 
sygeplejersker, og at sygeplejen fyldte mere på kommu-
nens bosteder. Men det ligger ikke lige for, og de seneste 
stillinger, vi slog op, var ikke sygeplejersker. På vores 
område er der mindre forskel på sygeplejersker og assi-
stenters kompetencer, siger Malene Lindengren.  

Malene Lindengren
Afdelingsleder
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Pædagogformand:  
Vi er under pres
Finn Harald Rasmussen er kreds-
formand for knap 4.000 medlem-
mer af Socialpædagogerne Sydjyl-
land, og han oplever en tendens 
til, at pædagogisk uddannede 
er trængt af sundhedspersonale 
som sygeplejersker og social- og 
sundhedsassistenter. Især på 
voksenhandicapområdet med ud-

viklingshæmmede er der øget fokus på sundhedsfaglige 
områder som hygiejne og medicinhåndtering i form af 
flere patientsikkerhedstilsyn. 

- Vi oplever, at serviceloven, som vi arbejder indenfor, 
kan være i konflikt med sundhedsloven, og det kan 
være svært at få til at fungere i dagligdagen. Vore med-
lemmer kan være ude for, at et socialsyn siger et, og et 
patientsikkerhedstilsyn siger noget andet, og ofte føler 
de, at sundhedsloven vejer tungest. Vi arbejder med 
voksne i et socialfagligt aspekt med selvbestemmelse i 
eget liv, og jeg har i min tid som leder af en institution 
i Ribe oplevet, at sygeplejersker havde stor forståelse 
for det pædagogiske arbejde. Det handler om at få det 
tværfaglige til at fungere, og at vi tværprofessionelt 
har respekt for hinandens monofaglighed, siger Finn 
Harald Rasmussen.

Han vurderer, at der i flere af de 10 syd- og sønderjyske 
kommuner, hvor hans medlemmer arbejder, sker en 
forskydning i retning af færre socialpædagoger og flere 
sundhedsfaglige medarbejdere i sociale institutioner. 
Tønder, Varde og Esbjerg fører an i den udvikling på 
kommunale institutioner. Socialpædagoger virker også 
på det regionale område, eksempelvis i børne- og ung-
domspsykiatrien og på sengeafsnit. 

Sygeplejersker kan kommunikere
Socialpædagoger og sygeplejersker har hver for sig 
stærke fagligheder, og lægger man dem sammen, kan de 
ifølge Finn Harald Rasmussen udgøre stærke enheder. 
Pædagogerne er i stand til at tolke og forstå borgere, der 
måske ikke har noget sprog og generelt har det svært i 
sundhedsvæsenet. Sygeplejersker har den faglige viden 
om sygdomme og er gode til at kommunikere med andre 
faggrupper. Særligt kommunikationen ind i det lægelige 
system har stor betydning for udsatte borgere, og her 
kommer socialpædagogerne nogle gange til kort.
 
- Sygeplejersker skal bruge vores observationer og 
kendskab til borgere, for eksempel den ældre udviklings-
hæmmede borger, der bliver psykotisk, hvis vi fjerner 
medicinen. Det hele skal foregå med gensidig respekt og 
ligeværdighed, siger Finn Harald Rasmussen. 

DSR: Det sundhedsfaglige  
fylder mere
1. kredsnæstforkvinde i DSR, 
Kreds Syddanmark, Line Gessø 
Hansen, deler Finn Harald 
Rasmussens vurdering af, at der 
er meget at hente ved at ar-
bejde godt sammen tværfagligt. 
Desværre er det langt fra altid 
tilfældet på bosteder.

- Når det lykkes, kan vi lave ordentlig behandling. Jeg 
oplever desværre, at det gør man ikke nok, fordi man 
populært sagt tæller hoveder og ikke får bragt medarbej-
dernes fagligheder tilstrækkeligt i spil. For den enkelte 
institutionsleder er det svært at få samarbejdet til at 
fungere, fordi det er styret højere oppe i systemet, siger 
Line Gessø Hansen.

Hun nævner tendensen til, at alle medarbejdere skal 
kunne håndtere medicin, uagtet at de ikke har forudsæt-
ningerne. At det kan få fatale følger, viser et meget omtalt 
dødsfald på Botilbuddet Fangelvej i Odense i fjor. Styrelsen 
for Patientsikkerhed udgav i november i fjor en rapport 
om tilsynene i 2018, og den viste, at der er alvorlige fejl i at 
håndtere medicin og at følge medicinlister mange steder.

- Patienter bliver udskrevet fra sygehuse, før de er færdig-
behandlede, og socialpsykiatrien må i stigende omfang 
tage fra. Der er behov for flere sundhedsfaglige ydelser 
end for 10 år siden, og ledere uden sundhedsbaggrund 
skal være ekstra opmærksomme. Er der ikke en sund-
hedsfaglig leder i institutionen, skal der være det på ni-
veauet over for at kunne placere det overordnede faglige 
ansvar for sygeplejen på stedet, siger Line Gessø Hansen.  

Forskel på kompleks og basal
Hun erkender, at DSR har tabt kampen om ledelses-
posterne i socialpsykiatrien, og mange ledere med en 
anden baggrund har forståelse for værdien af den tvær-
faglige indsats. 

Kredsen underviser i det sygeplejefaglige ansvar i kom-
munerne og benytter lejligheden til at gå i dialog med 
borgmestre og sundhedsledere om, at ansvaret for bor-
gernes sikkerhed også gælder på bostederne. Slaget slås 
ikke kun for sygeplejersker, for social- og sundhedsassi-
stenter kan også udfylde en rolle, når blot man skelner 
mellem kompleks og basal sygepleje.         

Finn Harald Rasmussen
Kredsformand, SL

Line Gessø Hansen
Kredsnæstforkvinde, DSR

- Patienter bliver udskrevet fra sygehuse, før 
de er færdigbehandlede, og socialpsykiatrien 

må i stigende omfang tage fra. 
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SYGEPLEJE
blandt borgere med et svært liv
Forsorgsverdenen og socialpsykiatrien har fyldt Janni E. Pallesens arbejdsliv i de mange år, 
hun har været leder. Selv om socialområdet er presset, er det muligt at forbedre vilkårene for 
udsatte borgere. 

med samme funktion på kommunens to bosteder, 
Ryttermarksvej og Marielund. Sammen med en øko-
nomisk uddannet leder har hun ansvaret for 44 døgn-
pladser på forsorgshjemmet, 40 pladser i efterforsorg, 
44 døgnpsykiatripladser og en hytteby med otte såkaldt 
skæve boliger.       

 - En fællesnævner for sygeplejen de steder, jeg har 
ansvaret for, er at sikre en ordentlig og kontinuerlig 
behandling af borgerne. En af måderne er at udøve 
medicinpædagogik, der strækker sig fra selvadministre-
rende, at borgeren selv tager sin medicin, til håndholdt. 
For nogle er det en tryghed at vide, at nogle sørger for 
medicinen. Ordentlig ernæring ved siden af et misbrug 
er et andet sygeplejefagligt aspekt, som fylder meget. På 
forsorgshjemmet består det af blandt andet af proteind-
rik til de dårligst ernærede, siger Janni E. Pallesen.

Sundhedssamtaler rykker
Den nationale hjemløsestrategi tilsiger, at den primære 
opgave er at hjælpe borgere til en bolig, Housing First, 
fordi det er et vigtigt holdepunkt for at forbedre tilvæ-
relsen for udsatte borgere. Et forsorgshjem samler ofte 
borgere op, som er faldet ned imellem flere stole i syste-
met, og har de svære sindslidelser, kan den mere rolige 
døgnpsykiatri være et alternativ til egen bolig. Enhver 
indsats har rehabilitering som mål. 

- Undersøgelser viser, at borgere, der kommer på et 
forsorgshjem, dør cirka 20 år før den øvrige befolkning. 
Det har noget med ringere livsvilkår og et nogle gange 
kaotisk liv at gøre. Nogle har bare indset, at sådan må 
det være. I de senere år har vi ved at indføre sund-
hedssamtaler opdaget lidelser, vi ikke tidligere var 

Centerleder Janni E. Pallesen: På det sociale område kan du virkelig 
gøre en forskel.

J
anni E. Pallesen er ud af en fiskeskipperfamilie 
i Esbjerg, og i opvæksten er der ikke en naturlig 
forklaring på, at hun som sygeplejerske tidligt 
tabte sit hjerte til udsatte, hjemløse, misbrugere 
og andre borgere, for hvem livet ofte er svært. 
Men sådan blev det.

Som nyuddannet medicinsk sygeplejerske midt 
i 90’erne mødte hun borgere på afrusning, hun var om-
kring den lukkede psykiatri, og på en neonatalafdeling 
havde hun et blødt punkt for børn født med abstinenser, 
som kunne blive tvangsfjernet.

- Jeg tror, jeg har valgt det sociale område ud fra en tanke 
om, at det er der, man virkelig kan gøre en forskel. Svage 
grupper har behov for et talerør. Det har altid tiltalt mig 
at prøve at forstå, hvad der sker hos de borgere, som kan 
være svære at nå ind til. Det kunne være den psykiatri-
ske patient på den medicinske afdeling, og den nye mor 
på neonatalafdelingen, som ikke fulgte normerne. Hvor-
dan kunne jeg hjælpe hende, siger Janni E. Pallesen.

Fællesnævner for sygeplejen
For 12-13 år siden gik hun ind i ledelse, først i social-
psykiatrien, siden på et forsorgscenter, og nu favner hun 
begge områder. For godt et år siden blev hun centerleder 
på forsorgshjemmet Overmarksgården i Kolding, og i 
december fik hun også ledelsesopgaver i døgnpsykiatrien 

- En fællesnævner for sygeplejen de steder, 
jeg har ansvaret for, er at sikre en ordentlig og 

kontinuerlig behandling af borgerne. 
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så opmærksomme på, for eksempel smerter, dårligt 
kredsløb, ubehandlet diabetes og skævt blodtryk, siger 
Janni E. Pallesen. 

Kun én sygeplejerske
Hun begræder, at hun og lederkollegaen blot har én 
sygeplejerske blandt cirka 110 fastansatte medarbej-
dere de tre steder, de har ansvaret for. Sygeplejerskejob 
bliver opslået forgæves. Der er behov for flere kvalifi-
cerede sundhedsfaglige øjne til at analysere, se behov 
og handle på dem. Sygeplejersken er på Overmarksgår-
den, og på bostederne er det andre faggrupper, blandt 
andre erfarne social- og sundhedsassistenter, der udgør 
personalet. 

- Medarbejderne kommer med hver deres faglighed, 
og det kræver ledelse, så de ikke går i skyttegravene. Vi 
har fast supervision, og det gælder om at være vedhol-
dende og minde om, at det hele handler om borgeren. 
Det er derfor, vi går på arbejde. Jeg trives med at være 
leder, tage initiativer og skabe udvikling. Socialområdet 

er rigtig presset, og der er desværre social eksport og 
kassetækning mellem kommunerne. Nogle af dem har 
virkelig ikke lyst til at gøre sig attraktive for udsatte bor-
gere, siger Janni E. Pallesen. 

Kolding Kommune har indledt et projekt, hvor man for-
søger at finde ud af, hvordan det går de skønsvis 15-20 
af byens borgere, der har valgt at opsøge et forsorgshjem 
uden for kommunen. Janni E. Pallesen vurderer, at Kol-
ding lever op til sine forpligtelser på det sociale område 
og tager ansvar for disse borgere. Årligt er 220 borgere 
på korte eller længere ophold på Overmarksgården. 

Sport og spejdere
Centerlederen, der efter uddannelsen på Ribe Amts 
Sygeplejeskole i 1995, rykkede mod øst med Brørup 
Sygehus som mellemstation, og hun bor i en lille by 
uden for Kolding med sin familie. Peter er selvstændig 
tømrermester, og parret har tre hjemmeboende sønner 
i de ungdomsår, der er garant for masser af liv i huset. 
Hun er frivillig i den lokale sportsforening – nogle skal 
jo arrangere festerne – og spejderleder for bæverunger 
i KFUM. 
 
Med det stigende ledelsesansvar har Janni E. Pallesen 
mindre direkte kontakt med borgerne end tidligere. Hun 
konstaterede med tilfredshed, at hun ikke har glemt 
håndværket som sygeplejerske, da hun i sommeren 2019 
valgte at tage en tjans på 14 dage på et norsk sygehus.        

FAKTA
JANNI E. PALLESEN
Centerleder for tre sociale institutioner
Kolding Kommune

Janni E. Pallesen i kælderen under forsorgshjemmet, hvor der er et depot med genbrugstøj, som kan benyttes af brugerne.
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Aabenraa bryder barrierer mellem  

KOMMUNE OG FAM 
Camilla Krogh Jessen og Stefan Nørregaard Hess er begge i begyndelsen af deres arbejdsliv som 
sygeplejersker. Siden starten af 2019 har de vidst, hvordan de næste fire år skulle forme sig. 

C
amilla skulle først være ansat to år som 
sygeplejerske i Aabenraa Kommune, hvoref-
ter hun fra februar 2021 skifter til den fælles 
akutmodtagelse (FAM) på sygehuset i byen. 
For Stefan er det omvendt i hans tværsekto-
rielle stilling.

- Forud ligger, at jeg har været social- og sundhedsassi-
stent i fire et halvt år i primær sektor, Kolding og Vejle 
Kommuner, inden jeg uddannede mig til sygeplejerske. 
Med den baggrund kender jeg problematikkerne, vi står 

i ved indlæggelser og udskrivelser, og den manglende 
kommunikation, der nogle gange præger sektorovergan-
gene. Jeg vil gerne se, om jeg kan komme med noget ved 
at få kendskab til begge verdener, siger Stefan Nørre-
gaard Hess, der fik stillingen som nyuddannet.

Camilla er uddannet i 2017 og var i to år i ældrepsykia-
trien på sygehuset i Aabenraa.
- Jeg savnede somatikken efter to år i psykiatrien. Det 
har været spændende og udfordrende at blive ansat som 
sygeplejerske i kommunen, hvor jeg møder alle typer af 

borgere og patienter, fra 18 måneder til 100 år. Jeg arbej-
der meget selvstændigt og kan selv planlægge og priori-
tere min tid, også selv om det er standardiseret i forhold 
til ydelser, og der er fastsat en tid til for eksempel at måle 
blodsukker på en borger, siger Camilla Krogh Jessen.

Hvert halve år besøger hun og Stefan hinandens ar-
bejdspladser for at få et indblik i, hvordan der arbejdes 
i den anden ende af patientforløbet. Det kan vare en 
dag eller to.

- Mit indtryk af FAM er, at det er en anden og mere 
hektisk måde at arbejde på, og at der er et voldsomt pres 
på hele systemet. Der er ofte ikke plads til alle patienter, 
siger Camilla. 

Kommunikation afgør alt
Stefan vejer sine ord, når han skal beskrive forholdet 
mellem sygeplejersker i de to sektorer, også selv om de 
befinder sig inden for få kilometers afstand i en sønder-
jysk købstad.

- Kommunikationen er ikke altid lige skarp, og der 
mangler viden på begge sider. På FAM er man bare midt 
i det hele og ser ikke, hvor presset man er i også primær 
sektor. Jeg har nævnt for kolleger, at vi er nødt til at foku-
sere på det, og hvis der mangler oplysninger fra kommu-
nen ved indlæggelser, så er det ikke af ond vilje. Når vi 
snakker stille og roligt om det, kan de godt se det, og vi er 
jo alle sygeplejersker, siger Stefan. 

Når patienter forlader sygehuset, er det vigtigt, at de 
nyeste observationer og blodprøvesvar er skrevet ind i 
udskrivelsesrapporten, så kollegerne i kommunen kan 
danne sig et hurtigt indtryk af borgeren. 

- Oprindelig var de nye stillinger påtænkt nyuddannede 
for at løfte kompetenceniveauet og tiltrække sygeplejer-
sker. Men det er også et ønske om at få større forståelse 
for hinandens arbejde og forbedre sektorovergange, 
så patienter ikke falder ned mellem to stole. Vi får et 
bedre blik for løsninger, når vi har været begge steder, 
siger Camilla.

DELESTILLINGER

Camilla Krogh Jessen
Sygeplejerske

Det har været spændende og udfordrende 
at blive ansat som sygeplejerske i kommunen, 

hvor jeg møder alle typer af borgere og  
patienter, fra 18 måneder til 100 år. 

Stefan Nørregaard Hess 
Sygeplejerske



 DANSK SYGEPLEJERÅD     KREDS SYDDANMARK      15

DELESTILLINGER

Vejen til delestillinger
På FAM i Aabenraa begyndte tan-
kerne om tværsektorielle stillin-
ger at forme sig, da sygeplejersker 
fra kommunens akutteam flere 
gange var på spontane besøg i 
løbet af vinteren 2018. Emnet var 
typisk komplekse patienter, der 
ofte skiftede mellem sektorerne. 
En af FAM’s tre afdelingssyge-
plejersker, Henriette Kaczmarek, 

og oversygeplejerske Helle Overgaard kontaktede den 
daværende leder af akutteamet, der viste interesse for at 
oprette stillinger på tværs. 

- Hvordan gør vi det, når vi er aflønnet forskelligt, var 
et af de spørgsmål, vi stod overfor, og vi måtte invol-
vere HR-afdelinger og Dansk Sygeplejeråd. Men efter-
hånden begyndte de nye projektstillinger at tage form, 
og vi fik lagt et fireårigt uddannelsesprogram. Når det 
er gennemført, er sygeplejerskerne garanteret ansæt-
telse det sted, de slutter efter fire år, siger Henriette 
Kaczmarek. 

På ledelsesniveau er man nået langt med at danne sig 
erfaringer efter godt et år. En af dem er, at det er en for-
del med en vis erfaring, når man begynder i en delestil-
ling. Men heller ikke det næste hold af to sygeplejersker, 
der begyndte hvert sit sted 1. februar, har været sygeple-
jersker særligt længe.

- Jeg synes, det må være vildt spændende at være i en 
stilling, hvor man kan være med til at få det praktiske ved 
sektorovergange til at fungere bedre. Jeg tror blot, at der 
skal flere lønmidler til for at tiltrække erfarne sygeplejer-
sker. Når vi er til konferencer, er folk meget interesserede i 
at høre om, hvad vi har gang i. Jeg drømmer om at få flere 
sygeplejersker til at interessere sig for delestillinger, der gi-
ver noget helt unikt til deres cv, siger Henriette Kaczmarek. 

Både hun og Stefan Nørregaard Hess er overbeviste 
om, at telekommunikation og videokonferencer er en 
effektiv vej til at bygge bro. Og så, at it-systemerne taler 
samme sprog.   

- Jeg synes, det må være vildt spændende 
at være i en stilling, hvor man kan være med 
til at få det praktiske ved sektorovergange 

til at fungere bedre. Jeg tror blot, at der skal 
flere lønmidler til for at tiltrække erfarne 

sygeplejersker. 

Henriette Kaczmarek
Afdelingssygeplejerske
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Privilegiet at komme i 

BORGERENS EGET HJEM
21 syddanske sygeplejersker har gennemført specialuddannelse i borgernær sygepleje, der skal 
ruste dem yderligere til at arbejde tæt på borgeren i kommunen. Kredsløbet har talt med to af dem. 

D
en ene har været i hjemmesygepleje i 
sammenlagt snart 20 år, og den anden har 
været i samme funktion, siden hun blev 
færdiguddannet for syv år siden. At være 
tæt på borgeren har været en integreret 
del af arbejdslivet i alle årene, men de har 

begge kunnet mærke, at kravene til sygeplejen stiger. 
Derfor var Britta Lunde Bragt-Hansen og Katrine Kiholm 
oplagte kandidater til det første hold på specialuddan-
nelsen i borgernær sygepleje, som dimitterede 14. januar 
fra UC Lillebælt i Vejle.

Britta Lunde Bragt-Hansen var hjemmesygeplejerske i 
13 år i Holsted Kommune, der blev til Vejen Kommune 
ved strukturreformen i 2007, og var derefter fem år på 
veneklinikken i Brørup, inden hun i 2014 atter blev kom-
munalt ansat i S1 i Kolding Kommune.

- Det giver så meget at komme som gæst og træde ind 
i menneskers hverdag. For mig er der stor forskel på at 
yde sygepleje, når jeg kommer til borgeren, i stedet for 
at vedkommende kommer til mig som patient på for 
eksempel en veneklinik. Jeg kan bedre danne mig et 
indtryk af, hvilke daglige udfordringer og belastninger 
borgeren har. Jeg kan ikke bare sige ”du skal”, når jeg 

træder indenfor, for jeg kan reelt blive smidt ud. Jeg må 
stille mig selv spørgsmålet, hvor det giver mening for 
borgeren, at jeg støtter og vejleder, og jeg kommer med 
ydmyghed. Borgeren afgør selv, om han vil tage imod 
min sygepleje, siger Britta Lunde Bragt-Hansen.

Stor forandring på syv år
Katrine Kiholm arbejdede som ufaglært sygehjælper fra 
et halvt før uddannelsen og fortsatte de tre år et halvt år, 
hun gik på sygeplejeskole. Hun vidste på forhånd, at hun 
ville være hjemmesygeplejerske. Som nyuddannet blev 
hun ansat i Esbjerg Kommune med base på førstesalen 
på plejecentret Solgården i Bramming, hvorfra hun og 
34 kolleger kører ud til de mindre byer.  

- Det er bare livsbekræftende at have med ældre menne-
sker at gøre. De har så meget livserfaring, og jeg lytter til 
deres historier og behov. Nogle opfatter dem som gamle 
og ulækre. Det gør jeg slet ikke. Jeg kører rundt i små 
oplandsbyer, hvor ældre er vant til at klare sig selv på en 
helt anden måde end i større byer. Når de ringer og siger, 
at de har ondt, rykker jeg ud, for så er det alvor, siger 
Katrine Kiholm.

Både hun og Britta har oplevet, hvor meget jobbet som 
hjemmesygeplejerske har udviklet sig på bare få år.

- Kravene er blevet meget højere. Patienter bliver udskre-
vet tidligere fra sygehuse, og for bare syv år siden havde 
vi længere tid hos den enkelte borger. Min daglige køreli-
ste er længere nu. Der er blevet flere ældre, og vi er som 
sygeplejersker mere opmærksomme på flere kroniske 
sygdomme. Hvis de før havde to sygdomme, koncentre-
rede vi os groft sagt om dem, siger Katrine Kiholm.

- Kravene er blevet meget højere. Patienter 
bliver udskrevet tidligere fra sygehuse, og for 

bare syv år siden havde vi længere tid hos 
den enkelte borger. 

To nye borgernære sygeplejersker, Katrine Kiholm og Britta Lunde 
Bragt-Hansen, ved dimissionen i Vejle.
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Yngre sygeplejersker er skarpere
Arbejdsdelingen mellem sygehusene, der tager sig af 
den akut syge borger, og hjemmesygeplejen, der har at 
gøre med den kronisk syge borger, er blevet skarpere i 
de senere år. 

- De accelererede patientforløb har ændret vores hver-
dag. Da jeg begyndte som færdiguddannet i 1996, blev 
patienten indlagt syg og kom hjem rask. Nu bliver man 
indlagt syg og kommer hjem syg. Det kræver en helt an-
den faglighed. Den sygepleje, jeg ydede for 20 år siden, 
udføres meget af social- og sundhedsassistenter nu, 
og min funktion er nu langt mere kompleks. Borgerne 
er multisyge, der bliver flere ældre, og kompleksiteten 
stiger, siger Britta Lunde Bragt-Hansen. 

På vej mod 50 år og uden at have været på efterud-
dannelse hidtil følte hun et stærkt behov for at få fyldt 
noget på fagligt for at udvikle sig personligt og være 
rustet til måske 20 år mere på arbejdsmarkedet. 

- Jeg føler mig som en dygtig håndværker og blev fanget 
af kombinationen af teori og praksis i den nye uddan-
nelse. Jeg kan mærke, at de yngre sygeplejersker er mere 

- Jeg føler mig som en dygtig håndværker  
og blev fanget af kombinationen af teori og 

praksis i den nye uddannelse. 

Det første hold på specialuddannelsen i borgernær sygepleje, som dimitterede 14. januar fra UC Lillebælt i Vejle.  
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rykker meget for mig, når jeg spørger en hjemmehjælper 
ude hos en borger, hvilke mål hun har, så vi kan arbejde 
hen mod fælles mål, og borgeren føler sig hørt. Før kom 
hun med en støttestrømpe og jeg med medicin, nu er vi 
fælles om det, siger Katrine Kiholm. 

Hun fremhæver samværet på uddannelsen med kolleger 
fra andre kommuner med akkurat de samme problem-
stillinger i dagligdagen som enormt lærerigt, og det 
samme er straks at få afprøvet teorien i egen praksis. At 
komme lidt på afstand og anskue det organisatoriske 
og de daglige rammer fra et lidt højere perspektiv er 
nyttigt, og så er der alligevel masser jordforbindelse, når 
der bliver talt om tidlig opsporing af sygdom, og hvorfor 
borgeren falder i hjemmet. 

Opfordring til andre: Kom i gang
Også Britta Lunde Bragt-Hansen har nydt at kunne hæve 
sig op i helikopterperspektiv.

- Vi er tre store spillere i sundhedsvæsenet, sygehus, 
kommuner og almen praksis, og det samarbejde er drøn-
vigtigt. Vi skal gøre hinanden gode, og det gør vi, hvis vi 
blandt andet har en grundlæggende respekt for hinan-
dens arbejde og gensidigt forstår, hvorfor vi handler, som 
vi gør. Vi skal få talt, skrevet og kommunikeret ordentligt 
om borgeren i stedet for at se skævt til hinanden. Uddan-
nelsen har bestemt åbnet vinkler på samarbejdet, siger 
Britta Lunde Bragt-Hansen.

Både hun og Katrine Kiholm er meget bevidste om, at 
de befinder sig i en digitaliseret verden, hvor der skal 
arbejdes effektivt, og hvor sygeplejersker er kliniske 
beslutningstagere, der skal udøve deres virksomhed, 
at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje. De må 
gå foran som rollemodeller og ambassadører for god 
pleje, tidlig opsporing af sygdom, kvalitet og at opfylde 
borgernes forventninger om, at man taler sammen i 
sundhedsvæsenet. 

- Jeg har virkelig haft brug for et kompetenceløft. Det 
har været svært at navigere i, at borgere bliver tidligere 
udskrevet og har så komplekse problemer, at jeg ikke 
har vidst, hvad jeg skulle stille op. Jeg kan kun opfor-
dre kolleger til at komme af sted på uddannelsen. Vi 
har nogle i gang nu, og de er lige så begejstrede, siger 
Katrine Kiholm.   

BORGERNÆR SYGEPLEJE

skarpe og målrettede, og jeg ønskede at udvide mit cv, 
siger Britta Lunde Bragt-Hansen, der i sin eksterne klinik 
var på flere afdelinger på Kolding Sygehus, rets- og lokal-
psykiatrien i Middelfart og almen praksis i Kolding.

Fælles mål hos borgeren
Foruden de 28 ugers klinisk uddannelse på eget an-
sættelsessted og de seks ugers teori på UC Lillebælt i 
Kolding og Vejle består specialuddannelsen i borger-
nær sygepleje af seks ugers ekstern klinik. Dem brugte 
Katrine Kiholm til en hæsblæsende rundtur på sydjy-
ske sygehusafdelinger suppleret med en lægepraksis i 
Esbjerg. Tre afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg 
samt medicinsk afdeling i Grindsted nåede hun, og så 
lige tre dage i psykiatrien i Vejle. 

- Man siger, at vi sygeplejersker er gode til relationer, 
men på uddannelsen fandt jeg ud af, at vi kan blive 
bedre til at vise gensidig respekt for andre faggrupper, 
social- og sundhedsassistenter i kommunen, sekretærer 
og læger i almen praksis og fagfæller på sygehuse. Det 

FAKTA OM UDDANNELSEN
De første 21 sygeplejersker gennemførte i 
slutningen af 2019 den nye specialuddannelse 
i borgernær sygepleje og modtog deres eksa-
mensbevis 14. januar ved en dimission hos UC 
Lillebælt i Vejle.

Uddannelsen er målrettet sygeplejersker, der 
arbejder tæt på borgerne i kommunerne. Den 
giver et kompetenceløft, der gør sygeplejersken 
i stand til at understøtte det stærke og borger-
nære sundhedsvæsen.

Specialuddannelsen er klinisk funderet med 28 
ugers uddannelse på eget ansættelsessted, seks 
ugers ekstern klinik og seks ugers praksisnær 
teoriundervisning. I de kliniske perioder sup-
pleres med e-læring for at binde teori og praksis 
sammen. De 40 ugers uddannelse tilbydes i et 
samarbejde mellem UC Syd og UC Lillebælt. 
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VELKOMMEN

VELKOMMEN 
til den nye kredschef i Kreds Syddanmark 
Puk-Maria Holmgaard (52) er den nye kredschef på Dansk Sygeplejeråds kontor i Fredericia og 
afløser således Jan Villumsen, der gik på efterløn ved årsskiftet.

P
uk er uddannet sygeplejerske i 1992 fra 
Sygeplejeskolen på Bispebjerg Hospital, 
og arbejdede derefter på Rigshospitalet 
på hæmatologisk og på intensiv barsel- og 
svangreafdelingen. Har sidenhen erhvervet 
sig en cand.mag. i pædagogik og en MBA 

med fokus på HR og ledelse. Undervejs har Puk under-
vist på sygeplejerskeuddannelsen i Odense, været ansat 
i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune 
samt i Socialstyrelsen i Kontoret for Socialtilsyn og Na-
tional koordination. Seneste beskæftigelse var i Kolding 
Kommunes Socialforvaltning som chef for rådgivning 
og forebyggelse – hvilket vil sige chef for handicap- og 
psykiatrirådgivningen, forsorgshjem, alkohol- og stofbe-
handlingen samt hjælpemiddelområdet.  

Stillingen som kredschef i Dansk Sygeplejeråd blev søgt, 
fordi Puk gerne ville tilbage til faget. - Mine dage som 
praktisk udøvende sygeplejerske er forbi, fastslår hun 
og fortsætter: - Jeg har fået kompetencer dels inden for 
læring, implementering og forandringsudvikling, som 
jeg tænkte kunne være til gavn for sygeplejefaget. Det er 
dybt meningsfuldt for mig at sidde i en organisation, der 
arbejder for mit fag. 

Fritiden bruges blandt sammen med datteren Frederikke 
i den lokale taekwondoklub i Odense. - Det er sjovt og 
kan godt give lidt blå mærker hist og pist, fortæller Puk: 
- Jeg er ikke den store taekwondohaj, men det er en god 
udfordring, og jeg kan godt lide værdisættet bag kamp-
sporten; respekt, ordentlighed og hjælpsomhed.   



Vid, hvordan lønforhandling 
foregår
Når du er ansat i den offentlige sektor, 
er det ikke dig selv, men tillidsre-
præsentanten (TR) eller fællestillids-
repræsentanten (FTR) på din arbejds-
plads, der forhandler løn for dig. 

Hvis der ikke er en TR/FTR på din 
arbejdsplads, vil en faglig konsu-
lent fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds 
Syddanmark forhandle din løn for 

dig, på samme måde som hvis der var en TR/FTR.

Der forhandles som udgangspunkt en gang årligt, med 
mindre andet aftales lokalt. Det følger af Aftale om lokal 
løndannelse for Sundhedskartellets område, at man på den 
enkelte arbejdsplads kan aftale løn, der ligger ud over den 
overenskomstmæssige løn. Lokal løn kan fx aftales som et 
højere trin, et tillæg, resultatløn eller forhøjet pension.

Lokal løn gives på baggrund af kvalifikationer og/eller 
funktioner. Kvalifikationsløn er knyttet til personlige 
egenskaber. Det kan fx være erfaring og uddannelse. 
Funktionsløn er knyttet til bestemte funktioner eller 
opgaver, man udfører. Det er vigtigt, at det fremgår klart, 
om et tillæg er givet på baggrund af funktioner eller kva-
lifikationer, og om det eventuelt er tidsbegrænset.

Aftaler om lokal løn kan enten være individuelle aftaler, 
kun for dig, eller en forhåndsaftale/kompetencemodel. I 
en forhåndsaftale/kompetencemodel fastsættes, hvilke 
kriterier der skal opfyldes for, at en ansat eller gruppe af 
ansatte får løn efter aftalen. 

På Kreds Syddanmarks hjemmeside, vil du som med-
lem kunne finde de forhåndsaftaler/kompetencemo-
deller, som er indgået lokalt på arbejdspladser i Region 
Syddanmark: dsr.dk/syddanmark/forhåndsaftaler

Vid, hvad du vil have i løn 
Hvad gør egentlig dit arbejde unikt? Find frem til, hvad 
der er særligt ved dit arbejde, og hvilken værdi du tilfø-
rer arbejdspladsen. Det gør det meget nemmere for dig 
at argumentere for, hvad du er værd. 

Du kan samtidig have fokus på at bidrage med realisti-
ske, gennemtænkte idéer til forbedringer og eventuelt 
nye funktioner på din arbejdsplads, eller om nogen 
funktioner ikke er vakante. 

Mange synes, det er svært at sætte fokus på sig selv og 
sine kompetencer, men se det som en hjælp til den, som 
skal forhandle din løn.

Vid, hvordan du klæder din forhandler på
Selv om du som sagt ikke selv forhandler din løn som 
ansat i den offentlige sektor, kan det alligevel være en 
god idé at forbereder sig. Skriv derfor dine tre bedste 
argumenter om, hvorfor du skal have mere i løn – argu-
menter, som kan tages i betragtning, når dine individu-
elle tillæg skal forhandles.

Din TR/FTR kender til overenskomst og forhandlings-
strategi, men argumenterne for, hvad lige præcis du kan 
bidrage med, kender du selv. Det kan for eksempel være 
en oparbejdet specialviden inden for dit arbejdsområde, 
eller det kan være en særlig erfaring, når det kommer til 
udførelse af en specifik opgave.  

Malene Mikkelsen
Chefkonsulent 

FÅ MERE I 
LØNPOSEN
Hvis du ønsker mere i lønposen, er det en god idé at sætte dig ind i, hvad du kan kræve i løn, og 
hvordan du kan klæde din forhandler ordentligt på. 

INFO
FIND GENNEMSNITSLØNNEN ER FOR SYGEPLEJERSKER I DET OFFENTLIGE
Mere end 4 ud af 5 sygeplejersker er ansat i enten en region, en kommune eller i staten. Brug Lønbarometeret 
på DSR’s hjemmeside til at finde gennemsnitslønnen for sygeplejersker, som er ansat i det offentlige. Tallene i 
Lønbarometeret er offentlig tilgængelig lønstatistik, som kommer fra lønsystemerne på arbejdspladserne.

dsr.dk/lønbarometer


