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Kære medlemmer

2017 var et stort valgår i både regioner, 
kommuner og Dansk Sygeplejeråd. Syge-
plejersker, der har en mening om, hvordan 
vores samfund, vores sundhedsvæsen og 
vores organisation skal udvikle sig, stille-
de op og blev valgt partipolitisk og til sty-
rende organer i DSR.

Jeg synes, det er dejligt, at stadig flere sy-
geplejersker interesserer sig for politik og 
for at få indflydelse. DSR er partipolitisk 
uafhængig og taler med alle partier, der 
ønsker dialogen med os. For medlemmer-
ne er der frit spil til at være aktive for flere 
partier, og det gør de. Se bare de tre ek-
sempler fra Varde Byråd inde i bladet.   

Sygeplejersker, der brænder for deres 
meninger og holdninger, kan sætte dags-
orden og påvirke, hvad enten det er i regi-
onen, en kommune eller i vores kredsbe-
styrelse, og de inspirerer de næste til at 
deltage. De inspirerer også os i den politi-
ske ledelse af vores organisation, og tak 
for det. Samtidig får du som medlem kor-
tere vej til at påvirke udviklingen, når flere 
af dine fagfæller går ind i politik, uanset 
om det er i et politisk parti eller i vores or-
ganisation. Brug dem. 

Denne lederartikel er skrevet lige før mid-
ten af marts, hvor OK 18 i stat, regioner og 
på det kommunale område befinder sig i 
en kritisk fase. Jeg kan ikke vide, om du 
med Kredsløbet i hånden tænker, om det 
hele ender i storkonflikt og lockout, eller 
der i yderste øjeblik findes et resultat i 
Forligsinstitutionen. Jeg kan blot sige, at 
vi i Dansk Sygeplejeråd inderligt håber på 
et forlig, men at vi er forberedt på begge 
scenarier. 

Hvad der står tilbage om denne version af 
overenskomstforhandlingerne er den 
magtasymmetri, der fra begyndelsen har 
kendetegnet forløbet. Aldrig har politiker-
ne blandet sig så meget forud og under-
vejs ved en overenskomstfornyelse. Sjæl-
dent har arbejdsgiverne i både stat, 
region og kommuner været så lidt villige 
til at imødekomme vores krav samlet set. 
Og aldrig har vi set en så massiv modreak-
tion med lockout, hvor arbejdsgiverne 
helt bevist forsøger at tvinge de ansatte 
og deres organisationer i knæ.

Der har vi magtasymmetrien: De tømmer 
vores kasser og fylder deres egen ved en 
konflikt.

Vores tre overordnede budskaber er 
fremdeles: Vi vil som offentligt ansatte 
have del i væksten i samfundet, den of-
fentlige sektor skal ikke presses mere end 
nu – og: Vi står sammen. 

Vi vil gøre alt for at holde dig og dine kolle-
ger orienteret om fremdriften – eller må-
ske manglen på samme – i den sidste fase. 
Når du modtager bladet, vil vi ugen forin-
den have været rundt til fyraftensmøder 
flere steder i kredsen. Om vi har kunnet 
give den første orientering om et OK 
18-resultat, kan jeg ikke vide nu.

Jeg tror, de fleste sygeplejersker i Kreds 
Syddanmark kender de krav, vi i fjor send-
te til forhandlerne forud for OK 18. Men 
jeg vil gerne repetere, at højere løn var 
det helt grundlæggende krav. 

Tilbage til det med at søge indflydelse: 
Overenskomstprocessen viser, at vi er 

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

oppe imod stærke kræfter hos både ar-
bejdsgivere og på Christiansborg. Vi har 
mere end nogensinde behov for at stå 
sammen i et slagkraftigt fællesskab.  
Også det emne kan du læse mere om  
inde i bladet. God læselyst. 

STADIG FLERE SYGEPLEJERSKER 
SØGER INDFLYDELSE
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SYGEPLEJERSKER I POLITIK

ANJA: VI SKAL VÆRE DER  
FOR MEDLEMMERNE

Medlemmerne af DSR, Kreds Syddanmark, har valgt kredsbestyrelsen for de næste fire år. 
Den består af fem frikøbte politikere, formandskabet, og 23 medlemmer, hvoraf otte er nyvalgte. 
Vi har spurgt to af de nye, hvilke aftryk de ønsker at sætte.

mange nuancer og gråtoner, og samarbejdet 
med læger er mindre formaliseret end på sy-
gehuse, siger Anja Skovgaard Nissen. 

Hun agter i høj grad at være en stemme fra 
den kommunale sygepleje i KB, og fra de 
mindre kommuner i særdeleshed.

– Derudover er jeg politisk funderet og kan 
godt lide de organisatoriske drøftelser, vi har 
i kredsbestyrelsen. Dem savner jeg at være 
med til i mit tillidshverv hjemme i Nyborg, si-
ger Anja Skovgaard Nissen.   

være med i. Der har i flere år været rigtig me-
get fokus på det organisatoriske, nu handler 
det mere om, hvordan medlemmerne har 
det. Det er svært, men det er vores fornem-
meste opgave. Det er vigtigt at have det fag-
lige fokus og ikke kun det politiske. Det er i 
fagligheden, vi mødes, uanset hvor vi arbej-
der. Det er i evidensen og stoltheden ved at 
være sygeplejerske, siger Anja Skovgaard 
Nissen.

Sygeplejens frontfolk
Hun er selv rundet af det kommunale områ-
de, hvor det er særlig mærkbart, at der med 
hendes ord foregår et stort paradigmeskifte i 
sundhedsvæsenet i disse år. 

– I en kommune er vi meget alene i vores ar-
bejde. Vi er generalister, og patienterne 
kommer til os fra specialiserede afdelinger 
på sygehuse. Jo kortere indlæggelsen er, jo 
større er kravene til os som de højest uddan-
nede i kommunerne. Vi skal være klædt på til 
opgaver, der er så mangeartede, at det kan 
være svært at bevare overblikket. Der er 

Anja Skovgaard Nissen, fællestillidsrepræ-
sentant (FTR) for over 70 sygeplejersker i 
Nyborg Kommune siden 2016 og nyvalgt til 
kredsbestyrelsen (KB), blev lidt tilfældigt in-
volveret i fagligt arbejde allerede som stude-
rende. 

– En medstuderende syntes, arbejdet i de 
studerendes organisation, SLS, lød spæn-
dende, og hun fik mig slæbt med. Det var et 
forum, hvor man kunne diskutere emner, 
hvad jeg godt kan lide, og så er der generelt 
et behov for at drøfte vilkår for studerende. 
Jeg fandt ud af, at jeg selv havde været lidt 
passiv under studiet, siger Anja Skovgaard 
Nissen. 

Et halvt år efter, hun var færdiguddannet, 
kom hun i 2006 i bestyrelsen i den fynske 
amtskreds.

– Som nyuddannet blev jeg klar over, hvor lidt 
kollegerne egentlig vidste om Dansk Syge-
plejeråd. Da amtskredsen overgik til Kreds 
Syddanmark, var jeg med i den første valgpe-
riode, hvorefter jeg valgte at holde pause. Jeg 
var nok lidt for utålmodig og ivrig til store or-
ganisationer og havde små børn, siger Anja 
Skovgaard Nissen.

DSR’s retning er rigtig
I 2015 blev hun TR for sine kolleger, og hun 
blev ad den vej involveret i det store udvik-
lingsprojekt, ”Sammen om DSR”, og det var 
spændende at deltage i workshops omkring, 
hvordan organisationen skal udvikle sig i 
fremtiden. 

– Det tændte en ny gnist hos mig. DSR’s tan-
kesæt har rykket sig i en retning, jeg gerne vil 

Fakta om
  
Anja  
Skovgaard 
Nissen

Titel : 
Sygeplejerske  
Fællestillidsrepræsentant 

Arbejdssted: 
Nyborg Kommune
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CARINA: VI HAR EN  
STÆRK SAG AT KÆMPE 

Carina Schmidt Moos, sygeplejerske i Søn-
derborg og med kandidatuddannelsen cand.
cur., har en klar mission med sit virke i kreds-
bestyrelsen: Hun vil kæmpe.

– Jeg havde som almindelig sygeplejerske en 
fornemmelse af, at der ikke blev gjort nok. 
Når man er tillidsvalgt, er det ikke nok, at det 
er hyggeligt at være sammen. Har man det 
sådan, er det bedre at give pladsen videre til 
en anden. Det vil være et kæmpesignal til 
medlemmerne, at vi kæmper deres sag, og vi 
skal blive bedre til at stå sammen som grup-
pe, siger Carina Schmidt Moos.

Hun har to mærkesager i KB: Sygeplejerskers 
løn og arbejdsforhold. Hvad angår det første 
trækker hun linjen tilbage til tjenestemands-
reformen i 1969, da sygeplejersker som kvin-
defag blev indplaceret langt lavere end sam-
menlignelige mandefag. Den næsten 50 år 
gamle reform trækker stadig spor op til nuti-
den.

– Folkeskolelærere har været langt bedre til 
at tale deres sag, end vi har. De har evnet at 
stå sammen og gøre det på de rigtige tids-
punkter. De har været dygtige, og dem burde 
vi skele mere til, siger Carina Schmidt Moos. 

Den ultimative vej
Hun er helt bevidst om, at mange sygeplejer-
sker stadig har sår efter den otte uger lange 
storkonflikt i 2008, som de måtte betale af 
på flere år efter. Ultimativt er hun dog rede til 
at gå hele vejen igen.

–  Jeg kan sagtens følge dem, der er bange 
for, at vi skal gå ind i endnu en stor konflikt, 
og at den ikke vil føre til noget. Men vi har en 

stærk sag i forhold til blandt andet ligeløn. 
Der er cirka 6.000 kr. i forskel på lønnen for 
en nyuddannet sygeplejerske og en nyud-
dannet folkeskolelærer, og vores pension er 
lavere. Ultimativt vil jeg være parat til at gå 
på barrikaderne, men der er også andre mu-
ligheder, for eksempel at føre en ligestillings-
sag ved domstolene, siger Carina Schmidt 
Moos.

Lønkamp en hård fødsel
I Carinas eget liv går alt indtil videre mere fre-
deligt til. Hun blev færdiguddannet i 2013 og 
tog derefter sin kandidatuddannelse, som 
hun afsluttede i 2015. Siden var hun i halvan-
det år hjemmesygeplejerske i Sønderborg 
Kommune, inden hun gik på barsel med sit 
første barn. Efter endnu en fødsel har hun 
midt i 2019 udsigt til at være i job igen. Men 
kampen for medlemmernes løn- og arbejds-
forhold er ikke sat på pause.

– Som fagperson og menneske har jeg altid 
interesseret mig for, hvad det er for sam-
fundsstrukturer, der styrer verden. Når jeg 

går ind i arbejdet i KB, er jeg enormt bevidst 
om, hvor stærke kræfter vi er oppe imod. Det 
er blandt andre innovationsminister Sophie 
Løhde, der manipulerer og taler om lønfest 
for offentligt ansatte – ja, i forhold til den rin-
ge løn og de arbejdsforhold, vi har. Det nytter 
ikke, hvis vi som fagforening er splittet på 
forhånd, og hvis ikke er villige til at gå hele 
vejen, siger Carina Schmidt Moos.

Fakta om  

Carina  
Schmidt Moos

Titel : 
Sygeplejerske  
cand.cur.

Arbejdssted: 
Hjemmesygeplejerske 
Sønderborg Kommune
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SYGEPLEJERSKER OG  
HANELEFANTER

En time flyver af sted i selskab med de tre 
sygeplejersker, der siden 1. januar har været 
blandt de 25 medlemmer af Varde Kommu-
nes Byråd. De vil markere sig om børn, bor-
gernære emner, og hvad de ellers har på 
hjerte, og det er ikke så lidt. Hanelefanterne 
kan vente sig. 

To af dem, Sandie Eis Ravn (S) og Sarah An-
dersen (V), kan få uger inde i det nye år knapt 
koden til at komme ind på rådhuset uden for 
kontortid, hvorimod Tina Agergaard Hansen 
(DF) har erfaringen fra fire år i byrådet at 
trække på.

– Min leder synes, det er fantastisk, at kom-
munens hjemmesygeplejersker nu har en 
direkte stemme i byrådet. Jeg kan også mær-
ke, at borgerne synes, det er lidt fascineren-
de at blive behandlet af en byrådspolitiker, 
siger debutanten Sandie Eis Ravn, akutsyge-
plejerske i Varde Kommune.

Tina Agergaard Hansen kom ind i politik, da 
Dansk Folkeparti manglede en yngre spids-
kandidat i Varde kommune.

– Jeg har altid været meget engageret i det 
lokale foreningsliv gennem børnenes op-
vækst, blandt andet inden for svømning og 
bestyrelsesarbejde. Jeg var også med til at 
etablere et ungdomshus i min hjemby, Ølgod. 
Ofte er jeg stødt på ting, som vi måtte kunne 
gøre anderledes. Derfor sagde jeg ja og gik ind 
i politik med åbent sind, siger Tina Agergaard 
Hansen, psykiatrisk sygeplejerske i Esbjerg.

6 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

Højlydt og ambitiøs
Sandie har store ambitioner på sin kommu-
nes vegne, og ingen i byrådet vil være i tvivl 
om, i hvilken retning hun gerne vil. 

– Jeg er højlydt og har en mening om meget, 
blandt andet som forælder til børn på Sct. 
Jacobi Skole, der er ændret til specialskole, 
hvorved børn er blevet flyttet til to andre 
skoler. Jeg er idealistisk og er optaget af at 
gøre Varde Kommune til et fantastisk sted. 
Jeg er vildt inspireret af, hvad Varde var en 
gang, centrum i Jylland og det første sted 
med ridende post i Christian IV’s tid. Vi skal 
have kommunen gjort til centrum igen, og 
når vi slår stillinger op, skal vi have 15 i stedet 
for syv ansøgere, siger Sandie Eis Ravn, der, 
inden hun blev sygeplejerske, var tillidsre-
præsentant i Post Danmark.

Tre sygeplejersker blev valgt ind i det nye byråd i Varde Kommune. De er fra hvert 
sit parti, men deler tilgangen til, hvordan borgerne skal behandles. Det kommer 
ikke til at gå stille af.

Ildsjæl og pårørende
Sarah Andersen deler flere af byrådskollega-
ens bevæggrunde. Hun har været aktiv i for-
eningslivet siden 14-årsalderen og har i man-
ge år været blandt ildsjælene i de 
sammenvoksede landsbyer, Starup og Tofte-
rup. Springgymnastik, spejderbevægelse, 
skolebestyrelse med mere.

– Og så har jeg 17 års erfaring som sygeple-
jerske i sundhedsvæsenet. Som politiker vil 
jeg gerne gøre firkantet rund. Jeg er frustre-
ret over den rigide kasseopdeling, hvor pa-
tienten ikke er i centrum, og at vi foretager os 
alt for meget, hvor vi gemmer os bag regler 
og retningslinjer, i stedet for at vi som fag-
personer får lov til at gøre det, vi er gode til. 
Vores mellemste barn har ADHD, og jeg kan 
som pårørende bekræfte, at man skal være 
stærk for at være syg i det danske sundheds-
væsen. Jeg har hylet i telefonen, for man bli-
ver ikke mødt som menneske, siger Sarah 
Andersen.

Hun deler erfaring med Tina Agergaard Han-
sen om noget så konkret som at få bevilget 
en kugledyne, der i nogle tilfælde kan spare 
patienter for medicin. Tina oplevede i sit tidli-
gere job i den psykiatriske modtagelse i Her-
ning, at det kostede lige så meget som selve 
dynen, at få en bevilling igennem. Hvilket 
stadig er tilfældet og derfor undersøges det 
nu, om denne proces ikke kan forenkles, så 
flere kan få glæde af en kugledyne, for de 
samme midler. Sarah endte med at købe kug-
ledynen selv. 
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Tina er i det nye byråd avanceret til for-
mandsposten i Udvalget for Social og Sund-
hed, og den platform vil hun bruge.

– Jeg brænder for sundhedsområdet og vil 
bruge min sygeplejefaglige baggrund i arbej-
det som formand. Vi skal fortsætte den fore-
byggende indsats og styrke social- og sund-
hedsområdet. Den samlede ”kage” bliver ikke 
større, så vi må prioritere og konkretisere, 
hvad vi bruger vores penge på. Det er heller 
ikke tilfældigt, at jeg i mit daglige arbejde i 
psykiatrien er på Afsnit C, som er optageaf-
deling for borgere i Varde kommune. Det gi-
ver mening at kunne se, hvorledes tingene 
fungerer set fra den anden side. Vi arbejder 
på afsnit C med ”Åbent kontor”, hvilket bety-
der, at vi er mest muligt ude blandt patien-
terne, og at vi vægter relationsarbejdet højt i 
behandlingen, siger Tina Agergaard Hansen. 

Så svært kan det være
De direkte kollisioner med systemet optager 
også Sarah Andersen, der som neurologisk 
sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus (SVS) 
oplever at miste lyst, motivation og gejst, når 
patienter efterlades i et tomrum.

– Jeg arbejder med blandt andet patienter, 
der har kræft i hjernen, og jeg har et eksem-
pel med en kvinde med udenlandsk bag-
grund, som udeblev fra aftaler, fordi hun ikke 
orkede at finde en p-plads ved sygehuset. 
Det tog mig tre timer at få en midlertidig han-
dicapplads igennem, og det er endda kun, 
fordi jeg er så stædig, siger Sarah Andersen, 
der siden 1. februar har haft orlov fra sine 
deltidsstillinger på SVS og Kolding Sygehus 
for at afprøve sig selv i en privat medicovirk-
somhed. 

Tre stærke stemmer
At tre sygeplejersker gør stærk er de enige 
om. Som mødre til sammenlagt otte børn i 
alderen to til 20 år er de alle med i Udvalget 
for Børn og Læring, hvor Sarah Andersen er 
blevet næstformand. 

– Vores styrke som sygeplejersker er, at vi er 
vant til tværfagligt samarbejde. Jeg er over-
bevist om, at vi qua vores profession og erfa-
ring kan være med til at påvirke. Vi arbejder 
altid i vi-løsninger, og vi arbejder profylaktisk. 
Jeg forventer at plante frø, og som min nabo-
kone på 85 år siger, så er der forskel på spi-
ringstiden. Man får ikke noget ud af at stille 
sig i et hjørne og være sur. Der er en fælles-
nævner i midten, hvor vi kan mødes. Jeg fin-
der ud af i de næste fire år, om jeg kan æde 
kameler. Jeg er også idealist, siger Sarah An-
dersen. 

– Det er rigtig godt, at vi ikke er fra samme 
parti og kan lægge pres på hvert sit bagland. 
Der vil også komme lidt mere pres på de an-
dre byrådsmedlemmer ved, at tre sygeplejer-
sker er med. Vi er fagligt tre forskellige ste-
der i sundhedsvæsenet, men den 
sygeplejefaglig baggrund samler os, siger 
Tina Agergaard Hansen. 

– Enig. Det bliver fedt, og er der noget, syge-
plejersker er gode til, så er det at diskutere 
og reflektere. Vi er valgt til at sidde i et fo-
rum, hvor vi bliver klogere på samfundet – og 
får indflydelse. Ingen af os vil gå med til no-
get, vi ikke kan stå inde for. I forhold til bor-
gerne tænker vi i samme retning. Vi ved 
godt, at der er mere i politik, og at vi skal 
være med til at beslutte, hvor højt der må 
bygges, og hvilke veje der skal udvides. Vi ta-
ger det hele med, siger Sandie Eis Ravn.    

De færreste borgmestre kan mønstre tre sygeplejersker i byrådet. Det kan Vardes borgmester, Erik Buhl (V), der her 
er omgivet af Sarah Andersen (V), Tina Agergaard Hansen (DF) og Sandie Eis Ravn (S).



– 

Rummelighed, nærhed og plads er blot et par af de ord, Annemette Eriksen griber 
til, når hun skal beskrive, hvordan det er både at bo og arbejde som sygeplejerske 
på Ærø. Hun flyttede til øen syd for Fyn i 1996 og blev så glad for at bo der, at hun 
med egne ord ’glemte at flytte væk igen’.

ÆRØ ER DET PERFEKTE STED

ÆRØ
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Annemette Eriksen (47) er ansat på Marstal 
Plejecenter og varetager opgaverne hos pa-
tienterne på de seks midlertidige pladser, 
som bruges til aflastning, afklarende forløb 
og akutte sygdomstilfælde. 

– Det er særdeles alsidigt, og arbejdet har 
ændret sig radikalt bare inden for de sidste 
par år, forklarer Annemette.

– En stor del af arbejdsdagen bruger jeg på 
tidlig opsporing, begyndende sygdom og af-
stemning af medicin. Og så er der rehabilite-
ring – jeg skal have folk ud af sengen og i 
gang. Der er desuden vigtigt at få de ældre 
og syge integreret i nogle sammenhænge, 
hvor de også får opfyldt personlige og sociale 
behov. Det kan være en stor koordinations-
opgave.

Velfungerende samarbejde
– Vi har meget tværfagligt samarbejde, 
blandt andet med diætister og ergoterapeu-
ter. Ærø Kommune er lille, så det er nemt at 
komme i kontakt med hinanden. Vi er bog-
stavelig talt ’det nære sundhedsvæsen’ – vi 
er tæt på alle; borgere, kolleger, pårørende 
og ledelsen. Jeg syntes, at alle lytter til alle  
og respekterer hinanden. Vi får det bedste 
ud af det hele, og vi har det rart og godt sam-
men.

Annemette stammer fra det, hun kalder ’en 
lille flække’ nær Vamdrup mellem Kolding og 
Haderslev. Hun flyttede til Ærø som ung i for-
bindelse med et vikariat som slagter i FDB. 
Efter nogle år i Marstal begyndte hun at læse 
til sygeplejerske i Svendborg, men først tog 
hun en tur rundt i verden som rygsækrejsen-
de. Undervejs i alt dette har hun desuden 
fået mand og to børn.

Geografi
Ærø er en del af det Sydfynske Øhav 
og ligger mellem Fyn, Langeland og 
Als. Øen er cirka 30 km lang og 8 km på 
det bredeste sted. Her bor i alt cirka 
6.200 mennesker. 

Ærø sygehus
Ud over den kommunale sygepleje er 
der et sygehus i Ærøskøbing med 12 
sengepladser. Sygehuset hører under 
Odense Universitetshospital og tager 
sig primært af medicinske og kirurgi-
ske patienter samt fødsler.

Tempoet er anderledes
– Det gode ved Ærø er, at alting foregår i et 
mere anstændigt tempo, fortæller Anne-
mette. - Det er ikke, fordi det går langsomt, 
men der er naturligvis ting, som ikke kan lade 
sig gøre, og så må vi selv finde alternative 
løsninger.

Det at komme i Bilka er en dagsrejse, alene 
færgen mellem Ærøskøbing og Svendborg 
tager en time og 15 minutter – hver vej. Hvis 
du køber noget på nettet, varer det fire dage, 
før det dukker op. Det giver anledning til at 
reflektere lidt over dine materielle behov. Der 
er rigtig meget, man godt kan undvære, så 
øboernes forbrugsvaner bliver anderledes 
og billigere. Og hvis du ikke har noget imod at 
bo uden for byerne, er det bestemt muligt at 
få hus og have til en overkommelig pris.

Jeg elsker friluftslivet, naturen og sammen-
holdet, og hvis man er sådan en, der godt kan 
lide at sætte ting i gang og ikke har noget 
imod at yde lidt, så er Ærø det perfekte sted. 



– 
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FTF/LO-FUSION

Planerne om at fusionere de to store hovedorganisationer på henholdsvis 
det private og det offentlige arbejdsmarked, LO og FTF, nærmer sig 
målstregen. Ekstraordinære kongresser den 13. april vil vise, om to tredjedele 
af de delegerede i LO og FTF stemmer fusionen i mål, eller den snubler på 
opløbsstrækningen.

SKÆBNETIMERNE  
FOR STORFUSION NÆRMER SIG

– I Dansk Sygeplejeråd har den fælles 2020-
plan mellem LO og FTF længe fyldt meget. 
Jeg tror, projektet fylder mindre i det enkelte 
DSR-medlems bevidsthed. Måske danner sy-
geplejersker nogle billeder på nethinden af 
”dem og os”. Hvad kan vi få ud af det, og risi-
kerer vi at blive udraderet i en endnu større 
hovedorganisation? Ikke desto mindre, er det 
vigtigt at stå stærkt, hvis vi vil have indflydel-
se på de helt store dagsordener både natio-
nalt og i EU. Og til beroligelse: DSR kommer 
ikke til at stå svagere, siger kredsformand 
John Christiansen.

Her bevarer DSR det store ord 
Fagbevægelsen har i de seneste mange år 
mistet politisk indflydelse, og indbyrdes står 
FTF svagere end LO. En ny samlet organisati-
on med op mod 1,5 mio. medlemmer vil kun-
ne tale med større vægt om de helt store  
arbejdsmarkedspolitiske dagsordener. Det 
handler om lønmodtageres vilkår, uddannel-
se og velfærd samt indflydelse på beslutnin-
ger, der ligger uden for DSR’s område. 

– På den ene side vil en ny hovedorganisation 
give stærkere indflydelse på arbejdsmar-
kedspolitikken, for eksempel i trepartsfor-
handlingerne med regeringen. På den anden 
side vil den få en langt mindre rolle i forhold 
til de områder, hvor DSR fortsat har forhand-
lingsmandatet. Det gælder eksempelvis løn-
dannelsen i vores fag, hele TR-området, ud-
dannelserne og sundhedspolitikken i vores 
region. Det vil en nok så magtfuld storfusion 
ikke ændre på, siger John Christiansen.

Følg med i fusionen og OK 18
Der er god grund til at følge udviklingen på flere hjemmesider i de næste uger. På hjemme-
siden LOFTF2020 kan du følge fusionsprojektet mellem de to hovedorganisationer. 

Når det gælder OK 18, kan du på kredsens egen hjemmeside følge med i, hvilke møder vi 
holder for at informere og debattere forløbet af forhandlingerne. OK 18 dækkes udførligt 
dag for dag på DSR’s centrale hjemmeside. Her kan du også læse, hvad der kommer til at 
foregå, hvis en konflikt bliver en realitet, og hvordan du som medlem af DSR står

Dansk Sygeplejeråd bakker op
Både han selv og hele den syddanske kreds-
bestyrelse (KB) bakker fusionen op, og på en 
ekstraordinær kongres 9. marts blev det med 
stort flertal vedtaget at gå ind for en ny stærk  
hovedorganisation.  KB-medlemmernes stil-
lingtagen er sket efter en langvarig og indgå-
ende debat i både bestyrelsen og blandt til-
lidsrepræsentanter på arbejdspladserne. Der 
er meget på spil, når man som hovedorgani-
sation lader sin selvstændige identitet smel-
te sammen i et endnu større fællesskab. 

– Vi ser behovet for at skabe en stærk hoved-
organisation, der så at sige er organisation 
for organisationerne, herunder Dansk Syge-
plejeråd, når de helt store emner er på dags-
ordenen. Men vi mister ikke vores identitet af 
den grund, siger John Christiansen.
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STØTTE TIL TEMADAGE

Janne Grevsen og Charlotte Gjørup har med hvert sit udgangspunkt arrangeret 
temadage for andre sygeplejersker støttet af kredsen. Deres råd til andre er: 
Spring ud i det. 

GØR NOGET GODT FAGLIGT  
FOR DIG SELV OG DINE KOLLEGER

Snakker du og dine kolleger i kaffestuen, ved mødet, eller hvor I ellers 
træffer hinanden i dagligdagen, jævnligt om, at I kunne have lyst til at 
dykke ned i et fagligt emne eller få en interessant foredragsholder til at 
komme, så tøv ikke. DSR, Kreds Syddanmark, har en Sygepleje i 
Syd-pulje, hvor I kan søge støtte til en faglig aktivitet.

Janne Grevsen, intensivsygeplejerske på Kolding Sygehus og tidligere 
på Vejle Sygehus, stod første gang som arrangør i 2012. 

– Jeg er en af de der ildsjæle, før TR og nu AMiR, og da jeg blev bekendt 
med muligheden for at få støtte til et arrangement, var min reaktion, at 
det skal udnyttes. At få en sum penge til at arrangere noget fagligt er et 
godt tilbud, siger Janne Grevsen.

Sorgtemadage med venteliste
Den første temadag handlede om intensiv delir, og en underviser blev 
hentet i Aarhus. Den blev en succes, men derefter var der pause i aktivi-
teten. I 2015, mens Janne stadig var på sygehuset i Vejle, arrangerede 
hun et besøg af en sygeplejerske, der selv havde været intensivpatient, 
da hun akut blev indlagt med en hjerneblødning. Det foredrag trak end-
nu flere. 

– De to følgende år har jeg holdt to arrangementer om sorg, senest i ef-
teråret, hvor der blev fokuseret på, hvordan vi som sundhedspersonale 
kan hjælpe både patienter og pårørende. Der var 80 tilmeldte og vente-
liste. På dagen var der skybrud med aquaplaning på vejene, så der kom 
en del afbud, men jeg nåede at få nogle fra ventelisten kaldt ind, siger 
Janne Grevsen.  

Da hun første gang var arrangør, var kollegerne fra egen afdeling i over-
tal. Men de seneste sorg-arrangementer har trukket deltagere fra store 
dele af kredsen, Odense, Kolding, Vejle, hjemmesygeplejersker, under-
visere fra sosu-skoler og fra Regionshuset.     

Det geriatriske netværk
For Charlotte Gjørup var afsættet til at blive arrangør et andet. Som 
oversygeplejerske på Medicinsk Afdeling på Kolding Sygehus mødtes 
hun i 2008 med oversygeplejerskerne fra OUH og Svendborg Sygehus. 
De var enige om, at der ikke var megen prestige i den geriatriske syge-
pleje, og de valgte at etablere et netværk for ledere og udviklingsmed-
arbejdere. 

I 2009 skiftede hun til den kommunale sektor, fra 2015 i Sønderborg 
Kommune, hvor hun nu er Hjemme- og Sygeplejechef.  Men hun blev  
i Forum for geriatrisk sygepleje i Region Syddanmark, der siden er  
udbygget til at have repræsentanter fra også Sydvestjysk Sygehus i Janne Grevsen, intensivsygeplejerske på Kolding Sygehus



DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 11 

Esbjerg, Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og fra kommuner i region- 
en. 

– Ideen om at arrangere en temadag om geriatrisk sygepleje opstod, og 
vi kontaktede DSR, der tilbød at dække lokaleleje og forplejning samt 
give et tilskud til vingave til oplægsholderen. De seneste fire år har vi 
haft en årlig regional temadag om emnet, og vi aftalte med Jan Vil-
lumsen fra kredsen, at der skulle være 100 pladser. De blev revet væk. 
Temadagen foregår som regel i november, og i år har vi fået lov til at gå 
op til 150 pladser i Vejen Idrætscenter, siger Charlotte Gjørup. 

Før dine ideer ud i livet
I fjor og i år har Charlotte Gjørup allieret sig med udviklingssygeplejer-
ske Pernille Langkilde, Sygehus Lillebælt, og klinisk sygeplejespecialist 
på OUH Sanne Have Beck. Sammen udgør de planlægningsgruppen.

– Vi mødes fire gange årligt i netværket og så til den årlige temadag ar-
rangeret i samarbejde med DSR. Samarbejdet med DSR er fantastisk, 
og havde vi ikke haft dem med økonomisk, kunne det ikke lade sig gøre. 
Mit råd til andre sygeplejersker er: Før ideer og tanker ud i livet, gør no-
get ved tingene. Vi snakker så meget om tværfaglighed og det tvær-
sektorielle; på temadagene får vi så meget vidensdeling og erfarings-
udveksling, siger Charlotte Gjørup, der er chef for godt 700 
medarbejdere i Sønderborg Kommune, heraf cirka 160 sygeplejersker. 

For få kender mulighederne
Janne Grevsen har samme syn på at gribe chancen for at selv at arran-
gere noget fagligt. Også hun har allieret sig med andre for ikke at stå 
med hele arrangementet selv.

– Spring ud i det, og er det for stor mundfuld at stå med selv, så gør det 
sammen med kolleger. Ved det seneste arrangement var en sygeplejer-
ske fra Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus medarrangør. Jeg har selv 
gjort en del på Sygehus Lillebælt for at udbrede kendskabet til støtte-
ordningen og sagt til kollegerne, at de kan komme med emner til tema-
dage. Desværre tror jeg, at sygeplejersker generelt kender for lidt til 
mulighederne, siger Janne Grevsen.

De seneste tre år har hun været aktiv som arrangør, og der sker også 
noget i 2018. Kom gerne med inspiration til et fagligt tema.  

 

Sådan søger du støtte

Aktive medlemmer, seniorer og studerende kan søge. Ansøgnin-
gen skal indeholde en plan for arrangementet og alle øvrige rele-
vante oplysninger, for eksempel: Tid og sted, hvordan man til-
melder sig og til hvem, navn på eventuel underviser, 
foredragsholder eller lignende.

Af det endelige program skal fremgå at Dansk Sygeplejeråd, 
Kreds Syddanmark, har støttet økonomisk, og at medlemmer af 
kredsen kan deltage. Kredsen støtter også tværfaglige arrange-
menter

Støtten er normalt op til 3.000 kr. Du kan også søge om større  
beløb, men så skal du vedlægge et budget og oplysning om, hvor 
mange sygeplejersker der vil kunne deltage.

Ansøgninger sendes til kredschef Jan Villumsen og kredsformand 
John Christiansen på jvi@dsr.dk og jc@dsr.dk.

Charlotte Gjørup, Hjemme- og Sygeplejechef i Sønderborg Kommune
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DSR vedtog i juni 2017 fire pejlemærker for, 
hvordan sygeplejerskerne i fremtiden bliver 
mere involveret i deres organisation. De fine 
idealer skal nu udmøntes i kredsene. 

– DSR har udviklet sig til for meget organisa-
tion og for lidt forening, hvor vi dyrker fælles-
skabet. Inden jeg blev valgt til kredsnæstfor-
mand, var jeg uden for i en periode, og min 
oplevelse var, at hvis man ikke er en af de 
valgte, så bliver man ikke spurgt. Jeg var i ste-
det med i arbejdet med udviklingsprojektet 
”Sammen om DSR”, og det var vand på min 
mølle, siger Mads Dippel Rasmussen.

Han arbejdede som sygeplejerske og TR på 
OUH, inden han blev valgt til kredsnæstfor-
mand. Han havde siddet i kredsbestyrelsen 
(KB) i seks år, da han i efteråret 2015 stillede 
op til formandskabet uden at blive valgt. 

De ømme tæer
Helle Kruse Hansen kommer med en bag-
grund som fællestillidsrepræsentant for sy-
geplejerskerne på Sydvestjysk Sygehus 
(SVS) og har i to perioder, fire år, været med-
lem af KB. Også hun har iagttaget et vist de-
mokratisk underskud, når en stor organisati-
on arbejder.

– Jeg har oplevet KB mere som et oriente-
ringsforum end et sted, hvor man har reel 
indflydelse. Vi har ikke i tiltrækkelig grad for-
mået at spille hinanden stærke ved at inspi-
rere de øvrige til at komme med gode forslag. 
Med kongresbeslutningen forpligter vi hin-
anden, medlemmer og kolleger, til at med-
inddrage. Jeg synes, retningen er rigtig, for vi 

skal ikke sidde og bestemme alt, siger Helle 
Kruse Hansen.

Kredsens formandskab har således fået to 
medlemmer, som ikke bare accepterer ”ple-
jer” og heller ikke er bange for at give udtryk 
for, hvor skoen trykker i den store faglige fa-
milie. 

Mere udfarende
Mads Dippel Rasmussen finder det helt na-
turligt at påtage sig rollen som omrejsende 
kredsnæstformand. Han vil gerne ud blandt 
sygeplejerskerne på arbejdspladserne for at 
høre, hvad der optager dem. Han vil også 
gerne inddrage dem i den politiske proces. 

– DSR’s nye vedtægter om større medlemsin-
volvering forpligter alle, også de sygeplejer-
sker, der har meldt sig ind i foreningen. Når vi 
holder møder i KB, ser jeg for mig, at nogle vil 
være traditionelle, og i andre deler vi os op i 
mindre enheder om forskellige emner. Jeg er 
politisk ansvarlig for arbejdsmiljøindsatsen, 
og den vil en række KB-medlemmer gerne 
være med til at præge. Men når vi har de gro-
ve konturer på plads, forestiller jeg mig, at vi 
tager fat i medlemmer, der arbejder med ar-
bejdsmiljø, og inddrager dem. Arbejdsmiljø-
repræsentanter (AMiR) er oplagte, men jeg 
vil faktisk også gerne i dialog med medlem-
mer der ikke er tillidsvalgte, siger Mads Dip-
pel Rasmussen. 

Involvering på flere måder
Også Helle Kruse Hansen ser arbejdet i KB 
som et godt omdrejningspunkt for at involve-
re flere medlemmer.

DE NYE ØJNE PÅ AT  
INVOLVERE MEDLEMMERNE
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark, valgte i november to nye kredsnæst- 
formænd, Helle Kruse Hansen og Mads Dippel Rasmussen. Ud over de ansvars- 
områder, de har påtaget sig i formandskabet, ligger det dem begge meget på 
sinde at arbejde for, at kredsen kommer tættere på medlemmerne. 

NYE KREDSNÆSTFORMÆND

– Involvering kan foregå på mange måder. 
Vi kan inddrage nogle direkte, hvis vi be-
handler et specifikt emne, for eksempel 
børn, og spørge dem, hvad de synes er vig-
tigt, og hvordan vi som fagforening kan un-
derstøtte dem i deres arbejde. Det kan også 
være et særligt lokalt problem, hvor det gi-
ver mening at høre medlemmerne. Vi har 
nu nedsat nogle arbejdsgrupper i KB, og det 
kan være dem, der får input fra medlem-
merne først, hvis det drejer sig om noget 
fagspecifikt. Ind imellem skal vi så løfte det 
op i KB, hvis emnet er bredere og kræver, at 
alle er med, siger Helle Kruse Hansen.

Hun nævner tilblivelsen af dette medlems-
blad, Kredsløbet, som et eksempel på, at 
det kan være en fordel at inddrage med-
lemmer med viden om bestemte sygepleje-
faglige emner, når indfaldsvinkler til artikler 
og kilder og case-personer skal findes.   

Nye, mindre enheder
DSR ønsker at understøtte netværksgrup-
per og lokale klubber for sygeplejersker, og 
begge de nye kredsnæstformand er til-
hængere af, at disse fællesskaber styrkes. 

Mads Dippel Rasmussen siger: Min kollega i 
formandskabet, Line Gessø, og jeg er rodet 
ind i at etablere noget lokalt, nok nogle lidt 
mere autonome enheder. Vi vil gerne være 
med til at sætte noget i gang blandt syge-
plejersker, der enten bor eller arbejder i 
samme kommune, både regionalt og kom-
munalt ansatte. Vi begynder på Fyn, og så 
vil vi gerne have, at det breder sig ud i kred-
sen. Vi har som sygeplejersker en tendens 
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til at argumentere fra hvert sit hjørne i stedet 
for at løfte det op i et højere perspektiv. Også 
derfor er det gavnligt at møde kolleger fra 
andre arbejdssteder.

Helle Kruse Hansen vurderer, at medlem-
mernes syn på DSR er meget forskelligt. De, 
der får hjælp i en vanskelig situation på job-
bet, er yderst taknemmelige. Andre kender 
for lidt til, hvad DSR kan gøre for dem i kon-
krete sager, eller hvis de ønsker højere løn i 
deres funktion. 

– Vi skal understøtte både arbejdspladsen og 
individet, der er medlem af en fagforening, 
for vi er hinandens forudsætninger, siger 
Helle Kruse Hansen.

Pejlemærker 
for fremtidens 
DSR
På en ekstraordinær kongres i juni 
2017 blev fire pejlemærker for fremti-
dens medlemsinvolverende organisa-
tion valgt. De er baseret på, hvilket 
fagligt fællesskab og hvilken organisa-
tion DSR gerne vil være, samt hvilke 
forandringer og handlinger, der skal 
ske for at leve op til de fire pejlemær-
ker:

•  Større indflydelse til sygeplejer- 
skerne 

•  Involverende og handlekraftige  
fællesskaber 

• Sammenhæng på kryds og tværs 
•  Et aktivt og levende medlems- 

demokrati

Helle Kruse Hansen og Mads Dippel Rasmussen, to nye  kredsnæstformænd
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HVERDAGSLIV

Tanja Søe Nielsen blev fængselssygeplejerske ved en tilfældighed.  
Hendes job blandt de indsatte i Esbjerg Arrest er svært at afgrænse,  
og hun har videre rammer end næsten alle sine fagfæller.

Når Tanja Søe Nielsen to gange om året er i 
netværk med andre fængselssygeplejersker, 
går meget af tiden med at udveksle erfarin-
ger om, hvad de laver i landets fængsler og 
arresthuse – og så, hvordan de kan forklare 
andre, hvad deres arbejde består af. Det er så 
forskelligt fra al anden sygepleje. 

–  Jeg fungerer lidt som både praksissygeple-
jerske, psykiater, pædagog og psykolog. De 
indsatte kommer til mig med alt. Fængsels-
betjentene er også gode til at tale med men-
nesker, men forskellen er, at jeg ikke er i uni-
form, og at jeg ikke er sat til at opretholde 
arrestens ordensregler, siger Tanja Søe Niel-
sen.

Hun er fra Glostrup, men rykkede mod vest, 
da hendes mand fik job i olie- og gasindustri-
en. Siden august 2010 har hun haft sin dag-
ligdag blandt kriminelle og varetægtsfængs-
lede i Esbjerg Arrest i en deltidsstilling på 
19,5 timer ugentlig, i praksis tre-fire formid-
dage om ugen. Valget af den helt særlige ar-
bejdsplads var tilfældigt, fordi det passede 
bedst ind i en familierytme med mindre børn 
og en mand i offshore-branchen. 

Mennesker i krise
En arrest er den mest lukkede del af Krimi-
nalforsorgen. De indsatte sidder 23 timer i en 
celle på otte kvadratmeter og med lidt manu-
elt arbejde og tv som eneste adspredelse. 
Ofte er de endt i arresten uforberedt efter at 
være taget på fersk gerning i kriminalitet, og 
familie og venner ved ikke, at de er der. Det 
skaber bekymring for familien og husdyret 
derhjemme.

–  Det er mennesker i krise, ofte misbrugere, 

jeg arbejder med. Det er ikke sundt for nogen 
mennesker at være indespærret, og i princip-
pet er de jo uskyldige, indtil de bliver dømt. 
En varetægtsfængsling kan vare i op til fire 
uger, men politiet skal ofte bruge længere tid 
på efterforskning, og så bliver den forlæn-
get. Hvis de får en dom, kan den blive anket, 
og vi oplever, at enkelte sidder i arresten i 
helt op til flere år, siger Tanja Søe Nielsen.

Ikke som derhjemme
Som ansat holder man en professionel di-
stance til indsatte i de 43 celler, som er un-
derkastet strenge regler under opholdet. Er 
de der længe, færdes de nærmest hjem-
mevant og bliver kendte med fængselsbe-
tjente og en deltidsansat sygeplejerske.

–  I nogle situationer må vi sige fra, og så bli-
ver de kede af det. Arresten bliver efterhån-
den deres hjem, men det er et hjem, hvor de 
ikke selv bestemmer, og det er hårdt, når det 
står på i længere tid. De bliver låst inde i de-
res celle fra kl. 20.30, og der bliver først åb-
net mellem syv og otte næste morgen, når 
maden bliver bragt til dem. Sygeplejen over 
for de indsatte er så bred, at den er svær at 
beskrive, siger Tanja Søe Nielsen.

I perioder fylder misbrugere godt op i celler-
ne.  De er ofte i substitutionsbehandling med 
eksempelvis metadon, og de kan også være i 
behandling med benzodiazepiner for at 
dæmpe angst og uro. Denne stærkt vane-
dannende medicin må ifølge Sundhedssty-
relsens retningslinjer kun bruges kortvarigt, 
og Tanja Søe Nielsen er ikke i tvivl om, at 
egen læge i reglen har forsøgt at trappe dem 
ud af behandlingen. Men så skaffer de det 
hyppigt på det sorte marked. 

SYGEPLEJEN BAG  
DE TYKKE MURE

Vide rammer for sygepleje
Som fængselssygeplejerske har man videre 
rammer end fagfæller i det traditionelle 
sundhedsvæsen. 

–  Jeg arbejder meget selvstændigt og udfø-
rer mere, end man må i en almindelig syge-
plejerskestilling. Der er retningslinjer for vo-
res virke, og jeg er i løbende mail- og 
telefonkontakt med en læge, som jeg kon-
takter i tvivlstilfælde. Men mit råderum er 
større, siger Tanja Søe Nielsen.

Normalt er der lægefremstilling, hvad der 
svarer til en stuegang på et sygehus, hver 
anden uge. Men kommer en indsat til skade 
under den daglige gårdtur på en time eller 
under en fodboldkamp, kan en henvisning til 
behandling på sygehuset ikke vente. 

Mennesket bagved
Som fagperson kan Tanja Søe Nielsen ikke 
tage de indsattes skæbne på sig. De har selv 
bragt sig i en situation, hvor de bliver fængs-
let. Det slører dog ikke hendes blik for de livs-
vilkår, der har bragt dem på kant med sam-
fundet.

–  Hovedparten af de indsatte har haft en 
hård opvækst og har siden levet et hårdt liv 
med manglende støtte og kærlighed. Mange 
beskriver, at de har et godt forhold til foræl-
drene, men de kommer fra et svagt miljø, 
hvor de kan have begyndt at ryge som niårige 
og har røget hash som 11-årige – ofte sam-
men med forældrene. Generelt mangler 
mange almen opdragelse og evnen til at til-
passe sig fælles regler. Når 13-15 indsatte ad 
gangen er på en times gårdtur, bliver de an-
dre sure, hvis en ikke kan opføre sig ordent-
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–

ligt. Det giver nogle gange ballade. Meget af 
mit arbejde består i at lære dem at skelne, 
hvad der er normalt og unormalt.

–  Min opgave er også at gøre de indsattes 
ophold til noget tåleligt, og man ser, hvor 
fantastiske mennesker er til at indrette sig. 
Det er ikke mit job at dømme dem, men at 
møde dem og give dem mulighed for at ud-
vikle sig som mennesker, så du har lyst til at 
møde dem på gaden, når de slipper ud, siger 
Tanja Søe Nielsen.

En lille faggruppe
På landsplan er der 58 fængselssygeplejer-

sker, og de mødes regionsvis i netværk, i Re-
gion Syddanmark med 11-12 deltagere. De er 
begrænset af at være en meget lille faggrup-
pe, og at de ikke har nogen sygeplejefaglig 
ledelse. Det slider så meget på nogle, at de 
bryder ud af jobbet.

Tanja Søe Nielsen bor med sin familie bestå-
ende af ægtemand og tre børn på 16, 13 og 
10 år i Esbjerg, og camping er den foretrukne 
ferieform. Derudover går en del af fritiden 
med gymnastik, hvor hun også er med på be-
styrelsesniveau.    

Fakta om
  
Tanja Søe 
Nielsen

Titel : 
Sygeplejerske  

Arbejdssted: 
Esbjerg Arrest



ARBEJDSTIDSAFTALEN 

16 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

Søgnehelligdage er dage, der ikke falder på en søndag. Når der fore-
kommer en søgnehelligdag, skal der ske to ting:
 
1.  Nedskrivning pr. søgnehelligdag af de planlagte normtimer, 7,4 timer 

for fuldtidsansatte. For deltidsansatte foretages en forholdsmæssig 
nedsættelse.  
Det skal fremgå af tjenesteplanen/mødeplanen, hvor mange timer, 
der er sket nedskrivning med.  
Nedskrivning skal ske inden for normperioden i det regionale område 
og kan ske i den opgørelsesperiode, hvor søgnehelligdagen falder, 
dog senest 3 måneder efter i det kommunale område. 

2.  Placering af søgnehelligdagsfrihed, der skal have en længde på 
mindst 35 timer.  
Der må ikke ske afspadsering eller ferietimer samtidig med afholdel-
se af en søgnehelligdag (kaldet SH eller FO = Frihed i henhold til 
overenskomsten) 
Søgnehelligdagen skal placeres inden for normperioden i det regio-
nale område og på det kommunale område senest 3 måneder efter 
søgnehelligdagen. 

Timetallet nedskrives, før planens arbejdstimer skemalægges. 
Når det nedskrevne timetal er beregnet, placeres fridøgn og SH-fri-
hedsperioder i norm/opgørelsesperioden. Derefter placeres de ned-
skrevne arbejdstimer på periodens arbejdsdage med de(n) daglige ti-
menorm.  
SH-frihedsperioden skal markeres således, at det adskiller sig fra andre 
frihedsperioder.

Har du styr på regler for at arbejde i påske og pinse? Hvis ikke, så læs her om 
Arbejdstidsaftalens regler for arbejde på søgnehelligdage.

NÅR DU ARBEJDER PÅ  
FORÅRETS SØGNEHELLIGDAGE

Hvordan skal det planlægges – et eksempel?
En sygeplejerske ansat på 30 timer, norm/opgørelsesperiode på 12 
uger og 3 helligdage.

• Planens normaltimer 1  2uger x 30 timer = 360 timer
• SH-dage: 7,4 t.: 37 x 30 = 6 timers reduktion pr. SH dag
• Timer, som skal erlægges i perioden 360 – 18 = 342 timer
•  Planlagte beskyttede fridøgn 12 x 2 = 24 fridøgn i perioden
• 3 SH/FO-dage planlægges
•  De 342 timer placeres derefter, og ved en daglig normaltjeneste på 8 

timer skal der planlægges med 42,75 arbejdsdage i perioden

Arbejder man på en SH-dag, eller har en planlagt beskyttet fridag, skal 
der planlægges en anden frihedsperiode på mindst 35 timer. 

Påsken
Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er søgnehelligdage. Normti-
meregnskabet nedskrives derfor svarende til ansættelsesbrøken, det 
vil sige med 7,4 timer gange tre for fuldtidsansatte.  
Weekenden i påsken planlægges og honoreres som vanlig weekend.

Pinsen
Anden pinsedag er ligeledes søgnehelligdag, og normtimeregnskabet 
nedskrives derfor med 7,4 timer for fuldtidsansatte og svarende til an-
sættelsesbrøken for deltidsansatte.  
Weekenden i pinsen planlægges og aflønnes som en almindelig week-
end.

St. Bededag og Kristi Himmelfartsdag
St. Bededag og Kristi Himmelfartsdag er ligeledes søgnehelligdage, og 
normtimeregnskabet nedskrives derfor med 7,4 timer per dag for fuld-
tidsansatte og svarende til ansættelsesbrøken for deltidsansatte. 

Særligt for selvtilrettelæggere
Selvtilrettelæggere ansat i kommunerne har fri på søgnehelligdage, 
dog er 1. maj og grundlovsdag fridage fra klokken 12. 

Er du i tvivl?
Hvis du ikke er kommunalt eller regionalt ansat, eller hvis du er ansat 
med særlige arbejdstidsvilkår, kan der være andre regler, der gælder.  
Spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl. Du er også velkommen 
til at kontakte din kreds.

Af Gerda Dam Hansen,  
Chefkonsulent DSR,  
Kreds Syddanmark


