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4 TEMA OK21: DET OPNÅELIGE OG IKKE PRANGENDE FORLIG 
Sygeplejerskers skærpede forventninger efter coronaindsatsen og de offentlige 
arbejdsgiveres snævre mandat fra finansministeren var uforenelige størrelser. 
Syddansk kredsformand forstår skuffelsen.  

5 TEMA OK21: MIKAEL STILLER TRE SKARPE – GRETE SVARER
Kritisk OUH-sygeplejerske blev bedt om at stille tre spørgsmål til DSR-formand 
Grete Christensen. Her kan du læse, hvad han gerne vil vide, og hvad Grete svarer. 

6 TEMA OK21: SYDDANSKE STEMMER: DET ER FOR LIDT
Frustration – og realisme – præger flere af de reaktioner, Kredsløbet har hentet hos 
fire sygeplejersker oven på forliget om OK21.  Det går for langsomt med at få hævet 
grundlønnen, mener flere. 

8 DERFOR ER SYGEPLEJERSKER VÆRD AT HOLDE PÅ
Forskningsprojektet Nucap på Sjælland bekræfter resultaterne af internationale 
studier omsat til danske forhold. Lav sygeplejerskeomsætning på en sygehusafde-
ling har en række positive effekter.  

10 TOPLEDER: RAPPORT KAN INSPIRERE OS ALLE
Helle Adolfsen har været sygeplejefaglig direktør på Sygehus Lillebælt siden 2008 
og fratræder i dette forår for at koncentrere sig om bestyrelses- og konsulentarbejde. 

11 FÆLLESSKAB OG GOD LEDELSE AFGØR DET HELE
Mette Elkjær er kandidat i klinisk sygepleje og er nu ph.d.-studerende tilknyttet 
Sygehus Sønderjyllands forskningsenhed for akutmedicin og Syddansk Universitet. 

12 SYGEPLEJEN OVERLEVEDE ALLE FORANDRINGERNE
Helt nye arbejdsopgaver, værnemidler, vagtplaner få dage frem og hjemsendte børn 
har præget livet for mange sygeplejersker. FTR på OUH og DSR’s kredsformand gør 
status efter et helt særligt år. 

14 BIRGITTES CORONAHISTORIE STIKKER UD FRA ANDRE
OUH-sygeplejerske fik det første stik lige før nytår, og måske har hun været blandt 
de første smittede i Danmark. Læs også hendes afdelingssygeplejerskes beretning 
om de første vaccinedage.  

16 I PSYKIATRIEN ER MASKEN EN BARRIERE
Psykiatriske patienter er ofte isolerede og mindre udsat for smitte. Men de mange 
måneder uden sociale væresteder og normal kontakt til behandlere slider, vurderer 
sygeplejersker i Esbjerg og Odense. 

17 INFORMATIONSSTRØMMEN NEDBRØD USIKKERHEDEN
Bente Elisabeth Hauborg er FTR for cirka 250 sygeplejersker i Kolding Kommune, 
og hun har mærket tvivlen blandt sine kolleger over alt det nye, coronaperioden 
har budt på. 

18 LINDA VALGTE DET NÆRE I NYBORG
Kontrasten fra Kirurgisk Afdeling A på OUH til dagkirurgien i Nyborg er stor. Linda 
Dalhede tog springet i 2018 og sætter nu pris på at være en del af et tæt fællesskab 
med korte kommandoveje. 

20 FØR DU SKRIVER UNDER PÅ DIN ANSÆTTELSESKONTRAKT
Ansættelseskontrakten og eventuelle tillæg til kontrakten beskriver, hvad du og din 
arbejdsgiver har aftalt om løn og andre arbejdsvilkår. 
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D
e første måneder af 
det nye år er fortsat 
ad det uforudsigelige 
spor, der prægede 
2020. Oven i hele 
håndteringen af 

Covid-19 og vacciner mod virus-
sen indgik Dansk Sygeplejeråd og 
dets forhandlingspartnere inden 
for få dage i februar forlig om nye 

overenskomster med arbejdsgiverne på det statslige, re-
gionale og kommunale område. Det har været en hektisk 
periode, og det vedbliver foråret med at være, indtil vi 
hen mod sommer forhåbentlig kan puste lidt ud oven på 
alle at have været med til at skrive verdenshistorie ved at 
være en central del af bekæmpelsen af pandemien. 

Formelt har coronakrisen og OK21 ikke noget med hinan-
den at gøre, men i min optik og med baggrund i de mange 
meldinger, vi har modtaget fra jer, læses det alligevel 
ind i en sammenhæng. Med varianter af virussen som 
den store ubekendte kan vi stå over for en tredje bølge af 
Covid-19 med de udfordringer, det udløser for sygeple-
jerskers arbejdsvilkår. Men vi udfordres endnu mere af 
den manglende økonomiske anerkendelse af den store 
indsats, mange af jer har ydet i frontlinjen, og derudover 
af alle, hvis arbejdssituation også har været påvirket.

I kredsen indgik vi kort før jul tre aftaler med udgangs-
punkt i de helt særlige vilkår for at udøve sygepleje under 
coronakrisen. Måske lidt naivt troede vi, at der følgelig ville 
blive lettet på de offentlige kasser for omsider at honorere 
en ekstraordinær arbejdsindsats. Det er sket nogle steder, 
men vi oplever også en betydelig tilbageholdenhed på 
især det regionale område og tilsvarende i kommunerne, 
som vi de seneste måneder har forsøgt at indgå lignende 
aftaler med. Vi har indledt dialog med alle 22 syddanske 
kommuner, nogle steder er det lykkedes, andre steder ikke, 
og imens vokser de forståelige frustrationer blandt med-
lemmerne på begge de store områder. Vær sikker på, at 
kommunerne kommer til at mærke mere til os.  

Er det fodslæbende forløb et passende svar fra arbejds-
giverne på, at man ønsker, vi skal blive i faget, og at 
behovet for at rekruttere sygeplejersker vil vokse i de 
kommende år?

BLAD NR. 1 2021  |  LEDER – JOHN CHRISTIANSEN

OM COVID-19, OK21 OG FORSKNING, 
som politikere bør studere

JOHN CHRISTIANSEN 
KREDSFORMAND KREDS SYDDANMARK

Kredsløbet er større end normalt denne gang, fordi vi 
har så meget på hjerte, som vi gerne vil delagtiggøre 
jer i. Vores udgangspunkt er hver gang, hvad der opta-
ger syddanske sygeplejersker, og en af dem har vi givet 
mulighed for at stille tre skarpe spørgsmål til vores 
formand, Grete Christensen. Andre gav vi mulighed for 
at udtrykke deres uforbeholdne mening om resultatet 
af OK21.

Når du læser denne udgave af Kredsløbet, foreligger 
resultatet af urafstemningen blandt medlemmerne. Hvis 
du har benyttet dig af din demokratiske ret, har du haft 
to muligheder, og jeg har forståelse for både et ja og et 
nej. OK21-resultatet er ikke godt nok, og den økonomiske 
ramme inden for i de næste tre år er alt for lav. Samtidig 
må jeg mismodigt erkende, at det nok var, hvad der cen-
tralt var at hente i situationen. 

Min nøgterne konstatering er ledsaget af en glasklar 
forventning om, at vi i de kommende måneder og år vil 
gå hårdt til politikerne på Christiansborg for at få dem 
til at anerkende, at debatten om ligeløn ikke vil dø. Den 
hårde lære var endnu en gang, at overenskomstforhand-
lingerne ikke er et forum til at indhente lønefterslæb, 
men at vi må sætte endnu større energi ind på at påvirke 
den politiske agenda i tiden derimellem.

Vores tredje store tema i Kredsløbet, Nucap-rapporten, 
er et eksempel på sygeplejefaglig forskning på dansk 
grund, som bekræfter internationale studier i, at det 
nytter at fastholde sygeplejerskers høje kompetencer på 
en sygehusafdeling. Det gavner patienterne, det gavner 
arbejdsmiljøet, og det gavner samfundet. 

Jeg ser tegn på, at syddanske arbejdsgivere har øget 
indsatsen for at rekruttere og fastholde sygeplejer-
sker, blandt andet ved en bedre og mere systematisk 
introduktion af nyansatte. Vi har ikke mærket det ved 
lønforhandlingerne endnu, men jeg kan varmt anbe-
fale alle med interesse i et velfungerende sundheds-
væsen, heriblandt politikere og arbejdsgivere, at læse 
Nucap-rapporten.  
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Det opnåelige og  

IKKE PRANGENDE FORLIG
Sygeplejerskers skærpede forventninger efter coronaindsatsen og de offentlige arbejdsgiveres snævre 
mandat fra finansministeren var uforenelige størrelser. Syddansk kredsformand forstår skuffelsen. 

S
om kredsformand 
er John Christiansen 
blandt de øverste 
medlemsvalgte i 
Dansk Sygeplejeråd, 
men han har ikke 

svært ved at solidarisere sig med 
de syddanske sygeplejersker, der 
føler, de står relativt tomhændede 
tilbage efter forliget om OK21.

- Forliget på det kommunale og det 
regionale område sikrer købekraften, og der er plads til 
en ganske lille reallønsvækst. Det er trods alt positivt, 
at hovedparten af rammen er brugt til vores primære 
krav, lønstigninger til alle sygeplejersker, og at andre 
faggrupper i forhandlingsfællesskabet støtter, at sy-
geplejersker får lidt mere, uanset hvor lidt det rækker. 
Tror jeg, at vi kan presse arbejdsgiverne og regeringen 
for flere penge? Det gør jeg ikke – men resultatet er ikke 
prangende, siger John Christiansen.

Ligeløn atter parkeret
Lønstigningerne på de to store OK-områder runder lige 
fem procent fordelt over tre år. Derudover er der gode 
hensigter om at gøre noget for, at seniorer kan blive læn-
gere i arbejde, og der er styrket fokus på arbejdsmiljø og 
trivsel, uden at indsatsen endnu er særlig konkret. 

- Vi kan endnu en gang konstatere, at årtiers kamp for 
ligeløn ikke løses ved en OK-forhandling. Politikerne 
dækker sig ind bag en forklaring om den danske model, 
og vores reaktion er, at vi er nødt til at gå hårdt til dem og 
konfrontere dem med situationen ved enhver lejlighed. 
Jeg kan kun appellere til, at I som sygeplejersker, uanset 
partifarve, engagerer jer og deltager i at påvirke politi-
kerne, siger John Christiansen.

Skuffelse dominerer
Kredsen holdt virtuelle, geografisk grupperede med-
lemsmøder i begyndelsen af marts, hvilket faldt sammen 
med deadline på Kredsløbet. Forinden viste de første 
reaktioner fra medlemmer skuffelse og frustration. 

Coronaperioden har skabt berettigede forventninger om 
mere, end hvad finansministeren havde givet de offent-
lige arbejdsgivere mandat til.   

- Vi oplever, at arbejdsgiverne i høj grad efterspørger 
vores arbejdskraft, men forhandlingsvilligheden fra 
samfundets side gør opgaven med at skaffe nok af os 
sværere. Det handler mest af alt om at give os en løn, der 
anerkender, hvad vi bidrager med til det danske sund-
hedsvæsen. Det er sagt mange gange før – nu er det sagt 
igen, siger John Christiansen. 

Et lyspunkt er bestemmelsen om sorgorlov, der stiller 
forældre med et dødfødt barn, eller hvis barnet dør 
inden det fyldte 18. år, bedre i forhold til fravær. 

DE KONTANTE FAKTA
Lønnen stiger med 5,02 procent for alle regionale 
og kommunale medarbejdere samt 4,42 procent på 
statens område over de næste tre år. Du vil kunne 
se den procentvise stigning således på lønsedlen:

                                   Regioner  Kommuner  Staten
1. april 2021:  0,75  1,00 0,80
1. oktober 2021:  1,37  1,01 0,30
1. april 2022:   1,19
1. oktober 2022:  1,35  1,90 0,30 
1. januar 2023:  0,77  0,30 1,48 
1. oktober 2023:  0,78  0,81 0,35

Derudover får sygeplejersker med mindst fire 
års anciennitet på det regionale område del i 
en organisations- og en strategipulje svarende 
til ca. 3.160 kr. før skat årligt i nutidskroner. I 
kommunerne er midler fra en organisationspulje 
udmøntet med en årlig stigning på 2.688 kr. og 
forbedret pension. På statens område kommer ud 
de generelle lønstigninger en forventet regulering 
på 0,63 procent afhængig af udviklingen på det 
private arbejdsmarked. Den samlede ramme er 
på alle tre områder 6,75 procent.          

John Christiansen 
Kredsformand Kreds 
Syddanmark

OK21
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MIKAEL STILLER 
TRE SKARPE  
– Grete svarer
Kritisk OUH-sygeplejerske blev bedt om at stille tre spørgsmål  
til DSR-formand Grete Christensen. Her kan du læse, hvad han gerne vil vide, og hvad Grete svarer. 

A
næstesisygeplejerske på OUH Mikael Juel 
Flintegaard sammenfattede utvivlsomt 
mange syddanske sygeplejerskers hold-
ning, da han i december-udgaven af Kreds-
løbet udtrykte sine forventninger til OK21.  

Han var især kritisk over for den grundløn, han og 
fagfællerne bliver budt, og han kunne sagtens se, at den 
blev hævet med en tocifret procentsats, for eksempel 
5.000 kr. om måneden. Da han gik ind i faget, vidste han, 
at lønforholdene ikke var imponerende, men han er 
alligevel overrasket over, hvor svært det er at stige i løn. 
Også selv om man tager en specialuddannelse over to år. 

Kredsløbet bad ham stille tre spørgsmål til Dansk Syge-
plejeråds formand, Grete Christensen, der stillede sig 
til rådighed midt i travlheden og opfølgningen oven på 
overenskomstforhandlingerne. Her er Mikaels spørgs-
mål og Gretes svar. 

Mikael: I meldte tidligt ud, at vi går efter at bevare real-
lønnen og ikke vil kræve reelle lønstigninger. Kan DSR’s 
strategi ikke have spændt ben for det reallønsløft, mange 
af sygeplejerskerne på gulvet faktisk kræver?

Grete: Med OK21-resultatet har vi mere end sikret 
reallønnen. Vi har aftalt generelle lønstigninger til alle 
ansatte i regionerne på 5,02 procent over de næste tre 
år. Det Økonomiske Råd skønner, at priserne vil stige 
med 3,95 procent i samme periode. Det vil sige, at der 
bliver tale om en reallønsudvikling i perioden. Syge-
plejerskerne kan købe mere for deres løn, end de kunne 
i perioden før. Det, synes jeg faktisk, er et meget godt 
resultat.

2008 var en anden tid
Mikael: Der blev tidligt i forhandlingsforløbet henvist til 
den såkaldte ramme for, hvad hovedparten af sygeplejer-
skerne ansat i regionerne måtte kunne forvente. Hvorfor 
accepteres Finansministeriets ramme, når den tydeligvis 

ikke rækker til andet end at bevare reallønnen?  I 2008 
blev barren sat højere, og resultatet blev 13,3 procent. 

Grete: Ved forhandlingerne i januar og februar 2008 
var tiden en anden. Økonomien buldrede derudad 
og den daværende finansminister sagde, at ”vi kunne 
købe hele verdenen” (frit citeret). Ved forhandlingerne 
på det private område havde man året inden indgået 
nogle rigtig gode forlig, og derfor var det nu de offentligt 
ansattes tur. På den baggrund var der plads til at aftale 
en stor ramme ved OK08. Men det hører også med til 
historien, at da finanskrisen satte ind i efteråret 2008 og 
årene frem, var der kun plads til små lønstigninger. Det 
forhandlingsresultat, vi har opnået med arbejdsgiverne 
denne gang, ligner i store træk det resultat, vi skabte 
ved OK15. Det vil sige, at OK21-resultat er bedre end 
OK-resultaterne i kriseårene lige efter finanskrisen, da 
OK11 og OK13 gav relativt små lønstigninger.

Slæbet for at indhente lønnen
Mikael: Hvordan har DSR forestillet sig, at vi skal opnå at 
indhente de cirka 17 procent, som lønkommissionen har be-
regnet, at vi er bagud i forhold til faggrupper med sammen-
lignelig uddannelseslængde og niveau? Hvad er taktikken, 
hvad er tidsperspektivet, og vil I inddrage os i processen?

Grete: Vi kan ikke løse sygeplejerskernes lønefterslæb ved 
overenskomstbordet. Blandt andet fordi alle andre fag-
grupper i den offentlige sektor også vil have deres andel af 
de penge, der er til rådighed. De vil ikke have lavere lønstig-
ninger end sygeplejerskerne. Jeg synes, det er forståeligt, 
og derfor har vi de senere år haft en strategi om, at det er 
politikerne på Christiansborg, der skal finde de penge, der 
skal til for at rette op på sygeplejerskernes lønefterslæb. At 
bede politikerne om at løse vores historiske lønproblem er 
utraditionelt, og der er ikke mange andre faglige organisa-
tioner, der tør gå den vej. Men det gør DSR. Selv om vi godt 
ved, at der er tale om et langt, sejt træk, og at problemet 
ikke er løst i morgen, presser vi på, laver lobbyarbejde og 
taler med og påvirker alle relevante beslutningstagere. 

OK21
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En stemme blandt mange:  
VI ER MERE VÆRDHan kendte på forhånd både lønforholdene i andre fag med kortere uddannelse og i sygepleje-

faget. Grundlønnen skal have et ordentligt ryk ved OK21, mener en sygeplejerske. 

D a Mikael Juel Flintegaard i sine tidlige 30’ere valgte at uddanne sig til sygeplejer-ske, var han helt bevidst om, at det ikke var nogen adgang til at tjene store penge i det offentlige sundhedsvæsen. Den præ-mis accepterede han. Efter otte år i faget 
forbavses han alligevel over, hvor lav grundlønnen for en 
professionsbachelor i sygepleje er, og hvor svært det er at 
stige i løn – og endog at fastholde tidligere forhandlet løn. 

- Det er absurd, lyder hans korte opsummering af sine 
egne og fagfællernes lønforhold. 

Forhandlingerne om OK21 er ved at gå i gang, og atter 
stiler Dansk Sygeplejeråds forhandlere mod at lægge 
maksimalt pres på arbejdsgiverne for at sikre reallønnen 
– også i en krisetid med nedgang i samfundsøkonomien. 
Mikael agter at følge lønslagets gang, men er forbavset 
over, hvor lidt det fylder i dagligdagen. 

- Vi har ikke så meget debat om det, når vi er samlet i 
kaffestuen. Det foregår mest i fora på Facebook, for ek-
sempel gruppen ”Sygeplejersker er mere værd” og ”Aktiv 
i DSR”, hvor man kan komme til orde og tilkendegive 
sine frustrationer, siger Mikael Juel Flintegaard.

Tabt erfaring kosterInden studiet havde han job i flere brancher, blandt an-
det hotel- og restaurationsbranchen, og arbejdede som 
timelønnet inden for faget, mens han studerede. Da han 
afsluttede sin professionsbachelor i 2012, flyttede han 
til Fyn og fik job inden for det kardiologiske område på 
Odense Universitetshospital (OUH). Efter godt to år kom 
han til thoraxintensivafdelingen, hvor han tog specialud-
dannelsen i intensiv sygepleje og underviste sygeplejer-
sker inden for kardiologi. På sit nuværende arbejdssted, 
Anæstesiafdeling V på OUH, blev han tilbudt plads på 
den kliniske specialuddannelse i anæstesiologisk syge-
pleje, og han forventer at være uddannet anæstesisy-
geplejerske 1. marts 2021. Begge jobskift var på samme 
hospital og det seneste inden for samme afdeling, men 
han mistede han sine tidligere tillæg. 

- Jeg kan godt lide at være et sted, hvor der sker noget, og 
hvor jeg kan se udviklingsmuligheder. Jo mere erfaring 
og jo bedre sygeplejersker er uddannede, des højere 
kvalitet. Patienterne kan blive rehabiliteret hurtigere 
og vende tilbage til at blive selvhjulpne og eventuelt 
genoptage jobbet, viser udenlandske undersøgelser. Det 
er dyrt for en sygehusafdeling og for samfundet at miste 
erfarne og dygtige sygeplejersker, men det gør man, hvis 
de skal arbejde 37 timer og derudover tage overarbejde 
for at få en ordentlig løn. Husk på, at de dækker døgnet 

Mikael Juel Flintegaard, anæstesisygeplejerske.

OK21
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Syddanske stemmer  

DET ER FOR LIDT
Frustration – og realisme – præger flere af de reaktioner, Kredsløbet har hentet hos fire sygeplejersker 
oven på forliget om OK21.  Det går for langsomt med at få hævet grundlønnen, mener flere. 

De høje forventninger
Trine Skov Roulund, FTR for knap 
100 sygeplejersker i Kerteminde 
Kommune:
- Vi er ikke tilfredse, men jeg for-
holder mig nøgternt til OK, og at 
forhandlingerne ikke kan rykke ved 
den tidligere, lønmæssige indpla-
cering. Det er derimod den årlige, 

generelle lønstigning, der reguleres efter det private 
arbejdsmarked og samfundsøkonomien. Når jeg fortæl-
ler det til medlemmer, kan de godt se, at de har forvent-
ninger, de aldrig får indfriet. Vi vil alle gerne have mere 
i løn, men jeg synes faktisk, det er heldigt, at vi ikke er 
blevet trukket længere ned. 
- Når jeg ser, hvad man ellers smider penge efter i coro-
naperioden, er det ikke så meget den generelle økonomi, 
der er udfordringen. Det er snarere ansvaret over for det 
private erhvervsliv, som vi gerne vil følge, når det går 
godt. Lige nu går mange firmaer konkurs. 

De pæne piger igen
Birgitte Breum, intensivsygeplejerske, 
Vejle Sygehus:
- Jeg har nok fokuseret mest på løn 
i forhold til det ansvar og stressni-
veau, vi har. Jeg har ikke sat mig dybt 
ind i, hvad vi fik, men har læst på 
”Aktiv i DSR” på Facebook, at real- 
lønnen er i hus, og den er jeg glad 

for at få sikret. Timingen med OK er igen rigtig dårlig, 
fordi milliarderne fosser ud af statskassen. Det er lidt et 
tveægget sværd: Jeg vil gerne have, at jeg og kollegerne 
får mere i løn, men er det realistisk? Jeg mærker en op-
givenhed. ”Det nytter ikke noget, vi bliver alligevel ikke 
hørt”, siger flere.
- Jeg har hørt én udtale: Vi skal i hvert fald ikke strejke 
nu, for vi skal ikke være upopulære blandt politikere 
og befolkning. Der er den igen, den med de pæne piger. 
Ejendomsmæglere er da heller ikke populære, men de 
tjener gode penge ved at passe deres arbejde.

Det bedste er ikke godt nok
Annette Qvistgaard, hjemmesyge-
plejerske, Fredericia Kommune:
- Min prioritering var på forhånd 
helt klart, at man skulle give os, der 
har mest erfaring, noget mere i løn. 
Jeg har en anciennitet, hvor jeg ikke 
kan nå længere ud over lokalløn, og 
det kan tage 10 år. Jeg kom til en ny 

arbejdsplads med viden og erfaring, men jeg får mindst i 
løn. Jeg får ikke en gang 30.000 kr. om måneden i grund-
løn, og det er inklusive pension, efter 34 år i faget.
- Jeg er ikke sikker på, at DSR kunne have forhandlet 
sig til mere, og forhandlerne har nok gjort deres bedste, 
men jeg er bestemt ikke tilfreds. Hvorfor får vi ikke det 
samme som politibetjente og lærere? Hvis vi skal have 
lige så meget som dem, skal vi arbejde meget på skæve 
tidspunkter. 2.000-3.000 kr. mere om måneden på grund-
lønnen ville være passende.  

Grundlønnen skal op
Cheanne E.R. Clausen, sygeplejerske, 
Sygehusenheden Ærø:
- Jeg har været fultidsansat i flere 
regioner, siden jeg blev færdiguddan-
net i 2009. Jeg havde indgivet ønsker 
til OK21 med håbet om, at man fik 
gjort op med størrelsen af de regio-
nale varslingstillæg. Vi kun krav på 

at kende vores vagtplan fire uger frem, og det bør være 
dyrere at lave om i dem med for kort varsel. Og så havde 
jeg håbet, at vi i procentvis lønramme kom til at ligge hø-
jere end 5,02 procent. Vi er lavt indplaceret siden 1969, og 
jeg synes, vi bør ligge højt i samlede lønrammer, når vi har 
mest at udligne i forhold til andre offentligt ansatte. 
- Som regional sygeplejerske var jeg ansat i otte år uden 
at stige i grundlønstrin. Det svarer til, at man har en 
sygeplejerske gående til en nyuddannets løn i otte år. 
I kommunerne stiger de efter fire år. Vi er lidt fanget 
mellem OK og tjenestemandsreformen. Vi får at vide, 
at politikerne ikke vil blande sig og overlader det til 
arbejdsmarkedets parter, men så griber de alligevel ind, 
og så er vi lige vidt. Grundlønnen skal op. 

OK21

Trine Skov Roulund

Birgitte Breum

Annette Qvistgaard

Cheanne E.R. Clausen
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Lønløftet
Vi er mere værd
Sygeplejersker står forrest, når menne-

sker skal hjælpes. Det er vi stolte af.
Men når det kommer til løn, står vi 

næsten bagerst.

I 1969 blev sygeplejersker placeret lavt i 
lønhierarkiet efter Tjenestemandsrefor-
men. Det har 50 år ikke ændret på.  Sy-

geplejersker tjener 15-20 procent mindre 
end traditionelt mandsdominerede fag 

med samme uddannelsesniveau.

Problemet blev skabt af politikerne. 
Derfor skal de også løse det. Vi har 

brug for lønløftet: 
Folketingets politikere skal forpligte 
sig til – i samarbejde med sygeple-

jerskerne og arbejdsgiverne - at løfte 
sygeplejerskernes løn. 

Hjælp os!
Skriv under: dsr.dk/lønløftet 
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Derfor er sygeplejersker  

VÆRD AT HOLDE PÅ
Forskningsprojektet Nucap på Sjælland bekræfter resultaterne af internationale studier  
omsat til danske forhold. Lav sygeplejerskeomsætning på en sygehusafdeling har en række 
positive effekter.  

S
ygehusafdelinger, der formår at holde på 
deres sygeplejersker, har bedre bemanding, 
højere anciennitet og højere uddannel-
sesniveau. På de indre linjer gavner det 
arbejdsmiljøet og sygefraværet, og for sam-
fundet medfører det høj patientsikkerhed, 

få genindlæggelser, kortere indlæggelser, lav dødelighed 
og lavt forbrug af sundhedsydelser.

Det danske forskningsprojekt, Nucap (Defining Nursing 
Capacity), om effekten af lav sygeplejerskeomsætning 
på sygehuse bekræfter resultaterne af internationale 
studier. Projektet dokumenterer, at patientsikkerheden på 
blandt andet medicinske afdelinger øges, hvis der tilføres 
flere sygeplejersker. Den kvalitative del af forskningen 
omfatter interviews med 30 sygeplejersker på flere 
niveauer og viser, at kulturen, arbejdsmiljøet og ledelses-
stilen på en afdeling er afgørende for at rekruttere og 
fastholde sygeplejersker. 

- Mange har før spurgt, om de internationale resultater 
også gør sig gældende i Danmark, og i Nucap-projektet 
har vi fået bekræftet, at det gør de på mange måder. I vores 
projekt har vi derudover foretaget sundhedsøkonomiske 
analyser for andre faggrupper end sygeplejersker. Den 
viden, vi har opnået, er brugbar også i en lokal kontekst, 
fordi forskningen er foregået i et lokalt bagland, siger 
forskningsleder, professor Bibi Hølge-Hazelton, oprindelig 
uddannet sygeplejerske fra Rigshospitalet i 1986. 

Hun er tilknyttet Syddansk Universitet og Sjællands 
Universitetshospital, og baglandet er Region Sjælland, der 

En af forskerne bag rapporten, Bibi Hølge-Hazelton, er Sjællands 
eneste professor i klinisk sygepleje.

Fastholdelse er vigtigere end rekruttering, 
som vi normalt taler rigtig meget om. I de se-

neste par år har jeg oplevet en bevægelse hen 
imod at fokusere mere på fastholdelse.

Bibi Hølge-Hazelton
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ved projektets start i 2018 havde sværest ved at rekruttere 
og fastholde sygeplejersker i hele landet. Så godt som alle 
andre sundhedsmæssige nøgletal viste sygdomstegn. 
Regionens hospitaler var på undersøgelsestidspunktet 
præget af personalenedskæringer og øgede krav til driften.

De udvalgte afdelinger
Forskerne valgte at fokusere på de fire specialer med 
flest sygeplejersker, akut, kirurgi, medicin og psykiatri, og 
udvalgte hospitalsafdelingerne med den laveste syge-
plejerskeomsætning inden for specialerne. Hvad kende-
tegnede dem organisatorisk i forhold til de afdelinger, der 
havde sværere ved at fastholde kontinuiteten i den store 
faggruppe? Og hvad var sygeplejersker og de sygeplejefag-
lige lederes erfaringer med kulturen, arbejdsmiljøet, syge-
plejen og ledelsen? Resultaterne af forskningen fremgår i 
grove træk i indledningen på denne artikel og viser, hvad 
man i forskersprog betegner som signifikante forskelle. 

- Det har gjort indtryk på os, at der er så store variationer 
inden for de samme specialer, og at høj omsætning af 
sygeplejersker ikke udspringer af geografi. Disse afde-
linger er fordelt over hele regionen. Det er også tydeligt, 
hvor meget god ledelse og godt arbejdsmiljø betyder for 
fastholdelse, og at folk er villige til at køre 30 kilometer 
og derover for at være på en arbejdsplads, der udmærker 
sig i forhold til arbejdsmiljø og en unik kultur, siger Bibi 
Hølge-Hazelton og fortsætter: 

- Resultaterne peger på, at der er meget at arbejde med 
i det sjællandske sygehusvæsen. Det løser ikke det 
store rekrutteringsproblem, men mange forlader eller 
overvejer at forlade sygeplejefaget, og her er noget at 

RAPPORT GIVER GENLYD
Nucap-projektet har vakt betydelig opsigt, både 
politisk og i sundhedsvæsenet, som et dansk bud 
på effekten af lav sygeplejerskeomsætning, og 
hvad der skal til for at opnå den. DSR, Kreds Sjæl-
land, og Region Sjælland holdt 14. januar 2021 
en virtuel høring i samarbejde med Venstre, hvis 
sundhedsordfører, Martin Geertsen, tog initia-
tivet. Blandt deltagerne var DSR’s formand, Grete 
Christensen, og formanden for Danske Regioner, 
Stephanie Lose. To af forskerne, professor Bibi 
Hølge-Hazelton, Syddansk Universitet og Sjæl-
lands Universitetshospital, og professor ved Dansk 
Center for Sundhedsøkonomi ved SDU Kim Rose 
Olsen, præsenterede projektets hovedresultater.                

lære. Fastholdelse er vigtigere end rekruttering, som vi 
normalt taler rigtig meget om. I de seneste par år har 
jeg oplevet en bevægelse hen imod at fokusere mere på 
fastholdelse. Arbejdsmiljøet på de enkelte afdelinger er 
sindssygt vigtigt. 

Der er også økonomi i det
Projekt Nucap inddrager også sundhedsøkonomien 
og effekten af, at patienter kommer hurtigere igennem 
behandlingen, og at dødeligheden falder, når omsæt-
ningen af sygeplejersker er lav. Resultaterne fra Region 
Sjælland vil formentlig føre til et større nationalt studie 
af de økonomiske aspekter. 

Hvor høj var den laveste sygeplejerskeomsætning på de 
fire udvalgte afdelinger i 2017? Lavest lå en kirurgisk 
afdeling med 6,4 procent fulgt af akut (11,1 procent), 
psykiatrisk (11,4 procent) og medicinsk (20,7 procent). 
De øvrige afdelinger inden for specialerne i regionen 
lå i spændet fra 17,3 til 23,2 procent og i den samme 
rækkefølge. 

Pårørende bekymrer sig
Projektets bredt sammensatte følgegruppe betegnes 
Kritiske Venner, og vennerne har fulgt forskergruppens 
arbejde, stillet konstruktive spørgsmål og givet kritik. 
Blandt dem er også repræsentanter for patienter og 
pårørende, og deres engagement vækker både glæde og 
bekymring hos professoren.

- Det har gjort et stort indtryk på mig, hvor meget de har 
gået op i projektets temaer. Patienter og pårørende be-
kymrer sig meget mere om personalets arbejdsforhold, 
end man tror, for de er udmærket klar over, at hvis mu-
lighederne for at rekruttere kvalificerede medarbejdere 
til sygehusene forringes, så går det også ud over dem. 
For mig er det bekymrende, at de skal tage det på sig, for 
så er der noget galt, siger Bibi Hølge-Hazelton.

Hvorfor pendler så mange?
Som Region Sjællands eneste professor i klinisk sygepleje 
er Bibi Hølge-Hazelton videre i sin forskning, og hun 
er blandt andet ved at undersøge, hvorfor så mange 
sygeplejersker fra regionen vælger at pendle 50 kilometer 
eller mere dagligt for at arbejde i hovedstadsområdet. Tra-
fikken den vej er tre gange så høj som den modsatte vej. 

Projektet har fra begyndelsen sigtet mod høj praksisre-
levans, og de fem studier har ført til en række anbefalin-
ger, som andre sygehuse kan lade sig inspirere af. Du kan 
læse dem på side 72-73 i rapporten, der kan downloades fra 
denne adresse: https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/
geo/suh/Om/Forskning/Forskningsstoetteenheden/
Documents/NUCAP%20RAPPORT%202020.pdf   
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H
elle Adolfsen har været sygeplejefaglig 
direktør på Sygehus Lillebælt siden 2008 
og fratræder i dette forår for at koncen-
trere sig om bestyrelses- og konsulent-
arbejde. Hun har læst Nucap-rapporten 
med ledelsesøjne baseret på 20 års 

erfaring fra direktionsniveau.

- Jeg synes, det er både givtigt, inspirerende og berigende at 
få kastet lys på disse områder af sygeplejen, og at rapporten 
anlægger flere perspektiver. Der er også ting, man bliver 
mere nysgerrig på. Jeg er meget optaget af, hvad man i 
engelsk litteratur betegner capacity and capability, at man 
ikke kun ser på, hvor mange man er på arbejde, men 
også på, hvilke kompetencer de har, siger Helle Adolfsen.

Hun ser en klar sammenhæng mellem uddannelses-
niveau, patientsikkerhed, og at patienterne er trygge, 
så man kan sikre fagligt gode og sikre patientforløb. 
Nucap-rapporten kan tjene som inspiration til at finde 
det rigtige snit af kompetencer på en afdeling – ”at stå 
rigtigt”, for at bruge en metafor fra sportsverdenen – og 
sikre, at bemanding og kompetencer hele tiden opfylder 
de behov, patienter har for god og værdig pleje. 

- Jeg vil opfordre til at drøfte rapporten i relevante fora, 
både på ledelsesniveauer og andre steder, hvad forsknin-
gen kan give anledning til af forbedringer i vores hus. Mål-
gruppen er ikke kun sygeplejersker, men også afdelingsle-
delser og direktion samt andre steder, hvor sygeplejersker 
arbejder, for eksempel i kommuner, siger Helle Adolfsen.

Høj og lav omsætning
Rapportens gennemgående nøgletal er sygeplejerske-

omsætning på afdelinger inden for fire specialer, og 
det kalder ifølge Helle Adolfsen på refleksion.

Hvornår er omsætningen af sygeplejersker målt over et 
år lav, og hvornår er den høj? Hvis den er nul, er det ikke 
nogen idealtilstand, for en vis udskiftning af personalet 
er vigtig for en afdelings dynamik. På Sygehus Lillebælt 
er der eksempler på afdelinger, der i nogle år har ligget 
højt, hvorefter de bevæger sig ind i en mere rolig periode 
med lav sygeplejerskeomsætning.

- En sygeplejerske fra en akutafdeling har kompetencer, 
der kan være gode at have med på en anden afdeling, 
for eksempel et sengeafsnit eller intensivafdeling. Man 
kan i perioder acceptere en højere omsætning, men bli-
ver den over 10, begynder jeg at løfte øjenbrynene, siger 
Helle Adolfsen.

Hun tilføjer, at afdelinger bør tilstræbe at have en profil 
med kompetencer, der både dag, aften og nat er så 
brede, at patienters sikkerhed og tryghed er intakt hele 
døgnet. Derudover skal der være en naturlig balance 
mellem unge og mere erfarne sygeplejersker. 

Forskellige behov i livsfaser
Sygehus Lillebælt har i de senere år fokuseret meget på 
onboarding, at tage godt imod nyuddannede og nye med-
arbejdere. Det er inspireret af magnethospital-tankegangen 
om at tiltrække, udvikle og fastholde sygeplejersker, og 
konceptet er nu under udrulning til andre faggrupper. 

- Vi skal holde på sygeplejersker, hvad enten de er ny-
uddannede, ved at stifte familie eller 60+. Det handler 
meget om hensyntagen til livsfaser. En ældre sygeplejerske 
foretrækker måske at have flere aftenvagter for at kunne 
passe børnebørn om dagen. Vi skal være gode til at 
spørge ind til behovene, siger Helle Adolfsen.

Hun har god kultur og den ledelsesmæssige opbakning 
til at skabe den på afdelinger som en kæphest. ”Culture 
eats strategy for breakfast”, lyder en kendt management-
sætning om kulturens betydning for at opnå de over-
ordnede mål. Den er værd at kæmpe for.       

  

Topleder  

RAPPORT KAN 
INSPIRERE OS ALLE

Sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen: Vi skal holde på 
sygeplejersker i alle livsfaser.
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Fællesskab og god ledelse  

AFGØR DET HELE

M
ette Elkjær er kandidat i klinisk 
sygepleje og er nu ph.d.-studerende 
tilknyttet Sygehus Sønderjyllands 
forskningsenhed for akutmedicin og 
Syddansk Universitet. Hun har læst 
Nucap-rapporten som klinisk syge-

plejerske og med erfaringerne fra at have været afde-
lingssygeplejerske for sygehusets Covid-19-beredskab.

- Jeg har en klinisk hverdag i en akutafdeling. Der er 
dage, der er meget pressede, og andre, hvor arbejds-
mængden er i bedre balance. Der er en opgaveglidning 
af meget komplekse opgaver fra særligt læger, og der er 
ikke taget højde for den tid, sygeplejersker bruger på at 
løse dem, samtidig er der en stigning af kompleksiteten 
ved indlagte patienter, siger Mette Elkjær

Nucap-rapporten er opdelt i en kvantitativ og en kvalita-
tiv del, der bygger på interviews med 21 sygeplejersker 
samt fire oversygeplejersker, fire afdelingssygeplejersker 
og en assisterende afdelingssygeplejerske. Den sidste del 
og de interviewedes observationer står for Mette Elkjær 
stærkest i rapporten.

Mette Elkjær fremhæver følgende citat fra rapporten, fra 
en afdeling med lav sygeplejerskeomsætning: 

”Fordi, at alle er jo presset. Og vi er da også helt vildt 
presset på tid, men det tror jeg bare, vi har formået her. 
At gøre det til noget, vi har sammen. I stedet for noget, vi 
kæmper for hver for sig.”

Sygeplejerske på Medicinsk afdeling 

- Den kvalitative del handler rigtig meget om kultur, 
fællesskab og den enkelte sygeplejerskes oplevelse af at 
høre til på en afdeling og få ansvar. Betydningen af god 
ledelse har vi kendt til længe, og den skal vi hele tiden 
have fokus på og være skarpe på, også fordi ledelse hæn-
ger så tæt sammen med sygeplejerskers kerneområde og 
faglige stolthed, siger Mette Elkjær.

Fællesskab og ledelse
Nucap-rapporten rummer en række anbefalinger, 
hvoraf Mette Elkjær især er optaget af to. De handler 
dels om den enkelte sygeplejerskes muligheder for at 
udnytte sit potentiale i fællesskabet og dels om den 
sygeplejefaglige ledelse:

•  At kollektiv vidensdeling og kompetenceudvikling un-
derstøttes lokalt, således at den enkelte sygeplejerske 
har mulighed for at udnytte sit fulde potentiale.

•  At sygeplejefaglige ledere tilbyder en styrkende, 
anerkendende og omsorgsfuld ledelsestilgang, hvilket 
kræver åbenhed, parathed og selverkendelse.

Patienter er vidt forskellige
Med de kritiske forskerøjne er hun skeptisk over for 
Nucap-rapportens resultat om direkte sammenhæng 
mellem højere sygeplejebemanding og kortere indlæg-
gelsestid. Nucap-rapporten bruger antal sygeplejetimer 
pr. patientdøgn som en af syv variabler, der giver et 
billede af bemandingen.

- Jeg har netop passet patienter med Covid-19 og oplever 
stor forskel på patienternes behov for hjælp. Du kan passe 
en patient, der er selvhjulpen, kontra en patient, der har 
brug for hjælp til alle basale behov, toiletbesøg, at blive 
vasket og få noget at spise. Samtidig er der stor forskel på 
medicinske afdelinger, og det er vaskeligt at sammenligne 
på tværs af medicinske specialer. Rapporten har ikke 
bekræftet mig i, at mange ressourcer altid er lig med høj 
kvalitet, fordi der er mange influerende faktorer, som vi 
ikke får kendskab til, siger Mette Elkjær.      

Ph.d.-studerende Mette Elkjær: Vi skal hele tiden være skarpe på 
god ledelse.
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overlevede alle forandringerne
Helt nye arbejdsopgaver, værnemidler, vagtplaner få dage frem og hjemsendte børn har præget livet 
for mange sygeplejersker. FTR på OUH og DSR’s kredsformand gør status efter et helt særligt år. 

F
orandringens vinde har sat dagsordenen i 
det danske sundhedsvæsen i det seneste 
årti. I 2020 blev blæsten tilføjet en ny dimen-
sion, da en uberegnelig virus bredte sig fra 
Asien til de øvrige kontinenter og stillede 
blandt andre sygeplejersker over for krav om 

omstillingsparathed og fleksibilitet på et helt nyt niveau.

Samfundssind blev det kaldt, da DSR og det øvrige for-
handlingsfællesskab i kommuner og regioner 17. marts 
i fjor indgik fælleserklæringer med både KL og Danske 
Regioner, så kræfterne kunne prioriteres bedst muligt 
for at behandle Covid-19-patienter. 

Når FTR for 3.500 sygeplejersker og radiografer på OUH 
Kirsten Nikolajsen gør status efter et år med corona, 
fylder netop de store forandringer, fra ingen rigtig vidste, 
hvad coronavirus var, til bekymring, værnemidler og de 
følgende faser af en pandemis hærgen. Nu dominerer 
følelsen af træthed og håbet om snart at få det normale 
arbejdsliv tilbage.

- Alle de forandringer, sygeplejersker har skullet stå 
på mål for, at nogle – mere eller mindre frivilligt – har 
skullet arbejde med noget, de ikke plejer, og at de fik en 
ny hverdag med værnemidler, afstand, og at der i foråret 

ET ÅR MED CORONAVIRUS

FTR på OUH Kirsten Nikolajsen: 
Der er en grænse.

Kredsformand John Christiansen: 
Det muliges kunst.
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kom nye retningslinjer at forholde sig til nærmest hver 
anden dag. I begyndelsen var de fleste parate til at gøre, 
hvad der skulle til for at undgå italienske tilstande, men 
allerede i april mærkede jeg, at det var ved at vende med 
samfundssindet, siger Kirsten Nikolajsen.

I løbet af foråret bredte frustrationerne sig over et 
arbejdsliv i undtagelsestilstand med en vagtplan, der 
kun rakte få dage frem, og for manges vedkommende et 
familieliv med hjemsendte børn uden pasning.

- Vi lærte atter, at sygeplejersker er meget fleksible, og at 
det betød rigtig meget for dem at være med til at hjælpe 
os over coronaen. Men også, at der er en grænse, når 
man ikke får noget for det, siger hun.

Gennembruddet lige før jul
Kredsformand John Christiansen, DSR, Kreds Syddan-
mark, indgik midt i december tre aftaler med den største 
arbejdsgiver for sygeplejersker, Region Syddanmark. 
Foruden aftaler om beredskab og fleksibilitet blev der 
indgået en aftale om et engangstillæg til de sygeplejer-
sker, der havde været med i frontlinjen. 

- Lønaftaler i en ekstraordinær situation som denne 
er det muliges kunst. Vi fik mulighed for at anerkende 
sygeplejerskers arbejde i beredskabs- og fleksibilitets-
aftalerne, men aftalen om engangstillæg var den store 
udfordring. Forløbet viser, hvorfor vi grundlæggende 
ikke går ind for engangstillæg, for det er yderst vanske-
ligt at lave aftaler, som ikke skaber forventninger hos 
nogle og skuffer andre. Men vi var nødt til at gå nye veje, 
fordi regionen og de fire somatiske sygehuse gør det for-
skelligt, og det ene sygehus eksempelvis undgik at bruge 
beredskabsaftalen, siger John Christiansen.    

Han er tilfreds med, at der med aftalerne blev sat en 
retning for frivillighed og dialog, og at det flere steder er 
lykkedes at få konsolideret aftaler om frivilligt ekstra- 
arbejde (FEA). Over for de 22 syddanske kommuner har 
signalet været, at fleksibilitet koster, og at det forudsætter 

aftaler. I alle sektorer har TR været på hårdt arbejde og 
har måttet lægge øre til skuffede sygeplejersker, der ikke 
er omfattet af de aftaler, der er indgået. 

Økonomien på plads for sent
Selv om aftalen mellem kreds og region i Syddanmark 
var den første af sin art, begræder Kirsten Nikolajsen, 
at det ikke tidligere i det store coronaår lykkedes at få 
økonomien på plads og skabe grundlaget for, at flere 
sygeplejersker kunne se gevinsten ved at melde sig 
frivilligt til Covid-19-beredskabet. At så meget skulle 
foregå ufrivilligt ærgrer hende. Hun havde også håbet, at 
forhandlerne havde anskuet sygeplejerskers indsats lidt 
bredere og ikke kun honoreret dem, der indgår direkte i 
beredskabet. 

Er der nuancer i FTR og kredsformandens vurdering af 
de aftaler, der er indgået, er der til gengæld enighed om, 
at sygeplejerskerne under coronakrisen har vist deres 
værdi og slidstyrke.

- Sygeplejerskerne kan klappe sig selv på skuldrene, 
for uden dem var det ikke gået. Da antallet af Covid-19- 
tilfælde bevægede sig nedad, høvlede vi sammen med 
andre faggrupper af puklerne på ventelisten og knoklede 
løs. Jeg tror, nogle har kunnet få udbetalt overarbejde, 
og for andre har afdelingssygeplejersker kæmpet 
med at få lagt afspadseringsdage ind, siger Kirsten 
Nikolajsen.

I februar blev Covid-19-beredskabet på OUH deeskaleret, 
og sygeplejersker blev placeret på ni eskaleringstrin. De 
har givet ro at vide, hvornår man igen kan blive kaldt til 
en særlig indsats.

De nyuddannede overlevede
- Hele coronaindsatsen viser, hvad vi formår som syge-
plejersker. Jeg opfatter ikke, at vi ryster på hånden over 
de faglige udfordringer, vi er blevet budt, men snarere de 
rammer, vi har skullet arbejde indenfor. Vi har formået 
at omsætte den viden, vi har opnået, og gøre forløbene 
bedre for patienterne, siger John Christiansen. 

Han roser de erfarne sygeplejersker for under kaotiske 
forhold at have givet nyuddannede kolleger en god start 
på et arbejdsliv, hvor epidemier også fremtiden kan blive 
en del af indholdet. Formandskabets telefonsamtaler 
med dem viser, at de har følt sig godt taget imod.   

ET ÅR MED CORONAVIRUS

Allerede i april mærkede jeg, at det var  
ved at vende med samfundssindet.

Kirsten Nikolajsen 



14      DANSK SYGEPLEJERÅD     KREDS SYDDANMARK

ET ÅR MED CORONAVIRUS

E
t historiens vingesus lagde sig over Nyre-
medicinsk Afdeling Y på OUH tirsdag den 
29. december kl. 9.50. Sygeplejerske Birgitte 
Moos fik som en af de første medarbejdere i 
det danske sundhedsvæsen stikket, der kan 
opfattes som et symbolsk vendepunkt i be-

kæmpelsen af den Covid-19-pandemi, der havde hærget 
i det meste af 2020 og er fortsat ind i det nye år.

- Det gik stille og roligt, og jeg mærkede ikke nogen som 
helst, bemærker hovedpersonen.

Hun og 19 kolleger på afdelingen blev tilbudt at blive 
vaccineret med den første sending fra Pfizer-BioNTech, 
og to fra dialyseafdelingen i Svendborg fik vaccinen. På 
linje med personale på Fælles Akutmodtagelse (FAM), 
særlige covidafsnit og kræftafdelinger var de løftet op i 
den øverste kategori, fordi de varetager en særlig kritisk 
funktion over for sårbare patienter.

Mens omgangskredsen blev beroliget af vaccinationen, 
havde Birgitte Moos en anden personlig grund til at føle 
sig lidt historisk. Lige efter nytår i fjor passede hun en 
mandlig patient, hvis nære pårørende var vendt hjem 
fra den region af Kina, hvorfra coronasmitten formodes 
at stamme. Efterfølgende var hun selv syg i tre uger med 
hoste og hovedpine i en grad, så hun var sendt til tælling 
og ikke var i stand til at hente sine børn i skole og børne-
have. I to dage kunne hun ikke smage noget. Den fynske 
sygeplejerske kan have været en af de første danskere 
med virussen. 

- Hovedpinen fortog sig først helt i efteråret, og det har 
jeg ellers aldrig lidt af før. Det bliver aldrig afklaret, 
om jeg havde Covid-19, for jeg fik ikke foretaget test for 
antistoffer, men jeg kan ikke frigøre mig for tanken, siger 
Birgitte Moos.

Hvad der derimod er ganske vist, er, at Birgitte Moos og 
mange kolleger var usikre på, om medicinalindustrien 
på rekordtid virkelig var i stand til at udvikle en virksom 
vaccine – og uden bivirkninger. Indtil videre er hun selv 
sluppet med at have ondt i armen dagen efter vaccinati-
onen og hovedpine efter tre-fire dage.

De hektiske vaccinedage
Birgittes chef, konstitueret afdelingssygeplejerske 
Maria Fettouhi, koordinerede vaccineindsatsen i de 
hektiske dage op mod nytår, da meldingerne om nye 
vaccinedoser skiftede fra dag til dag. Først 20, så fem, 
så 10 og så videre. 

BIRGITTES 
CORONAHISTORIE 
stikker ud fra andre
OUH-sygeplejerske fik det første stik lige før nytår, og måske har hun været blandt de første 
smittede i Danmark. Læs også hendes afdelingssygeplejerskes beretning om de første 
vaccinedage.  

Sygeplejerske Birgitte Moos: Et enormt hårdt og frustrerende år.
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- Det var intenst og spændende for afdelingen at være 
blandt de første til at modtage vaccine, men det var også 
lidt kaotisk. Jeg lavede i perioden ikke andet end at give 
tilbud om vaccine og få selve vaccinen ud. Men det var 
fair nok, siger Maria Fettouhi. 

Med et personale på 65 sygeplejersker valgte hun ikke at 
lægge loft over, hvor mange der kunne blive vaccineret 
på samme tid. Afdelingen var robust nok til at absor-
bere, hvis et antal skulle blive syge af vaccinen. I de 
første dage gjaldt det om hele tiden at have et tilstræk-
keligt antal sygeplejersker, læger og andet personale, 
som ønskede at blive vaccineret. Den løbende kommu-
nikation om antallet af vaccinedoser foregik via oversy-
geplejersken, og med kort varsel skulle Maria Fettouhi 
ad flere platforme have aktiveret personale til vaccina-
tion, også ansatte på fridage og sygemeldte. 

- Det hele foregik fra dag til dag indtil nogle dage ind i ja-
nuar, da folk selv via deres personalestreng kunne booke 
på vacciner.dk. Vi har i hele forløbet slået meget på, at 
vaccinationen er frivillig, hvilket også fremgik af alt ma-
teriale fra direktionen. Cirka 10 sagde nej, fordi de er et 
sted i deres liv, hvor det ikke anbefales – typisk graviditet 
eller fertilitetsbehandling, siger Maria Fettouhi.

De første patienter stukket
Nyremedicinsk Afdeling Y var også i front med de første 
tre personer, da vaccinationen af patienter blev indledt 
4. januar. Forudsætningen var, at de tre nefrologiske pa-
tienter var fra tre forskellige kategorier, og at de selv var 
i stand til at transportere sig til et af de første syv syd-
danske vaccinationscentre på Athenevænget i Odense. 
Som ved personalet blev vaccinationerne foretaget af 
Hudafdeling I og Allergicentret på OUH.

- Patienter har været gode til at finde en transport-
mulighed med en pårørende eller en ven. Men der 
manglede en afklaring af, hvad man skulle gøre med de 
patienter, der ikke selv var i stand til at finde en løsning. 
Her kunne en taxa- eller flextransport have været tænkt 
ind, siger Maria Fettouhi.

Men ellers ser hun tilbage på et forløb, hvor der blev 
skabt en fællesstemning på alle niveauer om at få vac-
cineret personale og patienter. Studerende, nyansatte 
og nye patienter skulle også vaccineres, og snart fulgte 
anden vaccination i en historisk proces, som de involve-
rede sygeplejersker aldrig glemmer.

- Som sygeplejerske har det været et enormt hårdt og 
frustrerende år. Jeg har mærket kolleger være pressede, 
og da jeg selv fik afslag på nødpasning af vores fireårige 
søn under den første nedlukning, måtte jeg tage fast 
aftenvagt for at få det til at gå op. Så tog min mand fri en 
time før og hentede ham. Jeg følte aldrig, at jeg havde fri, 
siger Birgitte Moos. 
 
Status i februar er, at to sygeplejersker på afdeling Y 
blev smittet, og at fire patienter fik virussen, men først 
fra slutningen af november. De var alle smittet uden for 
afdelingen.    

Afdelingssygeplejerske Maria Fettouhi:  
Vaccinen tog al min tid.
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I psykiatrien  er

MASKEN EN BARRIERE
Psykiatriske patienter er ofte isolerede og mindre udsat for smitte. Men de mange måneder 
uden sociale væresteder og normal kontakt til behandlere slider, vurderer sygeplejersker i 
Esbjerg og Odense. 

P
sykiatriske patienter har ofte ikke det 
samme forhold til smerte og symptomer 
som raske mennesker, og når de bliver 
mødt af en behandler med et visir eller 
en maske foran ansigtet, kan de reagere 
anderledes. Til gengæld lever mange mere 

isoleret og med mindre risiko for smitte end folk med en 
større berøringsflade.

Psykiatrien adskiller sig på flere områder fra det øvrige 
sundhedsvæsen, både hvad angår patienter og behand-
lingsmetoder. Sygeplejerskerne Marie-Louise Bjørnlund 

og Pernille Møller Øland arbejder på Psykiatrisk Akut-
modtagelse i henholdsvis Esbjerg og Odense, og de er 
stødt på få coronasmittede blandt kolleger og patienter.
- Vi har nærmest ikke haft smitte blandt patienterne. 
Flere af vore patienter har negative symptomer og 
isolerer sig. Vi har set en tendens til, at corona har 
forværret disse symptomer. Vi er faktisk lidt overraskede 
over, at de ikke har taget smitte med ind på afdelingen. 
Patienterne har håndteret det fint, men vi mærker nu, at 
de er ensomme i forhold til de lukkede sociale tilbud. Vi 
har ikke de normale afledningsstrategier og beskyttel-
sesfaktorer til rådighed, hvilket resulterer i forværring af 
den psykiske tilstand, siger Marie-Louise Bjørnlund.

Kollegaen i Odense bekræfter, at coronakrisen slider på 
patienterne.

- De seneste måneder har der været 
pres på. Patienterne har forsøgt at 
blive hjemme, men nogle grupper tå-
ler ikke at være alene længere. Deres 
psykiske tilstand er forværret ved, 
at de er frataget retten til et være-
sted eller en behandler. Vi har rigtig 
mange ensomhedsproblematikker 
nu, siger Pernille Møller Øland. 

Når ansigtet forsvinder
Da der endelig kom retningslinjer om, at personale i psy-
kiatrien også skulle bære værnemidler, blev det oplevet 
som meget indgribende hos patienter. Uden at kunne se 
mund og ansigtsmimik kunne de ikke aflæse behandle-
ren, og det har været fristende at træde en meter tilbage 
og afføre sig udstyret.

- Vi føler afstand til patienter, og den vigtige, tydelige tale 
forsvinder i visiret. Det er voldsomt for en psykiatrisk 
patient at stå over for en maske og en gul dragt, siger 
Pernille Møller Øland.

Både hun og kollegaen i Esbjerg er med til at rykke ud, 
når alarmen lyder, og personale fra flere afsnit bliver 
kaldt til for at dæmpe en urolig patient. 

Pernille Møller Øland

Sygeplejerske Marie-Louise Bjørnlund: Vi mærker, at patienterne er 
ensomme.
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- Værnemidler er en barriere i forhold til patienterne, 
især når syv personer løber til en alarm. Det er ikke lige-
frem deeskalerende, siger Marie Louise Bjørnlund.

Hun er som FTR-suppleant i hele den syddanske psykia-
tri i spidsen for et kollegium på 10 TR’er og har mærket 
kollegers ængstelse for coronaens konsekvenser på det 
personlige plan.

- Selv om der ikke har været mange smittede, har 
bekymringen været der. Vi er i situationer, hvor vi ikke 
kan undgå at være i tæt kontakt med patienter, og hvad 
bærer vi videre til familie og sårbare personer? Vi følte 
os længe oversete i forhold til sygehuse og kommuner 
og havde svært ved at forstå, at psykiatrien ikke havde 
større fokus, siger Marie-Louise Bjørnlund. 

ET ÅR MED CORONAVIRUS

B
ente Elisabeth 
Hauborg er FTR for 
cirka 250 sygeple-
jersker i Kolding 
Kommune, og hun 
har mærket tvivlen 

blandt sine kolleger over alt det nye, 
coronaperioden har budt på. ”Er vi 
i fare for at blive smittede?”, ”Gør vi 
det rigtige?”, har spørgsmålene lydt. 

Midlet til at komme usikkerheden til livs har været det 
høje informationsniveau, der har præget processen og 
fortsat gælder i en kommune, der i en periode af februar 
havde det højeste smittetryk i Jylland. 

- De bekymringer, jeg oftest har hørt, relaterer til, at 
alting omkring corona og håndtering af en epidemi var 
nyt. Ledelsen har været i tæt dialog med de berørte og 
været meget forstående og imødekommende. Kolleger, 
der er i risikogruppen, har været hjemsendt, installeret 
med en iPad eller en pc og udført opgaver fra hjemmet. 
Har nogle haft behovet, har der været mulighed for at 
få en samtale med en psykolog. Den vigtigste faktor i en 
krise er højt informationsniveau og god forståelse, siger 
Bente Elisabeth Hauborg. 

Som den øverste tillidsvalgte har hun endog mærket 
at blive hægtet af informationsstrømmen, fordi infor-
mationerne ned gennem ledelseslagene til sygeplejer-
sker i driften har været så effektive. TR har fået lokal 

information sammen med deres kolleger, hvorimod 
Bente Elisabeth Hauborg selv har skullet være opsø-
gende for at være orienteret. 

- Jeg har derfor under hele forløbet haft hyppige mø-
der med ledelsen rundt i organisationen, DSR og mine 
tillidsrepræsentanter, for at vi kunne udveksle informati-
oner, så jeg kunne have fingeren på pulsen og reagere og 
agere, hvis der var noget uhensigtsmæssigt eller andet, 
hvor jeg kunne have en bekymring, og som jeg, DSR eller 
ledelsen skulle arbejde videre på, siger hun.

I hjemmesygeplejen har informationsindsatsen nær-
mest fungeret perfekt, hvorimod podeteamet og andre 
sygeplejersker med specialfunktioner har haft frustra-
tioner over, at meldinger om nye opgaver nærmest kom 
frem, inden de som direkte berørte fik beskeden.    

Hun roser sine kolleger for at fastholde den høje faglige 
kvalitet, og så har de været fleksible, innovative og krea-
tive for at finde løsninger, både i forhold til borgerne og 
for at skabe sikre arbejdsforhold.  

- Jeg oplever hele vejen igennem, at sygeplejerskerne 
fortsat har haft fokus på høj kvalitet af sygeplejen, at 
have et godt sammenhold og med et smil tage godt 
hånd om og skabe tryghed for nye kolleger, borgerne 
og hinanden. Det handler grundlæggende om, at vi 
spiller hinanden gode og bruger den viden, som vi hver 
især kan bidrage med, optimalt, siger Bente Elisabeth 
Hauborg.   

Også arbejdsmiljøet lider
Pernille Møller Øland er TR for 94 sygeplejersker, der 
er vant til at arbejde tæt sammen og bruge hinanden i 
dagligdagen.

- Arbejdsmiljøet er meget vigtigt i en krisesituation som 
coronaen. Personalerne har brug for hinanden og vil 
gerne hjælpe og støtte kolleger. Uvisheden om arbejds-
tid, oplæring i nye arbejdsopgaver – ”bliver jeg den 
næste, der skal passe en covid-19-smittet patient?” - er 
bekymringer, vi er stødt på hos sygeplejerskerne. Derud-
over er vores kurser er blevet udskudt, og det har været 
svært at holde diverse planlægningsmøder, når man 
skulle overholde restriktionerne. Det er også gået ud 
over vores omsorgsgen at skulle møde vore patienter bag 
en maske, et visir eller på en videoskærm, siger hun.   

Informationsstrømmen nedbrød usikkerheden

Bente Elisabeth 
Hauborg
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Linda valgte 

DET NÆRE I NYBORG
Kontrasten fra Kirurgisk Afdeling A på OUH til dagkirurgien i Nyborg er stor. Linda Dalhede tog 
springet i 2018 og sætter nu pris på at være en del af et tæt fællesskab med korte kommandoveje. 

I 
2018 tog Linda Dalhede en stor beslutning. Efter 
12 år på regionens største operationsafdeling, 
Kirurgisk Afdeling A på Odense Universitetshospital 
(OUH), søgte hun mod den lille operationsenhed 
på Nyborg Sygehus, hvor arbejdstiderne i dag- 
kirurgien bedre matchede den nye familiesituation 

med sønnen Frederik. 

- Skiftet kom også af, at jeg havde arbejdet med alvorligt 
syge, oftest kræftpatienter, i lange forløb på Afdeling A, 
og at jeg godt kunne tænke mig at skifte til dagkirurgien, 
hvor patienter går ind og ud samme dag. Det giver korte 
patientforløb, hvor man skal være skarp på at obser-
vere, være nysgerrig og finde ud af, hvad patienten giver 
udtryk for i den korte tid, vi er sammen, siger Linda 
Dalhede.

Hendes overgang fra et kæmpehospital med et tydeligt 
hierarki og lange beslutningsveje til det lille syge-
hus bekræfter alle de forestillinger, man kan have om 
forskellene i dagligdagen. Tiden på OUH var lærerig 
og interessant, og i oktober 2018 landede hun i en ny 
virkelighed.

- Hvis vi skal forandre noget, sker det nærmest fra dag til 
dag i Nyborg, hvor der ikke er langt fra tanke til hand-
ling. Den hierarkiske opdeling er ikke så udtalt, og der 
er en uformel, mere familiær tone blandt alle. Det er 
lidt som at mødes i supermarkedet, stadig professionelt, 
men mere afslappet, siger Linda Dalhede.

Den lille stab i Nyborg
Dagkirurgien i Nyborg (DKC-Nyborg) mistede i corona-
perioden et af specialerne, håndkirurgien, og antallet af 
operationslejer er reduceret fra fire til to. De hyppigste 
operationer er nu for brok, fjernelse af galdeblære og 
anallidelser, blandt andet hæmorider. 

DKC-Nyborg og DKC-Svendborg har samme afdelings- 
sygeplejerske og hører under Anæstesiologisk Intensiv- 
afdeling V i Svendborg. Bemandingen i Nyborg består 
af seks operationssygeplejersker, fire anæstesisyge- 
plejersker, fire hvilestuesygeplejersker samt en social- 
og sundhedsassistent. Den funktionsledende overlæge 
er både i Nyborg og Svendborg. 

Til staben hører ligeledes portører og rengøringsfolk, 
men hvis noget går i stykker på en operationsstue, er 
en tekniker ikke lige ved hånden som på OUH. Meget er 
Nyborg-folkene dog i stand til at håndtere selv. 

Pædagogikken fylder
På OUH var Linda Dalhede klinisk vejleder og bidrog til 
at uddanne nye sygeplejersker fra 2009. I 2016 afsluttede 
hun en fuld diplomuddannelse i sundhedsformidling 
og klinisk uddannelse taget over fem-seks år. Indsigten 
og interessen for det pædagogiske og for at formidle 
og undervise bruger hun også i Nyborg, hvor hun er 
nøgleperson for kvalitet og patientsikkerhed og arbejder 
meget med at forebygge utilsigtede hændelser. 

- Hvis der er noget, vi skal have fokus på inden for mit 
område, gør jeg retningslinjer konkrete og operationelle 
for mine kolleger, og jeg bruger færdighederne fra at 
have med studerende at gøre. Et eksempel er at fore-
bygge hypotermi, at patienter bliver kolde under ope-
rationer. Vi skal hjælpe patienter med at holde varmen, 

Operationssygeplejerske Linda Dalhede: I Nyborg kan vi godt lide, at 
det hele er lidt blandet.
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og det gør vi blandt andet ved at varme operationslejer 
og senge op. Patienter kan også blive kolde i ventevæ-
relset og på hvilestuen. Jeg er i en Facebook-gruppe for 
operationssygeplejersker i dagkirurgi, som jeg udveks-
ler viden og erfaringer med, og vi startede nærmest 
næste dag med at lave forbedringer her i Nyborg, siger 
Linda Dalhede. 

Dialogen med patienter
Også over for patienter kan hun udfolde, hvad hun lærte 
under uddannelsen til social- og sundhedshjælper og se-
nere -assistent, som hun bevidst tog før sygeplejestudiet 
for at opnå praktiske færdigheder og få erfaring med at 
omgås mennesker professionelt. I ferier arbejdede hun 
som afløser på plejehjem i Odense.   

- Når patienter kommer hos os, slipper de lidt kon-
trollen og overlader sig til vore hænder. De skal være 
velinformerede og trygge, og sammen med en anæ-
stesisygeplejersker skaber jeg den tryghed ved at gå i 
dialog og sikre, at de får en god oplevelse. Vi er en lille 
personalegruppe, der kender og supplerer hinanden, 
og vi holder os opdaterede i vores specialisering inden 
for operationer. Vi kan godt lide, at det hele er lidt 
blandet, og vi er åbne over for andre specialer, siger 
Linda Dalhede. 

Med i hele forløbet
Som operationssygeplejerske skal man hele tiden være 
et skridt foran, klargøre det næste udstyr, der skal bruges, 
og sikre, at steriliteten opretholdes. I Nyborg er der også 
en genbehandlingsenhed, hvortil instrumenter skal 
rengøres og pakkes. At være med i hele forløbet giver 
indsigt i vedligeholdelse af udstyret og et andet ejerskab. 
Tingene skal være i orden.

Ved operationslejerne står to gule spande, en til plasti-
caffald og en til papiraffald, for at sikre, at så meget som 
muligt kan genanvendes. Projekt ”Sortering for fremtiden” 
foregår i samarbejde med den store affaldsvirksomhed, 
Marius Pedersen, og sorteringen foregår også i det små i 
Svendborg.  

Renovering, mountainbike og Frederik
Når Linda ikke arbejder i Nyborg fra mandag til torsdag, 
er basen et hus på Midtfyn, som hendes tømreruddannede 
kæreste, Søren, havde bygget, før hun flyttede ind. I 
efteråret købte parret et sommerhus på Langeland, 
hvorfra den direkte færgeforbindelse til forældrene 
på fødeøen Ærø er genoprettet. Den totale renovering 
af ferie- og weekendresidensen er et fælles projekt, 
og det samme er ture på mountainbike i for eksempel 
Svanninge Bakker, om end hun foretrækker mere plan 
grund under dækkene end han. Og så kræver sønnen 
Frederik på tre et halvt år naturligvis sin store del af 
opmærksomheden. 

Når coronakrisen er ovre, skal Linda atter mødes med 
nogle af de sygeplejersker, hun blev uddannet sammen 
med i Svendborg i 2006. Så spiser de sammen og snakker 
fagligt og personligt om livet.    

FAKTA

LINDA DALHEDE
operationssygeplejerske
Dagkirurgisk Center Nyborg



A
nsættelseskontrak-
ten og eventuelle 
tillæg til kontrakten 
beskriver, hvad du 
og din arbejdsgiver 
har aftalt om løn 

og andre arbejdsvilkår. Kontrakten 
skal afspejle dine reelle arbejdsfor-
hold og de aftaler, der er lavet med 
din arbejdsgiver. Både du og din 
arbejdsgiver skal underskrive. 

Du har krav på en kontrakt hurtigst muligt og senest en 
måned efter din ansættelse.

Hvis der senere sker ændringer i arbejdsvilkårene, eller 
hvis der opstår uenigheder mellem dig og din arbejdsgiver, 
er ansættelseskontrakten udgangspunktet for den juridiske 
vurdering af, hvilke rettigheder du som ansat har. 

Derfor er det vigtigt, at du kontrollerer, at de aftaler, 
der er indgået med din arbejdsgiver, også er beskrevet i 
ansættelseskontrakten. Det er særlig vigtigt, hvis der er 
indgået individuelle aftaler om særlige vilkår for dig, 
for eksempel om arbejdstid, frihed, aftenvagter, hjemme-
arbejde med mere.
 
Ansættelsesbrevets indhold
Nedenfor kan du se, hvad der bør indgå af oplysninger i 
en ansættelseskontrakt:
 ”Parternes” navne og adresser.

  Arbejdsstedets navn og adresse. Afdelingen/området, 
hvor du er ansat.

  Arbejdstagers stillingsbetegnelse (titel, rang, stilling 
eller jobkategori).

  Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt (dato og år).

  Hvis ansættelsesforholdet er midlertidigt eller tidsbe-
grænset: Ansættelsesforholdets forventede varighed.

  Rettigheder vedrørende ferie, opsigelsesvarsler, 
grundløn og løntillæg, pension m.v., udbetalings- 
terminer og arbejdstid – eller en henvisning til  

gældende lovgivning, overenskomst eller andre 
kollektive aftaler herom.

  Ansættelsesbrøk.

  Hvis du som ansat har pligt til overarbejde.

  Andre relevante aftaler for ansættelsesforholdet, 
eksempelvis hvis der er aftalt særlige skånehensyn, 
eller hvis den ansatte skal have fri på faste ugedage 
på grund af personlige forhold. Det er vigtigt, at disse 
aftaler fremgår skriftligt af ansættelseskontrakten.

Hvis der sker ændringer i ansættelsesforholdet, skal der 
udfærdiges en ny ansættelseskontrakt eller et tillæg til 
den eksisterende kontrakt.   

Malene Mikkelsen
Chefkonsulent,  
DSR Kreds Syddanmark
 

FØR DU SKRIVER UNDER 
 på din ansættelseskontrakt

GODE RÅD TIL DIG
-  At ansættelseskontrakten lever op til kravene i 

listen ovenfor.

-  At eventuelle individuelle aftaler, der er ind-
gået mellem dig og din arbejdsgiver, fremgår af 
kontrakten.

-  Hvis du er i tvivl om, hvad en formulering i 
kontrakten betyder, bør du kontakte den lokale 
tillidsrepræsentant eller faglig konsulent på 
kredskontoret.

-  At du først underskriver ansættelseskontrak-
ten/-beviset, når du og din arbejdsgiver er enige 
om det, der står i kontrakten.  
Din underskrift er en accept af de vilkår, ar-
bejdsgiveren tilbyder dig. 

-  Hvis du ikke har modtaget ansættelseskontrak-
ten ved ansættelsens begyndelse, kan du enten 
mundtligt eller skriftligt bede arbejdsgiveren 
om at få ansættelseskontrakten. Sker det ikke, 
bør du kontakte tillidsrepræsentanten, som vil 
kunne hjælpe dig videre.


