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Både på det kommunale og regionale område vil sygeplejersker opleve at stå 
tomhændede tilbage.  Kredsen møder i løbet af foråret de nye borgmestre med 
kontante krav.

5 LIZETTE RISGAARD VIL GØRE OP MED TRADITIONER
Omkredsen kalder vi et nyt element i Kredsløbet, hvor folk uden for vores radius 
kigger ind i faget. Vi indleder med formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation 
(FH) Lizette Risgaard. 

6 TVÆRKULTUREL SYGEPLEJE DEN STORE FEJLTOLKNING AF BEHOVET
Professor med sygeplejebaggrund er bekymret for, at pårørende til patienter 
af anden etnisk baggrund må påtage sig et stort ansvar. Øget brug af tolkning 
kunne forhindre alvorlige misforståelser. 

8 TVÆRKULTUREL SYGEPLEJE SPÆDBØRNSFORÆLDRE FRA ØST ER 
LIGESOM DANSKE 
Sundhedsplejersker kommer tæt på dagligdagen i udenlandske familier. For 
Kristina Winterskov Møller er det som at komme hos en dansk familie – men der er 
forskelle.  

10 TVÆRKULTUREL SYGEPLEJE ”MUDDI” BYGGER BRO MELLEM KULTURER
Muslimsk sygeplejerske på Kolding Sygehus er en af nøglepersonerne i indvandrer-
medicin. Han vurderer, at sygehuset har langt flere tilbud til etniske patienter end 
tidligere. 

12 TVÆRKULTUREL SYGEPLEJE ANGELICA HAR HJERTET MED PÅ 
STENGÅRDSVEJ
Ung sygeplejerske opvokset i et udsat boligområde er vendt tilbage til samme 
kvarter i Esbjerg – nu som professionel og med ældre borgere af anden etnisk 
herkomst som en stor gruppe.  

14 SÅRBARE GRUPPER HAR FÅET ET SKUD SUNDHED
Sygeplejerske i Svendborg brød ud af monofagligheden og er nu centralt placeret 
i kommunens socialafdeling og i indsatsen over for nogle af samfundets svageste 
borgere. 

16 DU HAR YTRINGSFRIHED – MEN DER ER GRÆNSER
Du er ansvarlig for dine ytringer, og der er flere forhold, du skal holde dig for øje, når  
du ytrer dig.  
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B
åde som samfund og som individer har 
vi været med til at skrive historie under 
covid-19-pandemien, hvis rasen synes 
at klinge af med den yderst smitsomme 
omikron-variant, der har ramt os selv, 
familie, venner og arbejdskolleger, men 

ikke har gjort os helt så syge som tidligere arter af 
coronavirus.

Som organisation for de danske sygeplejersker har DSR 
også gennemlevet en historisk periode, og den er langt 
fra slut. Aldrig har vi været der så intenst for medlem-
merne, aldrig har vi forhandlet så meget på deres vegne, 
og aldrig har vi fået så mange reaktioner på, hvad vi har 
opnået, og navnlig hvad der ikke er lykkedes.

Hvad der kan synes som en mild gaveregn fra regering 
og region i de seneste måneder rækker langt fra til at 
imødekomme alle de berettigede forventninger, vores 
medlemmer har haft til at blive honoreret for deres 
indsats i en helt usædvanlig og belastende periode. 

Forhandlingerne er foregået i tre spor. Det ene er de 
aftaler, der er indgået for at honorere sygeplejersker 
og andre faggrupper for den ekstraordinære indsats i 
covid-19-perioden. Det andet er regeringens vinterpakke 
på en milliard kroner til særlige, midlertidige indsatser i 
sygehusvæsenet i vintermånederne. Kredsen har deltaget 
i at udmønte de 214 millioner kroner, der er tilfaldet 
Region Syddanmark. 

Det tredje spor er regionens januarpakke, der varigt skal 
styrke den lokale løndannelse på sygehusenes særligt 
vagtbelastede områder med 70 millioner kroner og 
ventes at tilgodese 4.500 medarbejdere. Vi indledte for-
handlingerne om fordelingen af disse midler 17. marts, 
efter deadline på Kredsløbet. 

Januarpakken er uset og bemærkelsesværdig, da den 
markerer, at politikerne har lyttet til os og anerkender, at 
der er alvorlige udfordringer med at fastholde især syge-
plejersker. Vores tilgang til fordelingen af de regionale 

BLAD NR. 1 2022  |  LEDER – JOHN CHRISTIANSEN

DEN MILDE GAVEREGN 
rækker langt fra til at tilgodese alle 

JOHN CHRISTIANSEN 
KREDSFORMAND KREDS SYDDANMARK

midler er områder, hvor det er særlig svært at fastholde 
personalet, og hvor vagtbelastningen er størst. Og så har 
vi blik for sygeplejersker med specialuddannelser, for 
eksempel inden for intensiv, anæstesi og psykiatri. Og 
så er vi alle klar over, at lønstrukturkomiteen skal levere 
den holdbare løsning for alle.

I denne udgave af Kredsløbet er det store faglige tema 
tværkulturel sygepleje. Du kan møde en sygeplejefaglig 
forsker og sygeplejersker, hvis arbejde afspejler fagets 
mangfoldighed og den rolle, vi spiller, uanset patienter 
og borgeres køn, alder eller etnicitet.

Som et nyt element i medlemsbladet lancerer vi serien 
Omkredsen, hvor en person udefra kigger ind i vores fag. 
Denne gang er det formanden for FH, Lizette Risgaard, 
der besvarer vores spørgsmål. God læselyst.  

Dansk Sygeplejeråd 
har gennemlevet en
 historisk periode, og  

den er langt fra slut.
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LOKAL LØNDANNELSE

H
vis du har læst kredsformand John 
Christiansens lederartikel på side 3, vil 
du som kommunalt ansat sygeplejerske 
formentlig undre dig over, at primærsek-
toren ikke er nævnt eller indgår i de løn-
pakker, der er uddelt hen over vinteren.

- Sygeplejersker i kommuner kan med rette føle, at der 
ikke har været det samme fokus på deres løn. Borgere 
i eget hjem og på plejecentre har haft covid-19, hvilket 
har belastet sygeplejerskers arbejdsforhold, men ifølge 
kommunerne ikke i samme omfang som på sygehusene. 
Jeg kan love, at det bliver et stort tema, når vi i løbet 
af foråret skal rundt for at hilse på de nye borgmestre 
og de ansvarlige inden for ældreområdet, siger John 
Christiansen.

I samarbejde med FTR og TR har kredsen på forhånd 
lagt pres på kommunerne for at indgå lokalaftaler, der 
honorerer den særlige indsats under covid-19. Nogle steder 
er det lykkedes, andre steder har kommunerne valgt 
alternative løsninger ved at inddrage andre faggrupper 
og ved at indgå aftaler om frivilligt ekstraarbejde, FEA. 

- Ikke kun på det kommunale område, men overalt i 
sundhedsvæsenet er vi bevidste om, at der er sygeple-
jersker, der ikke er omfattet af de indgåede aftaler. Det 
gælder for eksempel operationssygeplejersker og med-
arbejdere inden for det ambulante område, som også 
er blevet rykket til nye ansættelsesområder, siger John 
Christiansen.

Flere midler – øget pres
Et særligt og meget komplekst område er de covid- 
19-aftaler, der er indgået på alle sygehuse. Nogle er ud-
løbere af landsdækkende aftaler, andre aftaler er overordnet 
regionale, og så er der dem, der specifikt er indgået på de 
enkelte sygehuse med udgangspunkt i lokale forhold. 

Kredsens tilgang til forhandlinger på sygehuse har været 
frivillighed, dialog og hensyntagen til den enkelte syge-
plejerske. 

- Der har været flere midler til rådighed for den lokale 
løndannelse, end vi har været vant til, men de er bevilget 
i en tid, da sygeplejersker aldrig har været mere pres-
sede på rettigheder og vilkår. Penge gør noget, men ikke 
alt, for de løser ikke de belastede arbejdsforhold. Men 
det vil være fair at sige, at arbejdsgiverne har anerkendt 
alvoren og er blevet bevidste om, at der skal gøres noget 
for at fastholde sygeplejersker og tiltrække unge til vores 
fag, som vi har argumenteret for i efterhånden mange år, 
siger John Christiansen.

Nogle står skuffede tilbage
Anerkendelsen har også udmøntet sig kontant i co-
vid-19-perioden. Sygeplejersker, der har måttet flytte 
ansættelsesområde, og sygeplejersker, der har indvilget 
i at skubbe deres rettigheder i en aftalt periode, er blevet 
honoreret med mærkbare tillæg for deres fleksibilitet.

Meget er lykkedes ad dialogen og forhandlingens vej, 
men langt fra nok til at honorere alle de syddanske syge-
plejersker, der føler sig berettiget til at blive tilgodeset for 
en særlig indsats.  

MØD GRETE I MAJ
Kredsen får usædvanligt mange henvendelser  
fra medlemmer om løn og arbejdsvilkår i covid- 
19-perioden. På den baggrund er der holdt med-
lemsmøder i fire byer i marts, og 31. maj kan du 
møde Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Chri-
stensen, i Fredericia. Hun vil blandt andet tale om 
løndannelse, lønstrukturkomiteens arbejde – og 
besvare dine spørgsmål. Orienter dig på kredsens 
hjemmeside. 

Sygeplejersker i kommuner  

STÅR OGSÅ FOR TUR
Både på det kommunale og regionale område vil sygeplejersker opleve at stå tomhændede 
tilbage. Kredsen møder i løbet af foråret de nye borgmestre med kontante krav.
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LIZETTE RISGAARD   
vil gøre op med traditioner
Omkredsen kalder vi et nyt element i Kredsløbet, hvor folk uden for vores radius kigger 
ind i faget. Vi indleder med formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 
Lizette Risgaard. 

foreslog, at der blev nedsat en Lønstrukturkomité, som 
skal se på både sygeplejerskernes og de øvrige offentligt 
ansattes lønstrukturer. 

 Ser du lønstrukturkomiteen som et afgørende skridt til 
at opnå ligeløn i typiske kvindefag?

- Det er min klare forventning, at når Lønstrukturkomiteen 
præsenterer sine konklusioner, vil både vi i fagbevægelsen, 
arbejdsgiverne og alle andre interessenter have et faktuelt 
grundlag for, hvad der er op og ned i debatten om løn, og 
hvordan de forskellige organisationers overenskomster 
er sammensat i den offentlige sektor. Det gælder også i 
spørgsmålet om ligeløn. 

- Blandt andet skal komitéen se på det kønsopdelte 
arbejdsmarked, hvor piger og drenge, mænd og kvinder 
vælger uddannelse og job ud fra nogle traditionelle 
opfattelser af, hvad der er kvindejob og mandejob.

Hvor meget betyder fællesskabet i FH for at lykkes med 
ligeløn?

- Ligestilling og ligeløn er et erklæret indsatsområde 
for FH. Vi arbejder for at løsne op for det kønsopdelte 
arbejdsmarked og for, at noget ses som “mandefag” og 
“kvindefag”. Det kræver, at vi har fokus på kønsopdeling 
i uddannelsesvalg. Og det kræver et stærkt fællesskab at 
påvirke og ændre disse grundlæggende strukturer. 

- FH’s arbejde med ligeløn sker således på tværs af fag 
og brancher. Det er til gengæld de enkelte fagforeninger, 
som konkret prioriterer krav fra medlemmerne og for-
handler løn og alt andet, overenskomsterne indeholder 
- og medlemmerne, der i sidste ende siger ja eller nej 
til resultaterne. 

- Jeg håber meget, at arbejdet i komiteen vil tydeliggøre 
værdierne af overenskomsterne på forskellige områder, 
og hvordan vi i fremtiden kan udvikle den offentlige 
løndannelse inden for rammerne af vores danske aftale-
model, siger Lizette Risgaard.     

H
vordan ser du sygeplejerskerne som gruppe 
i FH-familien? Hvad kendetegner den?

- FH’s medlemmer dækker jo både det of-
fentlige arbejdsmarked og det private. Og 
sygeplejerskerne er en vigtig medlems-
gruppe i FH. De løfter sammen med deres 

kolleger fra en række andre medlemsorganisationer 
nogle meget vigtige opgaver i vores velfærdssamfund. 

- Men de står også over for nogle store, helt konkrete ud-
fordringer i deres daglige arbejde, blandt andet fordi de 
mangler kolleger. Det udfordrer arbejdsmiljøet, og den 
problemstilling skal vi i fællesskab have løst. 

 I hvor høj grad er DSR’s lønkamp også FH’s?

- Det er vigtigt for mig at sige, at løn og øvrige arbejdsvilkår 
generelt forhandles af de enkelte organisationer. Det er 
medlemmerne og deres ledelser, som udtager krav og for-
handler. De beslutter for eksempel, om man vil prioritere 
løn, frihed, omsorgsdage, pension eller noget helt andet.

- Men FH kæmper selvfølgelig for gode løn- og arbejds- 
vilkår for alle medlemmer. Det var jo også FH, der 

Vi arbejder for 
at løsne op for 

det kønsopdelte 
arbejdsmarked.

OMKREDSEN

NY 
SERIE
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TVÆRKULTUREL SYGEPLEJE

Den store  

FEJLTOLKNING AF BEHOVET
Professor med sygeplejebaggrund er bekymret for, at pårørende til patienter af anden etnisk baggrund 
må påtage sig et stort ansvar. Øget brug af tolkning kunne forhindre alvorlige misforståelser. 

F
lygtninge og indvandrere samt deres efter-
kommere udgør en stigende patientgruppe 
i det danske sundhedsvæsen. Mange af 
dem, især de ældre, forstår og taler ikke 
dansk, og det skaber grobund for ulighed i 
sundhed. 

Dorthe S. Nielsen har ved siden af at være sygeplejerske 
forsket i tværkulturel sygepleje i de seneste 10 år og er 
fortrolig med en række studier af minoriteters adgang 
til sundhed og den ulighed, de kommer ud for. Den store 
udfordring er at få den opsamlede viden til at brede sig i 
sundhedsvæsenet.

- Jeg oplever eksempelvis stadig, at der er sundheds-
professionelle, der finder det svært at bruge en tolk. Når 
man i stedet bruger pårørende som tolke, er der risiko 
for både misforståelser og fejl, og at vi udsætter dem 
for et ekstremt stort ansvar. Vi fratager dem deres rolle 
som støttende pårørende, når de også skal tolke, siger 
Dorthe S. Nielsen.

I 2018 blev sundhedsloven skærpet, så udlændinge som 
hovedregel skal betale et gebyr for tolkning, hvis de har 
boet over tre år i Danmark og fortsat ikke taler sproget.  

- Efter min vurdering er det ulighedsskabende, at vi 
som samfund har en lov, der dikterer, at folk selv skal 
betale for tolkning i sundhedsvæsenet efter tre års 
ophold i Danmark.  Hvis tilflyttere ikke taler dansk 
efter tre år, kan der være rigtig mange gode grunde til, 
at det nok bliver rigtig svært for dem at indlære spro-
get. Særligt svært traumatiserede, analfabeter og de 
ældre patienter kan være særligt udfordrede her, siger 
Dorthe S. Nielsen.

Når patientforløb går galt
Hun beretter om tilfælde, hvor der er sket fatale misfor-
ståelser ved manglende tolkning. De kan forekomme, 
hvis en pårørende bliver bedt om at formidle, at pa-
tienten lider af en alvorlig kræftsygdom, men ikke kan 
nænne at bringe budskabet videre. 

Gennem sit arbejde på Indvandrermedicinsk Klinik på 
OUH har Dorthe S. Nielsen oplevet, at det kan skabe 
konflikter og frustrationer, hvis en patient er mangel-
fuldt informeret og ikke forstår sin situation i forhold til 
både diagnose, prognose og behandling.  

For eksempel kan patienter i et palliativt forløb blive 
frustreret på personalet, fordi de ikke har fået deres 
kræftdiagnose formidlet af et familiemedlem og derfor 
ikke ved, hvad de fejler. Patienten kan derved miste til-
liden til systemet og til personalet, og personalet på den 
anden side forstår ikke patientens frustrationer, da de er 
overbevist om, at alt er oversat. Disse forløb er dybt sørge-
lige, for det har konsekvenser for både patient, familie 
og de sundhedsprofessionelle, siger Dorthe S. Nielsen.

Professor og sygeplejerske Dorthe S. Nielsen – fatale misforståelser 
ved manglende tolkning.
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TVÆRKULTUREL SYGEPLEJE

På det regionale område har Region Syddanmark et 
velfungerende tolkecenter på Kolding Sygehus. Hendes 
erfaring er, at tolkene bliver brugt for lidt, dels på grund 
af manglende viden om tilbuddet, og dels fordi det i et 
accelereret patientforløb kan forekomme besværligt 
at skulle bestille en tolk. Dorthe S. Nielsen har gode 
erfaringer med de syddanske tolke og har mange 
eksempler på, hvordan de kan indgå som professio-
nelle samarbejdspartnere og kulturelle mediatorer, så 
patienten får en god oplevelse af samtalen og af mødet. 
De tolkede samtaler kan kun foregå via telefon eller 
video fra Kolding Sygehus. 

Nysgerrighed skal aflive myter
Tværkulturel sygepleje bygger på en holistisk tilgang 
til patienter og på at opnå kompetencer til at forstå 
forskellige kulturer, ikke kun borgere og patienter fra 
Mellemøsten og Afrika, men også i det danske samfund. 
Hensigten er, at sygeplejersker skal være kompetente 
til at anerkende, forstå og agere i, at alle patienter er 
forskellige og har deres egen unikke historie med sig. 

Manglende sprog er den store barriere, når det gælder 
borgere fra ikke-vestlige lande. For eksempel er der 
sprog, som ikke har ordet screening, der ofte bruges ved 
kræftbehandling. Ligeledes kan det være svært at begå 
sig på internet og NemID, hvis man kommer som flygt-
ning fra et land, hvor der kun har været krig og ingen 
adgang til internet eller computer. Mange flygtninge 
kan derved opleve, at de bliver bragt 50 år frem i tiden i 
forhold til livet i deres hjemland. 

Talrige flygtninge har som følge af mange traumatise-
rende oplevelser fået posttraumatisk stress syndrom. 
PTSD. De er særligt sårbare, hvis de selv eller deres på-
rørende bliver syge. PTSD kalder på kommunikative og 
tværkulturelle kompetencer samt på medmenneskelig 
interesse og anerkendende nysgerrighed. Det gælder om 
at prøve at forstå og afdække den enkeltes livshistorie 
og at være nysgerrig på alt det, man ikke forstår. Ellers 
kan negative myter og stigmatiserende fortællinger om 
patienten brede sig og blive til sandheder. 

Pårørende under hårdt pres
Dorthe S. Nielsen er meget bekymret for konsekvenserne 
af, at der i de senere år er nedlagt geriatriske senge og 
sparet i ældresektoren. I takt med, at der bliver flere ældre, 
heraf mange af anden etnisk herkomst, skal der tværtimod 
investeres og med tværkulturelle briller. Der er behov for 
øgede kompetencer til at løse opgaven professionelt og 
medmenneskeligt. Ellers udsættes patienternes familier 
for et uhensigtsmæssigt stort ansvar og hårdt pres.

- Jeg er voldsomt bekymret for de mange pårørende, som 
påtager sig store omsorgsopgaver hos deres komplekse 
syge og svækkede ældre. I en kollektivistisk familiekultur 
er det en ære at tage sig af de syge, men de mange selv-
udpegede hjælpere og pårørende har brug for støtte og 
supervision af sundhedsvæsenet for at undgå, at de selv 
ender med at blive nedbrudte og syge af de mange og 
krævende omsorgsopgaver, siger Dorthe S. Nielsen.

Dorthe S. Nielsen har arbejdet 11 år i Indvandrermedicinsk 
Klinik på OUH, blev i 2020 professor i sårbarhed, og 
hendes funktion var delt mellem klinikken og geriatrisk 
afdeling på OUH. Siden 1. januar 2022 er hun primært i 
geriatrien, hvor hun udforsker tværkulturelle elementer 
og har egne patientforløb. Ved siden af er hun gæste-
professor på klinikken.      

LANDSKURSUS OM TABUER
Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje mødes 
i dagene 31. marts – 1. april til landskursus i Fre-
dericia. Hovedemnerne er tabuisering af seksua-
litet og social kontrol. Det er også vigtige emner. 

Jeg er voldsomt bekymret for  
de mange pårørende.
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TVÆRKULTUREL SYGEPLEJE

SPÆDBØRNSFORÆLDRE 
fra øst er ligesom danske 
Sundhedsplejersker kommer tæt på dagligdagen i udenlandske familier. For Kristina Winterskov 
Møller er det som at komme hos en dansk familie – men der er forskelle.  

T
ønder Kommune strækker sig fra grænsen 
og langt mod nord med marsklandskab og 
masser af landbrugsjord. Mange familier 
fra Rumænien, Ukraine og Polen er flyttet 
til området for at få job i landbruget og 
indlede en ny tilværelse i Danmark.

Sundhedsplejerske Kristina Winterskov Møller møder 
de udenlandske familier i kommunens nordøstlige 
hjørne, når hun sammen med to kolleger kører i Toftlund- 
distriktet. Hun oplever ikke noget kulturchok, når hun 
besøger dem, men forskelle er der.

- Disse familier er ikke vant til sundhedspleje, som vi 
kender det. I stedet er der tradition for, at moderens eller 
faderens forældre flytter ind de første par måneder efter 
fødslen. Men jeg har kun mødt positiv respons på vores 
tilbud fra forældrene, der også får at vide, at de bare kan 
ringe, hvis der opstår et behov. Det benytter mange sig 
af, siger Kristina Winterskov Møller.

Migrantfamilierne får præcis det samme tilbud om sund-
hedspleje som danske spædbørnsfamilier. Med sig har 
sundhedsplejersken håndbogen ”Sunde børn” udgivet af 
Sundhedsstyrelsen og oversat til det relevante sprog. 

- Vi får en snak ud fra styrelsens råd og anbefalinger, og 
det giver mening for dem. De er meget lyttende og vil 
gerne lære, hvordan vi gør det. Vi er også selv nysgerrige 
efter at vide, hvordan traditionerne er i de lande, de 
kommer fra, siger Kristina Winterskov Møller.

Med i mødregruppe
Familiernes sproglige forudsætninger er forskellige. 
Nogle har været i Danmark så længe, at de behersker 
dansk, men ellers foregår snakken oftest på engelsk. I 
nogle tilfælde er der behov for tolkning, enten fysisk ved, 
at tolken tager med, eller pr. telefon med et tolkebureau. 

Behovene er de samme som hos danske familier. Der 
kan være ammeproblemer, og der er fokus på, om barnet 
tager nok på i vægt. Vejledning i motorik med øvelser 

indgår ligeledes, og i det hele taget når sundhedsplejer-
sken vidt omkring. Også parforholdet og større søskende 
kan være et tema. 

- Vi spørger også ind til deres netværk og forsøger at inte-
grere dem i en dansk mødregruppe, hvis de taler dansk 
og ønsker det. Ellers forsøger vi på tværs af distrikter at 

Disse familier er ikke vant til  
sundhedspleje, som vi kender det.

Sundhedsplejerske Kristina Winterskov Møller – udenlandske børns 
trivsel er helt på niveau med danske børns.
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samle mødre fra samme land, og vi har lige etableret en 
ukrainsk mødregruppe med fem kvinder, siger Kristina 
Winterskov Møller. 

I de fleste af familierne fra Østeuropa arbejder begge 
forældre på en gård med at passe svin og kreaturer, og 
enkelte af mødrene har rengøringsjob. De etablerer sig 
med bolig og bliver en del af et af kommunens mange 
lokalsamfund. 

Trivsel på dansk niveau
Besøgene i de første uger efter fødslen og i månederne 
efter for at følge barnet og familiernes trivsel bringer 
sundhedsplejerskerne tæt på dagligdagen i hjemmene. 
Indretningen af boligen viser ofte, at de ikke er så godt 

vante fra deres hjemlande. Der er mindre nips og luksus 
end i mange danske hjem. 

Den mere spartanske boligstil kompromitterer dog på 
ingen måde børnenes trivsel. Vel er der ikke et pusle-
bord, som danske småbørnsforældre anvender, og i stedet 
foregår skift af børn i deres seng, på sofaen eller på spise-
bordet. Østeuropæiske familier er heller ikke vant til at 
lade deres børn sove uden for i en barnevogn. 

- Men børnenes trivsel er helt på niveau med danske 
børns. Vi mærker, at de udenlandske familier rigtig gerne 
vil deres børn, og de har det godt. I dagligdagen tænker 
jeg ikke på, om det er den ene eller den anden familie, jeg 
besøger, siger Kristina Winterskov Møller.     

Rumænske Ionica-Liana i kærlig øjenkontakt med sin på fototidspunktet 22 dage gamle datter, Emma-Jessica. Hun har boet i Danmark i ni år og er 
ligesom faderen, Constantin, pakkeomdeler om natten - når hun ikke er på barsel.
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”MUDDI” BYGGER BRO
mellem kulturer
Muslimsk sygeplejerske på Kolding Sygehus er en af nøglepersonerne i indvandrermedicin. Han 
vurderer, at sygehuset har langt flere tilbud til etniske patienter end tidligere. 

M
uhiadien Weisi har bedre forudsætnin-
ger end de fleste for at indgå i det ind-
vandrermedicinske team, som Sygehus 
Lillebælt har haft siden 2015. Han er 
kurder fra Iran og er født og opvokset 
i en flygtningelejr i Irak. Fra krigsud-

bruddet i 2003 levede han og familien under langt mere 
humane forhold i Jordan og kom sammen med foræl-
drene og fem af sine otte søskende til Kolding i 2006.

- Flygtningelejren i Irak var som et fængsel med over 
50.000 mennesker. Vores familie rykkede til Jordan i 
2003, og jeg begyndte at arbejde frivilligt for FN, Røde 
Kors, Unicef, Care og japanske læger. Da jeg kom til 
Danmark i 2006, havde jeg en drøm om at blive læge. 
Jeg havde lyst til at gøre en indsats og hjælpe folk i nød-
situationer, siger Muhiadien Weisi. 

Via sprogskolen og Frivillighuset Kolding, et mødested 
for flygtninge og indvandrere, fik han et indblik i det 
danske samfund og uddannelsessystemet. Han indså, at 
vejen til at blive læge ville blive lang for en 26-27-årig, der 
blot havde en arabisk uddannelse på gymnasieniveau 
med sig. I stedet valgte han efter ni måneder i Danmark 
at uddanne sig til social- og sundhedshjælper og siden 
assistent. I 2012 fortsatte han med merit på sygeplejerske-
uddannelsen i Vejle, hvor han færdiggjorde studiet i 2015. 

Som ny sygeplejerske blev han ansat på medicinsk 
afdeling på Kolding Sygehus og derefter i anæstesien, 
hvor han begyndte på specialuddannelsen, inden han 
i september 2020 kom til skadestuen. Det tiltalte hans 
akutte gen at arbejde et sted, hvor dagene er mindre 
forudsigelige. Her kan han også kan være behjælpelig, 
når patienter med en anden etnisk baggrund bliver 
indlagt, og sprogbarrieren tårner sig op. Han begår sig 
på engelsk, arabisk, kurdisk, persisk, afghansk (dari) og 
noget nær perfekt dansk. 

- Jeg kommer selv fra samme del af verden og kan 
bidrage med forståelsen af, hvordan patienter fra andre 
kulturer har det, og hvorfor børnene for eksempel selv 

Sygeplejerske Muhiadien ”Muddi” Weisi – mange flere tilbud til ind-
vandrerfamilier end før.
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vil vaske deres mor, når hun er indlagt. De kan sige til 
mig, at det er deres ansvar, og at de ikke har social- og 
sundhedshjælpere og hjemmepleje, hvor de kommer fra, 
siger Muhiadien Weisi.

Samme sygepleje til alle
Under sygeplejestudiet var han i 2014 i seks ugers prak-
tik i Kurdistan, hvilket var en stor succes både personligt 
og for skolen, hvor han måtte fortælle om sine iagttagel-
ser og fik lov til at overskride den tildelte tid væsentligt. 

Blandt hans budskaber var, at kurdiske sygeplejersker ikke 
havde noget med den personlige pleje at gøre, som at vaske 
patienter og skifte ble. Det tog familien sig af. På intensiv-
afdelingen var en datter eller svigerdatter installeret på en 
madras ved siden, når mor var indlagt, og uden for sad et 
mandligt familiemedlem og passede på og gik ærinder. 

- I Danmark tilbyder vi samme sygepleje til alle tros-
retninger, men når det er en kvinde, kan jeg bede en af 
mine kvindelige kolleger hjælpe med vask, hvis hun øn-
sker det. Det handler om at aflæse patienternes behov, 
hvor deres grænse er, og det gælder ikke kun muslimske 
patienter, siger Muhiadien Weisi.

Han deler etniske patienter i to grupper: Den ene gruppe 
patienter er født og opvokset i deres hjemlande og brin-
ger deres egen kultur med sig, mens den anden er efter-
kommere opvokset i Danmark. Især omgangen med den 
første gruppe kan føre til misforståelser. Hvis en mandlig 
kollega går ind til en sådan patient og helt naturligt kig-
ger til en ble, kan det blive opfattet som et overgreb. 

- En gang i kvartalet mødes vi i teamet og kan tale om, hvad 
vi skal være opmærksomme på over for denne gruppe af 
patienter. Vi har meget materiale på intranettet, blandt 
andet pegebilleder, så patienter, der ikke taler dansk, kan 
vise, hvad de har brug for. Der er også artikler om, hvad en 
muslimsk, jødisk eller tamilsk kvinde ikke spiser. Vi er nødt 
til at indrette os efter deres behov, siger Muhiadien Weisi.

De tydelige forskelle
En dansk læges rolle er anderledes og mere inddra-
gende end i hjemlandet, hvor opfattelsen er, at jo mere 
læger undersøger, jo mere medicin de giver, jo bedre er 
de. Hvis lægen afstår fra at give medicin og nøjes med 
at anbefale lidt ekstra vand, kan det opfattes som et 
svaghedstegn. 

Muhiadien Weisi husker fra skadestuen en niårig syrisk 
pige, der var blevet forbrændt af kogende vand, og 
som han overtog plejen af på en nattevagt. Forældrene 
var mest bekymrede for, om de ville blive anklaget for 
overgreb. Mens pigen blev skyllet med kold vand og fik 
det bedre, forsikrede han dem om, at sygeplejersker ikke 
agerer politifolk, men blot vil hjælpe.

Da en arabisk kvinde med kurdisk baggrund døde på 
medicinsk afdeling, troppede op mod 50 familiemed-
lemmer og venner op for at vise hende den sidste ære, 
og en kvindelig kollega ringede hjem til Muhiadien for at 
beklage sin nød. Han kom ind og fik udvirket, at de fem-
seks nærmeste kunne være på stuen, mens de øvrige 
blev henvist til tage afsked i kapellet senere.  

”Muddi” er nu dansker
Hvis en etnisk patient bliver lagt i gips efter et brud, går 
tankerne mest på, hvad man skal sige til sin arbejdsgiver, 
og om man bliver fyret fra jobbet. Så er sygeplejerskens 
rolle at fortælle, at sådan foregår det ikke i Danmark. 

- Alene i den tid, jeg har været i det danske sundheds-
væsen, er der sket store ændringer, også sygeplejemæs-
sigt. Sundhedsansatte forsøger at finde et fælles sprog, 
og vi har mange flere tilbud på hylderne, tolkning på 
alle mulige sprog, besøg af en præst og nøglepersoner i 
indvandrermedicin, siger Muhiadien Weisi.   

Hvis du som læser af Kredsløbet funderer over, hvor-
dan hans fornavn udtales, så har en ældre kvinde fra 
Koldings midtby løst det. Da Muhiadien var i praktik 
under sosu-uddannelsen, vil hun kalde ham Jens eller 
Hans, hvad han ikke brød sig om. I stedet fandt hun på 
”Muddi”, der siden bredte sig til sygehuset. 

”Muddi” bor med sin kone, Bahar, og parrets tre børn på 
12, 10 og tre år i et hus i Bramdrupdam, og de har alle 
været danske statsborgere i flere år.     

Det handler om at aflæse patienternes  
behov, hvor deres grænse er, og det gælder 

ikke kun muslimske patienter.
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ANGELICA
har hjertet med på Stengårdsvej
Ung sygeplejerske opvokset i et udsat boligområde er vendt tilbage til samme kvarter i Esbjerg  
– nu som professionel og med ældre borgere af anden etnisk herkomst som en stor gruppe.  

S
tengårdsvej i det østlige Esbjerg har i årevis 
hørt til landets udsatte boligområder. An-
delen af beboere med anden etnisk bag-
grund end dansk er høj, og tilknytningen til 
arbejdsmarkedet, uddannelsesniveauet og 
indkomsten er i den lave ende. 

Sygeplejerske Angelica 
Jørgensen – opvokset i udsat 
boligområde og nu tilbage 
som professionel.
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Her boede Angelica Jørgensen, fra hun var tre år, til hun 
blev 18 år. Derefter flyttede hun til bydelen Kvaglund, hvis 
almene boliger nu ikke længere er på boligministerens 
liste over udsatte områder. Siden uddannede hun sig til 
sygeplejerske og var i det sidste halvår i praktik i hjemme-
plejen. Det lagde sporet for hendes første job som færdig- 
uddannet sygeplejerske for halvandet år siden. Nu er hun 
professionelt tilbage på barndommens vej. 

- Man kommer vidt omkring og får en lille viden om 
mange dele af sygeplejen. Det kan være diabetes og hor-
monsygdomme, og borgere kan have noget med hjertet 
eller lide af psykisk sygdom. Jeg kan godt lide at arbejde 
med psykiske problemstillinger, når nogen har brug for 
at snakke, og man har følelsen af, at der er mere tid til at 
opbygge en sygeplejerske-borger-relation, siger Angelica 
Jørgensen, 33 år. 

En stor gruppe af borgere har en anden etnisk baggrund 
– somaliere, irakere, bosniere, egyptere og tyrkere med 
flere – og mange af dem er over 60 år. 

- Jeg har samme tilgang til sygeplejen til dem som over 
for alle andre, for alt handler om at opbygge tillid og 
relationer. Men det kan være mere problematisk på 
grund af især sprogbarrieren. En meget lille del af disse 
borgere kan dansk, og de har ikke ret til betalt tolk, når 
de har været her i landet i tre år. Ofte skal vi finde ud 
af, om der er andre helbredsmæssige problematikker, 
vi skal være opmærksomme på, og om der er familie at 
trække på. Det kan være svært at vurdere, og så er der 
risiko for fejl, siger Angelica Jørgensen. 

Kropssproget fungerer
Hun oplever, at der kan være behov for flere opfølg-
ningsbesøg end hos etniske danskere, både for at skabe 
tillid og for at sikre sig, at borgeren eksempelvis har 
fået bragt den nødvendige medicin. Ikke alle er fortro-
lige med danske ugedage, og så lurer risikoen for at gå 
forgæves efter medicin. Har borgeren et stomikateter 
fastgjort med et plaster, kræver det oftest et besøg 
dagen efter.

Angelica bruger i manglen på et fælles sprog og tolke 
det nonverbale kropssprog i sin kommunikation med 
borgeren, og det kan bryde barrieren. Når isen er brudt, 
bliver hun ofte mødt med fagter, og at flygtningen eller 
indvandreren tydeligvis har noget på hjerte. 

- Problemet er ofte, at vi ikke kender til deres behov, og 
at de ikke kan give udtryk for dem. Nogle gange kan det 
se meget akut og voldsomt ud, når hele familien – døtre, 
svigerbørn, fætre og kusiner – er der. Men selv om der 
kan være 12-14 familiemedlemmer i en lejlighed, får 
man som sygeplejerske plads til at gøre, hvad man 
skal, og de yngre er gode til at hjælpe og fortælle om 
borgerens behov, siger Angelica Jørgensen. 

Sprogbarriere skaber ulighed
Sygeplejersker i primærsektoren får i stigende omfang 
delegeret opgaver, der tidligere blev udført på sygehuset, 
og sygehuspersonalet og praktiserende læger kan videre-
give, hvad borgeren har behov for efter behandling. Allige-
vel lurer tvivlen, om især ældre patienter har levet med 
behandlingskrævende lidelser i måneder. Sprogbarrieren 
kan være en svær hindring for at skabe lighed i sundhed. 

Ofte får de tre sygeplejersker, der kører ruten på Sten-
gårdsvej og andre boligområder i Østerbyen, hjælp af det 
multietniske aktivitetshus, Mosaikken, der arbejder med 
sundhedsfremme for borgere med en anden etnisk bag-
grund, som er over 60 år eller førtidspensionister. Hvis 
sygeplejerskerne fornemmer, at noget er helt galt hos en 
borger, er husets tosprogede medarbejdere en stor hjælp 
til at afkode behovet. 

Angelica: vær nysgerrig
Hendes råd til andre sygeplejersker, der får med etniske 
minoriteter at gøre: Bevar din nysgerrighed, lær deres 
kultur at kende og forstå, hvad de har behov for. Kun der-
ved kan du skabe tryghed og yde den bedste sygepleje.       

- Vi oplever ikke noget af det, der er omtalt i medierne, 
med trusler og vold i udsatte boligområder. Folk her er 
rare, imødekommende og gæstfri, og man bliver altid 
budt på noget. Jeg kunne godt ønske mig, at der kom 
en løsning med sproget, så man kan yde den sygepleje, 
borgere med anden etnisk baggrund er berettiget til. Der 
er flere genindlæggelser, for det er lettere at tage dem i 
opløbet med danskere, siger Angelica Jørgensen.     

Vi oplever ikke noget af det, der er  
omtalt i medierne, med trusler og vold i  

udsatte boligområder.
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Sårbare grupper har fået 

ET SKUD SUNDHED
Sygeplejerske i Svendborg brød ud af monofagligheden og er nu centralt placeret i kommunens 
socialafdeling og i indsatsen over for nogle af samfundets svageste borgere. 

B
orgere med handicap, psykiske lidelser 
eller misbrug modtager oftest en social-
pædagogisk indsats. Det kan være på bo-
steder, i misbrugscentre eller i dagtilbud. 
Men de har også behov for at blive set på i 
et sundhedsfagligt perspektiv. 

Svendborg Kommune oprettede for godt to år siden 
en projektstilling som sundhedsfaglig konsulent for at 
forene de to fagligheder og give sårbare borgere på 
kommunens bosteder et bedre tilbud og et bedre liv. 
Sygeplejerske Nina Adel Vitale havde da arbejdet i pri-
mærsektoren, siden hun blev færdiguddannet i 2005, og 
hun så en spændende udfordring i jobbet.

- Stillingen gav for det første mulighed for at bevæge sig 
ud af den monofaglige kultur i den almindelige ældre-
pleje og over i en tværfaglig indsats. For det andet har 
jeg en udviklingshæmmet lillesøster, så jeg kender til 
området fra familien og ved, at det har været overset i 
årtier, siger Nina Adel Vitale. 

Helt tilfældigt faldt jobopslaget sammen med, at hun var 
ved at afslutte sin sundhedsfaglige kandidatuddannelse, 
cand.scient.san. Projektets kommissorium fastlagde de 
ydre rammer, men hun kom i høj grad selv til at præge 
indholdet i stillingen. Allerede i december 2020 blev den 
gjort permanent. 

- Formålet er, at vi med en styrket sundhedsfaglig indsats 
skal fremme trivsel og give borgerne et meningsfyldt og 
værdifuldt hverdagsliv, blandt andet ved en fælles faglig 
tilgang, sundhedsfaglige instrukser og et kompetenceløft 
af alle faggrupper, siger Nina Adel Vitale. 

Sundhedsfaglige mangler
Førstehåndsindtrykket af kommunens indsats over for 
disse sårbare grupper var, at de var blevet taget sig godt 
af, og at borgersikkerheden ikke var kompromitteret. 
Men under overfladen hang det kun lige sammen, og 
personalets kompetencer var presset til det yderste. 
Styrelsen for Patientsikkerhed havde i 2019 givet flere 
påbud, da der manglede fælles, fyldestgørende instrukser 
omkring det sundhedsfaglige.

- Et botilbud er også et behandlingssted, og sundheds-
loven dikterer præmisserne for borgersikkerhed og 
kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats. Der mang-
lede kompetencer, og det ledelsesmæssige ansvar for 
det sundhedsfaglige lå hos pædagogisk uddannede. 
Derfor gik vi i den tværfaglige, bredt sammensatte 

Sundhedsfaglig konsulent Nina Adel Vitale – fra monofaglig kultur i 
den almindelige ældrepleje og over i en tværfaglig indsats.
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projektgruppe i gang med at udarbejde sundhedsfaglige 
instrukser, siger Nina Adel Vitale.    

Svendborg Kommune har fem botilbud med i alt 150 
borgere, hvortil kommer et forsorgscenter og centre 
for misbrugsbehandling og alkoholbehandling. Social-
afdelingen varetager også tilbuddene i servicelovens 
paragraf 85 om ”hjælp til udvikling af færdigheder til 
personer, der har behov herfor på grund af betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer.” 

Meget kompleks indsats
Foruden socialpædagoger samarbejder Nina Adel 
Vitale med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter 
samt ergo- og fysioterapeuter, og der er brug for alle 
fagligheder. Borgerne har behov for støtte til at få struk-
tur på deres dagligdag, komme i bad, købe ind, danne 
socialt netværk og ofte leve med en kronisk sygdom. 

Mange har en usund levevis, og undersøgelser viser, 
at de i gennemsnit dør 15-20 år tidligere end resten af 
befolkningen. 

- Borgerne har massivt brug for en socialpædagogisk 
og sundhedsfagligt meget kompleks indsats. Opgaven 
med at få medicin og komme til læge har været løftet 
af socialpædagoger, men det har haltet med sundheds-
fremme, tidlig opsporing af begyndende sygdomme og 
at leve op til dokumentationskravene i sundhedslov-
givningen, siger Nina Adel Vitale. 

Fagligheder kan forenes
I de seneste to år er der oprustet betydeligt med flere 
sygeplejersker for at styrke det sundhedsfaglige område. 
Det socialpsykiatriske bosted havde i forvejen pæn syge-
plejerskebemanding, og yderligere to bosteder har nu 
sygeplejersker ansat, mens de øvrige to har sosu’er til at 
supplere socialpædagoger.   

- Vi har fået udarbejdet et fint sæt af sundhedsfaglige 
instrukser, vi har introduceret Fælles Sprog III, så vi 
kan dokumentere indsatsen, og vi har fået organiseret 
registreringen af utilsigtede hændelser, så vi kan drage 
læring af dem. Min egen rolle er at være projektleder, 
underviser og sparringspartner, og jeg møder stor opbak-
ning fra ledergruppen og medarbejderne. Min vigtigste 
opgave er at spille mine kolleger gode, og vi er i gang 
med at styrke det monofaglige, siger Nina Adel Vitale. 
 
Hun vedgår, at socialpædagoger og sygeplejersker har 
et vidt forskelligt udgangspunkt. Hvor sygeplejersker fo-
kuserer på problemløsningen og målet, er pædagogerne 
optaget af vejen derhen og ressourcerne. Det bedste 
fra de to verdener kan gavne udviklingshæmmede og 
udsatte borgere, der ikke selv er i stand til at opsøge 
sundhedsydelser. To eksempler: Færre bliver nu indlagt 
med urinvejsinfektioner, og skift af forbinding på skinne-
benssår er sat i system.

Sygeplejersker skal turde
Som nøgleperson i kommunens sundhedsfaglige sats-
ning på bostederne trives Nina Adel Vitale storartet i 
jobbet.

- Jeg er helt vild glad for dette skifte, hvor man får kon-
trasteret sin egen faglighed og kan udvikle sygeplejen og 
sundhedsfagligheden i en anden kontekst. Jeg håber, at 
flere sygeplejersker tør gå samme vej, siger hun.     

Borgerne har massivt brug for en 
socialpædagogisk og sundhedsfagligt 

 meget kompleks indsats.
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D
u er ansvarlig for dine ytringer, og der er 
flere forhold, du skal holde dig for øje, når 
du ytrer dig. Som offentligt ansat har du en 
vidtgående ret til at ytre dig om forholdene 
på din arbejdsplads og de erfaringer, du har 
med sundhedsvæsenet indefra. Du må også 

udtale dig offentligt om konsekvenserne af politiske beslut-
ninger, ressourcespørgsmål og så videre og så videre.

Der er ikke noget juridisk krav om, at din ledelse eller 
andre skal godkende en eventuel udtalelse, så længe du 
udtaler dig på dine egne vegne. Det kan dog være en god 
idé, at du rejser kritik internt på din arbejdsplads først. 
Den offentlige arbejdsgiver må heller ikke opsætte regler 
for, at ledelsen, presseafdelingen eller andre skal god-
kende dine udtalelser, hvis du udtaler dig på egne vegne.

Husk den gode tone
Hvis du ytrer dig inden for ytringsfrihedens rammer, må 
din ledelse ikke sanktionere dig ansættelsesretligt på 
grund af din ytring. Det vil sige, at de ikke må opsige dig 
eller på anden måde stille dig dårligere på grund af din 
lovlige ytring. Ytringsfriheden er dog begrænset, og det 
er nødvendigt, at du holder dig inden for de juridiske 
rammer. Det indebærer blandt andet:

   Du SKAL gøre opmærksom på, at du udtaler dig på 
egne vegne

   HUSK den gode tone – du må ikke være særligt grov 
i dine udtalelser eller for eksempel tage kolleger til 
indtægt for dine følelser eller ytringer – heller ikke, 
selv om du er vred eller skuffet

   Du skal sikre dig, at du ikke bryder din tavshedspligt, 
se nedenstående om tavshedspligt

   Dine ytringer må IKKE være krænkende eller injurie-
rende – hold dig på din egen banehalvdel, så du sikrer 
dig selv i forhold til ikke at overskride grænsen for 
krænkende udtalelser om andre

   Din ytringer skal være korrekte – altså fakta skal være 
rigtige og ikke antagelser. Hvis du er i tvivl, skal du enten 
tjekke fakta eller lade være med at videregive dem

Hvis du ønsker at læse mere om ytringsfrihed, kan du 
finde mere på https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/
din-situation/din-ytringsfrihed

Ytringsfrihed kontra tavshedspligt
Ytringsfrihed og tavshedspligt kan kollidere, hvorfor 
du skal være meget opmærksom på ikke at bryde din 
tavshedspligt, når du ytrer dig. Tavshedspligt handler 
om oplysninger og ikke om holdninger eller meninger. 
Din arbejdsgiver kan ikke udvide tavshedspligten til at 
omfatte meninger uden at krænke din ytringsfrihed. 
HUSK, ansvaret er dit i forhold til at sikre, at du over-
holder tavshedspligten. Tavshedspligten er reguleret af 
lovgivning, for eksempel for offentligt ansatte fremgår 
det af Forvaltningslovens §27, hvilke oplysninger der 
kan pålægges tavshedspligt. 

Såfremt du ytrer dig på de sociale medier, skal du være 
særligt opmærksom på, at lukkede grupper ikke altid 
er lukkede, hvilket øger risikoen for at dine ytringer 
og/eller oplysninger videregives uden for de juridiske 
rammer. 

Hvis du er i tvivl, om dine ytringer ligger indenfor de 
juridiske rammer eller er et brud på tavshedspligten, 
skal du endelig kontakte din TR/FTR eller kredsen.  

DU HAR YTRINGSFRIHED 
– men der er grænser

Anna Løgstrup
Chefkonsulent, DSR,  
Kreds Syddanmark 
 


