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Kære medlemmer
Vi har i denne udgave af Kredsløbet valgt 
at sætte fokus en gruppe af patienter og 
borgere, som af mange gode grunde kan 
have svært ved at tale deres egen sag 
over for politikere og myndigheder: 
Børnene.

Børns sundhed og trivsel er et af kreds- 
bestyrelsens indsatsområder, og 
redaktionen af vores medlemsblad har 
valgt at sætte fokus på området fra flere 
vinkler. 

Du kan møde sundhedsplejersken, der 
ser uligheden i sundhedsvæsenet, 
allerede fra barnet er spæd. Du kan møde 
sygeplejersken, der kerer sig om sine 
børns opvækst og blev engageret i Foræl-
drenes Landsforening, da hendes 
hjemkommune begyndte at skære ned 
på daginstitutionerne. Du kan få et 
indblik i, hvilken rolle sygeplejersken kan 
spille i en tidlig, sundhedsfremmende 
indsats. Og du læse om, at stadig flere 
børn får funktionelle symptomer, hvilket 
kan være tegn på, at de har ondt i livet. 

Uanset hvilken funktion vi som sygeple-
jersker har i det danske sundhedsvæsen, 
har vi en betydelig rolle, når det gælder 
sundhedsfremme og forebyggelse. Børns 
ve og vel er i den forbindelse hjerteblod.

Jeg kan ikke vide, om folketingsvalget er 
udskrevet eller måske allerede holdt, når 
du modtager Kredsløbet. Såfremt det 
ikke er tilfældet, er valget i hvert fald 
rykket nærmere. Uanset dit politiske 
ståsted vil jeg opfordre dig til at engagere 
dig, gerne ved at bruge din sygeplejefag-
lige baggrund, og give dit bud på, hvad vi 
samfundsmæssigt kan gøre for at 
fremme børn og unges sundhed og 

trivsel. Det kan også være et hvilket som 
helst andet sundhedsfagligt emne, der 
optager dig, herunder hvordan vi i frem- 
tiden skal indrette den del af sundheds-
væsenet, du bevæger dig i dagligt.

Dansk Sygeplejeråds budskab op til valget 
er: Tid til kvalitet. Det rummer fire forslag 
til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen 
med udgangspunkt i, at god pleje og 
behandling er værd at bruge tid på. 

Når vi er ved de politikere, der kæmper 
om vores gunst, er der grund til at minde 
om, at vi i sygeplejefaget i stigende grad 
støder på beretninger om pressede 
arbejdsvilkår og arbejdsgivere, der for- 
søger at skrue på tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden, så det bliver stadig sværere 
at få hverdagen til at hænge sammen 
med familieliv – og børn. 

I Dansk Sygeplejeråd efterlades vi med 
indtrykket, at arbejdsgivere snarere 
tænker på sammenhængen mellem 
arbejdsliv og økonomi end på det liv, vi 
lever ved siden af at tjene det danske 
sundhedsvæsen. 

Jeg kan i den forbindelse ikke lade være 
med at minde om, at involvering af og 
dialog med de ansatte og deres repræ-
sentanter er ualmindelig vigtig, når man 
gennemfører forandringsprocesser eller 
ændrer vilkår på den enkelte arbejds-
plads. Lad det være en påmindelse til de 
ledelser på især enkelte sygehuse, som 
tydeligvis ikke anvender den arbejdsform.   

Med de nævnte forhold er der måske en 
særlig grund til at ønske dig og din familie 
en god sommer.

 

ET KRÆVENDE SAMFUND 
AT VÆRE BARN I 

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark
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BØRNS SUNDHED OG TRIVSEL

MISTRIVSEL TRÆKKER LANGE SPOR 
SENERE I LIVET
Mentale problemer, overvægt og motoriske svagheder i det første leveår kan 
forfølge et barn længe. Professor Bjørn Holstein ser gerne flere sundheds- 
plejersker og andre børnerelaterede faggrupper.  

dersøgelsen, der foregår hvert fjerde år. 
Undersøgelsen af et repræsentativt udsnit 
af cirka 5.000 danske børn i alderen 11, 13 og 
15 år giver et signalement af børns sundhed 
og trivsel i den modsatte ende af aldersska-
laen.

– Det har overrasket os, at så mange af 
børnene er kronisk syge. Astma, allergi, gigt, 
diabetes, epilepsi, ADHD, tvangstanker, 
colitis, ledproblemer og spiseforstyrrelserne 
er nogle af de mest udbredte lidelser, som 
plager en tredjedel af børnene under deres 
skolegang, siger Bjørn Holstein.

Et andet bemærkelsesværdigt resultat af 
skolebørnsundersøgelsen 2014 er, at 25 
procent af børnene har symptomer hver dag. 
De har ondt i hoved, mave eller ryg, eller de er 
nervøse. Det er ikke skadeligt, hvis det op- 
træder med mellemrum, men symptomerne 
må ikke være der dagligt. 

Ofte sætter de fysiske symptomer sig også i 
den mentale sundhed. En syvendedel af de 
undersøgte børn har problemer med 
eksempelvis ensomhed eller lavt selvværd. 

– De fleste sundheds- og trivselsproblemer 
udspringer af hjemme- og skolemiljøet. Især 
børn med svag kontakt med deres forældre 
risikerer mistrivsel i form af, at de bliver ner- 
vøse og ikke holder af sig selv. Forældrenes 
ryge- og drikkevaner smitter også af på 
børnene. Selv om forbruget blandt de 
15-årige er halveret, ligger det fortsat højest 

Netop sundhedsplejen spiller en central rolle 
i at rådgive forældre om, hvordan de skal 
håndtere tegn på mistrivsel. Det gælder 
eksempelvis regulationsproblemer – et nyt 
ord for uro, gråd, spise- og søvnproblemer – 
som 10-15 procent af børnene lider af i perio-
der i første leveår.

Yderligere et typisk fænomen hos småbørn 
er motorikproblemer. Fumle-tumle-børn, der 
har let ved at falde, har dårlig fingermotorik 
og så videre, og det kan forfølge dem op i 
skolealderen. Det vil kunne afhjælpes af en 
børnefysioterapeut. 

Overvægt hos helt små børn vil ofte blive 
forvekslet med, at de er velnærede og trives 
godt. Det kræver trænede øjne at se, hvor 
grænsen går, og vejer et barn for meget, 
opstår næste udfordring: Det er svært at 
bede forældre sulte deres barn. Kendsger-
ningerne er, at tidlig overvægt giver tre 
gange så høj risiko for, at barnet vejer for 
meget ved skolestart, og 14 gange så høj 
risiko som voksen.  

62-63 procent af mødrene ammer deres 
barn i fire til seks måneder uden tilskud af 
modermælkserstatning. Amningen har stor 
betydning for immunforsvaret og barnets 
tilknytning til forældre. 

Skolebørn med daglige symptomer
Statens Institut for Folkesundhed har siden 
1984 deltaget i et internationalt forsknings-
projekt, hvis danske navn er Skolebørnsun-

De fleste danske børn trives og har det godt. 
Men andelen af børn med fysiske og mentale 
problemer vokser. Især børn med spinkel 
kontakt med deres forældre risikerer at ende 
i mistrivsel.

Professor, mag. scient. soc. Bjørn Holstein er 
en af landets førende forskere i børns sund- 
hed og trivsel, og hans udgangspunkt er, at 
varige helbredsproblemer kan grundlægges 
allerede i barnets første leveår. Et samarbej-
de med sundhedsplejersker i 14 kommuner 
øst for Storebælt – og snart også Vejle og 
Esbjerg – kortlægger, hvordan børn op til et 
år har det, og resultaterne fra Databasen 
Børns Sundhed vækker til eftertanke.

– Vi har ikke vidst ret meget om den gruppe 
af børn indtil for nylig, da sundhedsplejersker 
besluttede sig for at samle deres observatio-
ner i en database. Resultaterne viser, at de 
hyppigste problemer i barnets første leveår 
er på det mentale område, hvor psykosociale 
problemer såsom som svag mor-barn-kon-
takt og problemer med barnets signaler, 
reaktioner og kommunikation ses hos 10-20 
procent af børnene. Sådanne problemer 
risikerer at bide sig fast og kan forfølge 
barnet helt op i voksenlivet, siger Bjørn 
Holstein.

De typiske småbørnslidelser
Holstein er tilknyttet Statens Institut for 
Folkesundhed ved Syddansk Universitet, 
som samarbejder med sundhedsplejersker 
om at indsamle viden om de helt små børn. 
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i Europa. Tidligere lå danske børn absurd højt 
med hensyn til alkoholforbrug, siger Bjørn 
Holstein. 

De trætte computerbørn
Et stort problem for børn på vej ind i eller i 
teenagealderen er, at de hænger ved com- 
puterspil, sociale medier, film, dvd og anden 
stillesiddende adfærd. Der er mange, som 
ikke rører sig  ved siden af, og den tendens er 
i de senere år blevet værre. Tiden til den digi- 
tale oppetid tages fra søvnen, der i løbet af 
en generation er blevet en time mindre pr. 
døgn.

– De fleste børn er trætte, når de møder i 
skolen, og det har ikke kun betydning for 
indlæringen. De er også mere udsatte for 
depression og overvægt. Kun halvdelen af 
børnene lever op til kostanbefalingen om 
frugt og grønt hver dag. Det positive er, at 
det gode familiemåltid i modsætning til i 
flere andre lande i høj grad har overlevet i 
Danmark, og det er vigtigt for trivsel og 
kontakt til forældre, siger Bjørn Holstein.

De nævnte regulatoriske problemer, 
fødselsdepressioner og højt alkoholforbrug 
findes i alle socialgrupper, men ellers hersker 
den sociale ulighed i børns sundhed på de 
fleste områder. Børn af højtuddannede bliver 

De to undersøgelser
Det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), 
på dansk Skolebørnsundersøgelsen. Den omfatter gentagne tværsnitsundersøgelser af 
store repræsentative udsnit af 11-, 13- og 15-årige skoleelever. Seneste rapport kan 
hentes på internetadressen hbsc.dk

 Databasen Børns Sundhed, et samarbejde med sundhedsplejersker i 14 østdanske 
kommuner om at registrere data om børns sundhed i første leveår, ved indskoling og 
udskoling. I år kommer også Vejle og Esbjerg med. Rapporterne findes ved at google 
Databasen Børns Sundhed

MISTRIVSEL TRÆKKER LANGE SPOR 
SENERE I LIVET

ikke udsat for passiv rygning i hjemmet, de 
bliver ammet længere, og de er bedre til at 
holde overvægt i ave. I skolealderen er 
psykiske problemer og dårlige spisevaner 
også socialt ulige fordelt. 

Børn og nationaløkonomi
Bjørn Holstein er forsker, men giver gerne sin 
version af, i hvilken retning han gerne ser de 
overordnede politikker for børn og unges 
sundhed og trivsel udvikle sig. Kommunerne 
bør udforme klare sundhedspolitikker for 
børn, skolerne bør tænke børnenes sundhed 
ind i deres strategier, og så skal sundheds-

plejersker og andre faggrupper, som beskæf- 
tiger sig med børns sundhed, opprioriteres.

– Der laves ryggesløse spareøvelser på skoler 
og børneinstitutioner, uden at politikerne er 
bevidste om konsekvenserne. I stedet burde 
de lave en hensigtsmæssig nationaløkono-
misk investering i at opprioritere sundheds-
plejen og andre specialer af betydning for 
børnenes trivsel, siger Bjørn Holstein. 

Professor, mag. scient. soc. 
Bjørn Holstein er en af 

landets førende forskere 
i børns sundhed og trivsel.



SYGEPLEJERSKEN: 
FORÆLDRE KAN HAVE FOR TRAVLT 

BØRNS SUNDHED OG TRIVSEL

Ann Holm Julius møder børn og unge fra alle samfundslag, fra direktørens børn 
til tvangsfjernede børn, i sit arbejde som afdelingskoordinator og sygeplejerske 
på Børne- og Ungeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus. Uanset baggrund kan alle 
blive akut syge, og de kan have lidelser afledt af det liv, de lever, som ikke altid er 
nemme at identificere.  

spørger ind til skolegang og trivsel, siger Ann 
Holm Julius.

Når sygeplejerskerne støder på de mere 
uhåndgribelige tilfælde med funktionelle 
symptomer, er et af redskaberne at lade 
barnet overgå til en observationsuge, hvor 
en pædagog følger det i fire-fem dage, og 
også psykologen kan blive inddraget. 

Skilsmisser præger børn
Børn og unge i den kategori fordeler sig på 
alle samfundslag, og ofte har forældre svært 
ved at acceptere, at der kan være andet galt 
end den akutte sygdom, de blev indlagt til 
undersøgelse for. Men når det viser sig, at 
der er andre forklaringer på, at et barn ikke 
trives, har stærke familier ofte andre 
handlekompetencer og er bedre til at mestre 
det end forældre med færre ressourcer. 

– Vi har endvidere en stor gruppe af 
skilsmisseramte børn. Det er ikke blevet 
nemmere at være barn eller ung i en familie 
med skilsmisse. Det kan lægge et ekstra pres 
og en frustration på det unge menneske, der 
skal forhold sig til noget, man ikke har 
ønsket, siger Ann Holm Julius.

Travlhed præger børn
I det hele taget afspejler de 0-18-årige 
patienter det samfund, de vokser op i.  Foræl-
drene er ofte under pres fra arbejdsplads og 
samfund om at være på det meste af døgnet, 
det giver en travl tilværelse, hvilket kan 
smitte af på deres børn. 

– At forældre har travlt ændrer ikke på 
omfanget af de akutte sygdomme, børn bliver 
indlagt med. Men jeg er sikker på, at det har 
indflydelse på børns trivsel, om de er 

nærværende, har tid til aktiviteter med deres 
børn, og om de i det hele taget engagerer sig i 
børnenes liv. Vi har ikke at gøre med en gene- 
ration af dårlige forældre, men et samfund, 
som i mange henseender gør det svært at 
være forældre, siger Ann Holm Julius. 

Teenagere behøver forældrene
Uanset livsvilkår er børnene højeste prioritet 
for så at sige alle forældre, og de er oprigtigt 
bekymrede, når deres børn rammes af syg- 
dom.  

– Når forældre kommer her på afdelingen, er 
de engagerede og ofte meget opsøgende. 
Mange har søgt viden på nettet forinden. Vi 
oplever også, at nogle forældre ikke har tid til 
at være indlagte med deres børn, og at de 
ønsker behandlingen afsluttet så hurtigt 
som muligt. Særligt når det gælder de 
14-18-årige, kunne vi ønske, at de ville være 
her noget mere, for hvis børnene eksempel-
vis er blevet opereret, har de brug for deres 
forældre, siger Ann Holm Julius. 

Livsbekræftende sygepleje
Hun oplever det generelt som en stor kvalitet 
at være på en afdeling, hvor man modtager 
syge børn og unge og er i stand til at 
helbrede langt de fleste, så de forlader 
sygehuset glade og smilende. At kunne yde 
akut sygepleje og handle er meget livsbe-
kræftende. 

– Vi behandler, men vi arbejder også 
sundhedsfremmende og forebyggende. 
Meget af vores arbejde består i at vejlede og 
rådgive forældre i, hvordan barnet får det 
bedre, og om der er forhold i hjemmet, som 
kan ændres, for eksempel hvis luftvejene er 
påvirket, siger Ann Holm Julius.   

Ann Holm 
Julius
Uddannet sygeplejerske i 2004. Hun 
arbejdede i de første år på Mave-tarmki-
rurgisk Afsnit på Sydvestjysk Sygehus 
og fra januar 2009 på Børne- og 
Ungeafdelingen. Her har hun ud over at 
deltage i plejen de seneste tre år været 
afdelingskoordinator for børneafdelin-
gen og ambulatoriet, hvor hun blandt 
andet arbejder med at sikre hensigts-
mæssige arbejdsgange og påtager sig 
ad hoc-opgaver.  

– I de seks-syv år, jeg har været på afdelin-
gen, er der nok et stigende antal børn, som 
fejler noget ud over det, vi kan måle, veje og 
efterfølgende behandle. For eksempel får vi 
børn ind, som har ondt i maven, og det kan 
være alt fra forstoppelse til en urinvejsinfek-
tion. Hos nogle kan det være noget andet, 
end vi kan udrede ved undersøgelse, og så 
går vi i dialog med børn og forældre og 
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PSYKOLOGEN: 
FLERE KAN IKKE FØLGE MED 

Sygeplejerske Ann Holm Julius  
og  psykolog Jeanne Fløe.

Kerneydelsen på Børne- og Ungeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus er at 
behandle unge patienter med kroniske sygdomme. Pædiateren har en nøglerolle 
i behandlingen af disse patienter, men når et barn rammes af alvorlig sygdom, er 
det så indgribende for hele familien, at mange fagligheder må bringes i spil. 

– En kronisk diagnose er en stor belastning 
for familien, der risikerer at blive kastet ud i 
krise og magtesløshed med både psykiske og 
sociale følger. Fokus er på både det behand-
lingsmæssige og de psykosociale elementer, 
og som psykolog har jeg en vigtig opgave 
over for både børn og forældre, hvis 
håndtering af forløbet påvirker barnet 
meget, siger psykolog Jeanne Fløe.

Hun arbejder både meget selvstændigt med 
individuelle forløb, parsamtaler og familie-
samtaler og tværfagligt med andre faggrup-
per på et sygehus – fysioterapeuter, syge- 
plejersker, læger, diætister, socialpædago-

ger og lærere – om at inddrage alle aspekter 
og skabe et så vellykket patientforløb som 
muligt. Hertil kommer de eksterne samar-
bejdspartnere, blandt hvilke kommuner 
fylder meget.

Flere har ondt i livet
Psykologen møder børn og unge fra alle 
socialgrupper. Nogle lidelser optræder med 
større hyppighed i dårligt stillede familier, for 
eksempel astma og overvægt, mens andre er 
uafhængige af familiernes placering på den 
sociale rangstige. 

Det sidste gælder eksempelvis det stigende 

antal funktionelle lidelser, hvor børn og unge 
producerer fysiske symptomer som hoved- 
pine, ondt i arme og ben, lammelser og 
anfald, fordi de har ondt i livet.  

– Mellem to og fire procent af patienterne 
med funktionelle lidelser i vores ambulatori-
um er behandlingskrævende. De indlægges i 
en uge, og alle faggrupper er i spil for at finde 
en vej ud af symptomerne, fordi der er så stor 
kompleksitet i disse lidelser. Det er også år- 
sagen til, at forældrene er medindlagte, siger 
Jeanne Fløe.

… fortsættes side 8
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BØRNS SUNDHED OG TRIVSEL

I Danmark daler fødselstallet konstant, og i Sverige stiger det. En hovedforklaring 
er, at de svenske politikere helt åbent omfordeler fra familier uden børn til børne- 
familier og dermed skaber rammer, der gør det nemmere at få hverdagen til at 
fungere.

KAMPEN FOR RETTEN TIL AT VÆRE 
BØRNEFAMILIE

Bagsiden af alle succeserne
Børns sygdomme og mistrivsel er i høj grad et 
spejl af det samfund, de er sat i verden i. 
Yderpunkterne er, at nogle hægtes af, fordi 
de mangler ressourcer til at følge med, og 
andre overpræsterer og får andre problemer. 
De funktionelle lidelser florerer på tværs af 
socialgrupper.  

– Vi har skabt et juhu-samfund, hvor vi 
lægger succeserne – og kun dem – ud på de 
sociale medier, og denne selvpromovering 
kan nogle ikke følge med i. Er jeg den eneste, 
der ikke har styr på livet, spørger de sig selv. 
Det kan lede til angst og utilstrækkeligheds-
følelse. Vi lever på mange måder i mulighe-
dernes samfund, hvor ikke meget er givet på 
forhånd. Vi skal opfinde os selv hele tiden, og 
det er et enormt pres, som også unge ligger 
under for, siger Jeanne Fløe.    

Diabetes og overvægt
Jeanne Fløes job består overvejende af 
samtaler med patienter og pårørende, 

halvanden time ved det nye forløb og ellers 
50 minutter. Hun deltager også i tværfaglige 
forløb, blandt andet i forhold til unge diabe- 
tikere, der mødes sidste onsdag i hver 
måned. I ungegruppen får de mulighed for at 
møde andre i en lignende situation, og 
diabetesteamet får mulighed for at bryde 
barrierer, der kan hindre god diabetesregule-
ring.

En psykologkollega er tilknyttet en anden 
tværfaglig indsats over for adipositas-børn, 
der på grund af overvægt er truet på deres 
fysiske velvære. Det toårige projekt giver 
mulighed for at hjælpe 100 børn årligt. 
Børne- og Ungeafdelingen samarbejder 
ligeledes med kommuner om at aktivere børn 
med en BMI over 30. 

– Vi har en kæmpeudfordring i, at stadig flere 
børn og unge bliver for fede, og at der er flere 
overvægtige i særligt de dårligst stillede 
socialgrupper. Alle ønsker at gøre det bedste 
for deres børn, men familierne har forskellige 
ressourcer, siger Jeanne Fløe.  

… fortsat fra side 7

Forældrenes Landsforening (FOLA) var i 
foråret 2014 på studierejse og havde TV 2 i 
hælene til at dokumentere, at holdningen til 
børnefamiliers vilkår er helt anderledes i 
Sverige end herhjemme. For eksempel er 
hver forælder sikret 60 omsorgsdage pr. 
barn årligt, og selv om de i gennemsnit kun 
udnytter rettigheden fem-seks dage om 
året, skaber det en ganske anderledes ro i 
dagligdagen i en børnefamilie, end en dansk 
ditto oplever. 

– Jeg så gerne, at vi fik lignende rettigheder i 

Danmark. Det ville være på sin plads med en 
ret til at være hjemme ved sit syge barn, så vi 
ikke skulle mødes af formuleringer som ”hvis 
arbejdet tillader det” og ”så kan du godt kom- 
me i aftenvagt”, hvis man har været hjemme 
ved sit barn om dagen. Det skal være mere 
legalt og ikke afhængig af den overens-
komst, man arbejder under, at have et sygt 
barn, siger formanden for FOLA, Dorthe Boe 
Danbjørg.

Vi skal være gode til alt
Hun er uddannet sygeplejerske i 2000 og 

har klinisk erfaring fra børneonkologi i årene 
2000-2007, hvorefter hun var udviklingssy-
geplejerske på barselsgangen i Svendborg. 
De seneste tre år har hun ved Syddansk 
Universitet arbejdet med en ph.d. om tidlig 
udskrivelse af kvinder med ukompliceret 
graviditet og fødsel med fokus på forældre-
nes behov for støtte og vejledning i barsels- 
perioden. 

Dorthe Boe Danbjørgs interesse for at 
kæmpe børnenes og forældrenes blev vakt, 
da hendes hjemkommune, Nyborg, i 2009 

Jeanne Fløe
Uddannet psykolog i 1994. Hun har i to 
perioder arbejdet i Børne- og Ungeafdelin-
gen på Sydvestjysk Sygehus, først i årene 
2000-2008 og senest siden 2013. Afde- 
lingen behandler børn og unge i alderen 
0-18 år, og Jeanne Fløe er tilknyttet 
ambulatoriet, sengeafsnittet og akutmod-
tagelsen. Desuden samarbejder afdelin-
gen tæt med Mor-Barn-centret for tidligt 
fødte børn.  



Fakta om FOLA
Forældrenes Landsforening (FOLA) 
repræsenterer cirka 1.500 daginstitutio-
ner, typisk forældrebestyrelser, svarende 
til op mod en tredjedel af alle daginstitu-
tioner. FOLA har eksisteret siden 1974 og 
har en bestyrelse af frivillige forældre, 
der arbejder for at forbedre børns og 
børnefamiliers vilkår. FOLA fungerer som 
børn og forældres talerør over for 
regering, folketing og KL.  
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gennemførte besparelser på daginstitutio-
nerne. Året efter blev hun aktiv i FOLA for på 
landsplan at påvirke de politiske rammer for, 
hvordan børn har det, mens deres forældre 
er på arbejde. Og der er nok at tage fat på.

– Mange familier er meget pressede, fordi 
der er fokus på, at forældrene skal være gode 
på deres arbejde, gode som forældre – gode 
til alt. Det er blevet et projekt at få et barn, 
der kommer stadig mere viden om at være 
forældre, og det kræver flere ressourcer. Den 
manglende balance mellem familieliv og 
arbejdsliv er et gennemgående træk, og jeg 
kunne godt tænke mig, at man ikke så 
ensidigt tilgodeser arbejdsmarkedets behov 
hele tiden, siger Dorthe Boe Danbjørg.

Den benhårde prioritering
Hun mener, der er så mange arbejdsmar-
kedspolitiske benspænd, der gør det svært 
for forældre at få en dagligdag i balance. 
Samtidig hører hun politikere sige, at det er 
et spørgsmål om at prioritere i familierne. Det 
argument køber hun imidlertid ikke.

– Det er så nemt for politikere at sige, at man 

bare kan skære noget væk og droppe yoga 
og bagning af speltboller. Jeg oplever for- 
ældre prioritere benhårdt hver dag. Politiker-
ne kan ikke bortforklare, at der er skabt nogle 
samfundsbetingede strukturer, som påvirker 
vilkårene for børnefamilier, og som de kan 
gøre noget ved. For eksempel at forældre 
skal føle sig stressede for at sikre, at de kan 
blive hjemme ved et sygt barn, siger Dorthe 
Boe Danbjørg. 

Hun nævner, at åbningstider i daginstitutio-
ner er blevet reduceret i de seneste år, og at 
kommuner har stadig flere lukkedage og 
lukkeuger, som gør det svært for forældre at 
få dagligdagen til at hænge sammen.

Ifølge dagtilbudsloven kan kommuner vælge 
at sende de 75 procent af udgiften til en 
daginstitutionsplads til en forælder, der selv 
vælger at passe sit barn, men den mulighed 
gør de færreste kommuner brug af. I den ene 
kommune kan man eksempelvis få tilskud-
det, mens det ikke er muligt i nabokommu-
nen. I Sverige har man som småbørnsforæl-
dre ret til at gå på deltid.  

FOLA-formand Dorthe Boe Danbjørg: 
Jeg oplever forældre prioritere  
benhårdt hver dag.



Som sundhedsplejerske sætter Gitte Schärfe 
pris på at arbejde med mange typer af 
familier. Fra villakvarteret ved Åløkkeskolen 
nær Odenses centrum, lejeboligerne i 
bydelen Bolbro og til Kratholmskolen, en 
kristen friskole i Bellinge. 

Hun færdes i hjem i alle socialgrupper og 
møder også de sårbare familier: Det kan 
være PTSD-ramte krigsofre, den depressive 
mor og den sårbare unge alenemor. De 
tilhører nogle de 20 procent af familierne, 
der kræver en særlig indsats ud over kommu-
nens almindelige tilbud.

– Det er en vigtig arbejdsopgave at indtænke 
sundhedsplejen i alle familietyper. Vi skal 
vidensmæssigt hele tiden være opdateret 
på, hvad der sker i samfundet og i den poli- 
tiske verden. Man kan til tider mærke, at 
mange familier føler sig pressede af økono- 
mien, herunder følgerne af finanskrisen, 
kortere dagpengeperioder og så videre. 
Sundhedsplejens force er at vi kommer i alle 
hjem, og vi får herved mulighed for at finde 
de familier der har særlige behov. Sundheds-
plejen har et grundtilbud til alle, og er der 
særlige behov, får de tilbudt ekstra hjælp og 
henvises eventuelt til tværfaglige indsatser, 
gruppetilbud eller andet, siger Gitte Schärfe.

Usikre forældre og skilsmisser
Det er ikke en myte, at mange forældre har 
travlt med at få både de økonomiske og tid- 
smæssige ender til at nå sammen. Ved siden 
af er en del af dem forvirrede over al den 
viden om alt fra opdragelse til børns søvn- 
behov, som er tilgængelig. De bliver usikre og 

Sundhedsplejerske Gitte Schärfe møder alle familier i alle socialgrupper i sit 
arbejde i Odense Kommune. De fleste er velfungerende, mens andre har behov 
for en særlig indsats. 

BØRNEFAMILIER UNDER PRES 
FRA FLERE SIDER

har lavere tiltro til sig selv i rollen som for- 
ældre, som de ellers så gerne vil lykkes med. 
”Se mig – hør mig”-generationen af børn er 
svær at sætte grænser for. Tendensen til at 
overinvolvere børn i beslutninger om alt, fra 
hvordan man skal holde ferie og til, hvad der 
kommes i indkøbskurven, er stigende. Her er 
det sundhedsplejersken, der hjælper for- 
ældrene til at turde stole på egne beslutnin-
ger og finde det forældrebillede, de selv 
ønsker at tegne. Også den høje skilsmisse- 
rate præger mange børns hverdag.

– Skilsmisser fylder rigtig meget i børnenes 
liv. Vi har eksempler på klasser, hvor over 
halvdelen af børnene er skilsmisseramte. 
Derfor kan de være svære at undervise 
mandag morgen, når de har skiftet familie. 
Mange børn klarer det rigtig fint, men andre 
kommer i klemme, blandt andet fordi det er 
svært at rumme de nye familiekonstellatio-
ner med ekstra hold bedsteforældre, nye 
halvsøskende, bonus-søskende og så videre, 
som de skal forholde sig til, siger Gitte 
Schärfe.

HVERDAGSLIV

Fakta
Titel og navn: 
Sundhedsplejerske Gitte Schärfe

Arbejdssted: 
Odense Kommune, Region Vest
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Det ligeværdige møde
Sundhedsplejerskens udgangspunkt er i 
modsætning til mange andre funktioner i 
sygeplejefaget ikke sygdom. Gitte Schärfe 
fremhæver da også de gennemsnitligt 80 
procent af alle familier, der er sunde og vel- 
fungerende. De kan blive ramt af kriser som 
alle andre, men de formår at kæmpe sig 
tilbage til en hverdag, der fungerer. 

– Som sundhedsplejersker fokuserer vi først 
på, hvad der går godt. Vi kommer på borger- 
nes præmisser i deres hjem, hvilket giver en 
helt anden ligeværdighed i kommunikatio-
nen, end hvis man møder dem som indlagte 
på et sygehus. Jeg valgte sundhedsplejen, 
fordi jeg som sygeplejerske på OUH i arbejdet 
i børnehjemmeplejen oplevede, hvor meget 
bedre kommunikation det gav med trygge 
børn og forældre, når mødet foregik i deres 
egne omgivelser, siger Gitte Schärfe. 



DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 11 

Sundhedsområdet i opbrud
Sundhedsplejen består af en småbørns- og 
en skoledel, og især tilbuddet på skolerne er 
afhængigt af økonomi og politiske priorite-
ringer. I Odense ligger indskolingsundersø-
gelsen i 0. klasse og udskolingen i 8. klasse 
fast, men de hidtidige undersøgelser og 
undervisningen i 1. og 5. klasse er truet af 
besparelser. Inden børnene når så vidt, er der 
et stort gab mellem undersøgelserne efter 
10 måneder, og til de ses i 0. klasse.  

– Politisk er det besluttet, at vi skal lave en 
tidlig indsats, og det seneste år er alle 
forældre blevet tilbudt et treårsbesøg med 
emnet livsstil. Vi skal endvidere servicere 
dagplejere og institutioner på en ny måde, 
blandt andet ved at besøge institutionerne 
fire gange årligt. Vi skal i højere grad være, 
hvor brugerne er, siger Gitte Schärfe om et 
fireårigt projekt med satspuljemidler. 

Odense Kommune indledte for godt et år 
siden en reorganisering af sundhedsområ-
det og inddelte kommunen i tre regioner. 
Planen indebar blandt andet, at der skulle 
åbnes sundhedshuse i hver region, men det 

er endnu ikke realiseret. De godt 45 sund- 
hedsplejerskers arbejdsvilkår er præget af 
reorganiseringen og alle de nye arbejdsop-
gaver, den fører med sig. 

Tidlig indsats nytter
Gitte Schärfe ser gerne indsatsen skærpet 
over hele aldersskalaen, fra den gravide, til 
unge på ungdomsuddannelser, som blandt 
andet en nye skolebørnsundersøgelse viser, i 
stigende grad er ramt af ensomhed, mang- 
lende selvværd og spiseforstyrrelser. Sund- 
hedsplejen rækker nu kun, til børnene for- 
lader 9. klasse. Men et tilbud til unge ville 
kræve ekstra bevillinger, og det ligger ikke i 
kortene i en tid, da eksempelvis også 
kommunens præventionsklinik er fortid.  
Der ville ellers være god økonomi i en tidlig 
indsats i mange familier.

– Vi ser familier, der har det rigtig svært og 
kunne have været hjulpet tidligere med en 
mindre indgribende indsats. I sundhedsple-
jen vil vi rigtig gerne arbejde med sundheds-
fremme. Vi håber, at kommende tværfaglige 
tilbud i sundhedshusene til alle førstegangs-
gravide par kan være med til at ruste for- 

ældre bedre til at klare de udfordringer, 
forældreskabet giver, siger Gitte Schärfe.

Tilbuddet kommer til at rumme en tværfaglig 
indsats med blandt andre jordemødre, hvor 
der via undervisnings- og debatoplæg sæt- 
tes fokus på de fysiske, psykiske og sociale 
aspekter, som forældreskabet giver. Med 
emner som jura, økonomi, andres og egne 
forventninger til forældreskab, fakta om krop 
og amning samt diskussion om opdragelse 
sættes fokus på, hvad forældre kan støde på 
i deres nye rolle. 

Rejser og malerier
Hun har været sundhedsplejerske i 15 år og 
var forinden ni år på børneafdelingen på 
OUH. Også privat er Odense basen. Sammen 
med sin mand, Niels, der arbejder i en kombi- 
neret forsker-/lægestilling, har hun to børn 
på 19 og 16 år. Familien elsker at rejse og 
møde fremmede kulturer. Det yngste barn er 
adopteret fra Indien, der for længst er be- 
søgt, og Gitte Schärfe har dyrket en anden 
stor lidenskab, at male, på malerskole i 
Italien. 

På besøg hos Helle Røjkjær og  
hendes søn Bo Herman.



AFRIKA

Sygeplejerske Dina Bødker fik minder for livet, da hun var med på et hold af 20 
danske sundhedsfolk på et felthospital i Sierra Leone. Hun mødte sygdommens 
gru, men er klar til indsats igen. 

SYV UGER I 
EBOLAENS KVÆLENDE FAVNTAG

ste om, at vi havde sygdommen med ind i 
landet. Men efterhånden som de kunne se, 
at vi kunne hjælpe dem, fik de tillid til os. De 
lokale sprog var dog stadig en stor barriere, 
siger Dina Bødker.

Ebola rammer i flæng
Arbejdet foregik med isoleringsdragt, høj sol 
og omkring 30 graders varme. Især i teltet 
med de patienter, der var confirmed – altså 
med sikkerhed ramt af ebola – var forholdene 
trøstesløse med 30 patienter på række med 
opkast, diarré og spande som toiletter, fordi 
de ikke var i stand til at bevæge sig. 

Behandlingen bestod af intravenøs væske, 
antibiotika, smertestillende medicin af 
forskellig styrke og psykofarmaka for at 
skabe ro, ofte når patienterne nærmede sig 
den terminale fase.  

– Vi snakkede i gruppen om, hvorvidt ebola er 
genetisk bestemt. Vi konstaterede, at 
virussen kan udslette en familie, mens en 
anden klarer sig igennem. Store stærke 
mænd døde efter få dage. Sygdommen tog, 
hvad den ville have, helt ukritisk. Ofte døde 
de helt små børn dog langsommere, siger 
Dina Bødker. 

Tvillingmoderen og den niårige dreng
Skæbnerne udspillede sig ubarmhjertigt for 
øjnene af danskerne. En kvinde med tvil- 
lingdøtre på ni måneder blev bragt ind sam- 
men med en meget syg niårig dreng, hvis 
hoved hvilede i hendes skød. Drengens far 
var død i centret 14 dage tidligere, og 
moderen var død i et andet center. Han døde 
selv samme nat, men mor og døtre blev ikke 
smittede. Som det er normalt i Afrika, amme- 

NGO’er, GOAL. Det måtte jeg bare søge og 
skrev en ansøgning samme aften. Min 
eneste betænkelighed var, om jeg kunne få 
hesten passet. Børnene har det fint og skulle 
nok klare sig i otte uger, siger Dina Bødker, 
der er mor til fire drenge i alderen 12-28 år. 

Træningslejren i England
”Du er ikke rigtig klog”, lød det fra en 
overlæge på afdelingen, men beslutningen 
var taget. 7. december drog hun med et 
dansk hold af læger, sygeplejersker og en 
medikotekniker – 20 i alt – på 10 dages træ- 
ningslejr på militærbasen Strensall i York i 
England. Kasernen med feltsenge på otte- 
mandsstuer lovede ikke godt for det videre 
forløb, men skræmte ikke de danske sund- 
hedsfolk.

Allerede i lufthavnen i Freetown, hvor 
danskerne blev modtaget af folk med masker 
og straks skulle klore hænder og have målt 
temperatur, ramte virkeligheden dem. 
Beredskabsstyrelsen modtog landsmænde-
ne med brød, kaffe og te, da de sidst på 
natten nåede basecamp’en vest for Port 
Loko, hvor de skulle bo. 

Opgaven i ETC-behandlingscentret på den 
anden side af byen var sammen med ud- 
sendte fra Irland, Kenya og Sudan at pleje 
svært syge ebolapatienter fra de omkringlig-
gende landsbyer. Felthospitalet havde kun 
elementært udstyr som blodtryksapparat og 
termometer, og de lokale sundhedsfolk var 
hunderædde for at blive smittet ligesom 
mange af deres landsmænd.

– Patienterne havde i begyndelsen en 
fjendtlig holdning til os, da de var overbevi-Arbejdet på felthospitalet foregik i isolationsdragt. 

De overvældende mange indtryk fra syv uger 
blandt ebolaramte mennesker i alle aldre i 
det vestafrikanske land, Sierra Leone, har 
brændt sig fast på nethinden hos Dina 
Bødker. 

Kontrasten fra teltene på felthospitalet i Port 
Loko et par timers kørsel fra hovedstaden 
Freetown til den komfortable danske 
virkelighed, hun vendte hjem til 6. februar, 
trådte tydeligt frem, da hun nogle dage 
senere var i Kolding Storcenter. Overfloden 
af varer, mad og skrigende børn, fordi de ikke 
fik deres vilje, var næsten ikke til at bære. 

– Opholdet i Sierra Leone har lært mig at 
sætte pris på, hvad man har, og jeg tror, det 
holder resten af livet, siger Dina Bødker.

Den 48-årige sygeplejerske blev uddannet i 
2000 og har siden arbejdet på sygehusafde-
linger og som hjemmesygeplejerske i seks år. 
Hun er nu på Hæmatologisk Afdeling på 
Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.  

– Jeg læste Synergi på nettet og stødte på en 
annonce fra Beredskabsstyrelsen, der søgte 
medicinske sygeplejersker til den irske 
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de hun stadig døtrene, der imidlertid straks 
blev sat på modermælkserstatning for at 
undgå smitte fra mors mælk.

64 procent af patienterne på behandlings-
centret overlevede. Hvis de var blevet i deres 
landsbyer, ville 95 procent dø. 

– Der sker meget med en på det psykiske 
plan. Uden sammenligning i øvrigt er det lidt 
ligesom Robinson Ekspeditionen, hvor man 
bliver presset ud i noget, man ikke havde 
forestillet sig. Man er sammen med andre 
24/7 og bor i en lille kabine i et seksmand-
stelt. Syv uger dernede var nok, fordi det 
hele går op i sygdom. Vi snakkede ikke om 
vejret og anden smalltalk. Efter nogle uger 
besluttede vi dog, at i et af teltene snakkede 
vi ikke sygdom. 

Sygeplejerske af gavn
– Man rejser ud og sætter sit liv på spil, fordi 
man har en brændende lyst til det. Her er 
man sygeplejerske af gavn og ikke af navn. 
All-in for Florence Nightingale. Det var en 
stor gave for mig at opleve det glade og 
tilfredse folkefærd i Sierra Leone, og når jeg 
og en kollega cyklede en daglig tur uden for 
camp’en og mødte de sødeste og mest 
charmerende børn. Jeg gør det gerne igen, 
siger Dina Bødker.    

”Nu smitter du ikke, vel”, sagde de på 
afdelingen, da hun atter mødte på arbejde. 
Kollegerne var tilbageholdende med 
krammere, selv om risikoen for at blive 
smittet med ebola er minimal. Den løber Dina 
Bødker gerne.  

Sierra Leone 
tilbage til livet
Alene i Sierra Leone har 3.854 men- 
nesker ifølge verdenssundhedsorgani-
sationen WHO siden foråret 2014 
mistet livet på grund af ebola. Sygdom- 
men er ikke udryddet, men der bliver 
længere mellem udbruddene, og i april 
vendte landets skolebørn tilbage til 
klasselokalerne efter ni måneders 
fravær. Sierra Leone har seks mio. ind- 
byggere og har sammen med Guinea 
og Liberia været værst ramt af ebola.   

Mødet med glade og charmerende 
børn var en af de største oplevelser 
for Dina Bødker under opholdet i 
Sierra Leone.
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BØRNS SUNDHED OG TRIVSEL

SUNDHEDSPLEJERSKER BØR HAVE 
STØRRE ROLLE PÅ SKOLER 
Dansk Sygeplejeråd har et vedvarende fokus på børns fysiske og mentale sund-
hed og trivsel og besluttede på kongressen i fjor at forstærke indsatsen. I en ny 
pjece om emnet lægger DSR op til i højere grad at bruge sundhedsplejerskers 
kompetencer til forebyggende indsatser i flere målgrupper af børn, unge og 
familier.

kunne håndtere det og tale om emnet i 
skolen og blandt kammerater er rigtig vigtigt 
for at forebygge mistrivsel, siger Line Gessø 
Hansen.

Hun forestiller sig, at sundhedsplejersker 
bliver en direkte del af undervisningen eller 
bruges indirekte som sparringspartnere for 
lærere, der tager fat på det følsomme emne. 

De ubearbejdede følelser
DSR, Kreds Syddanmark, holder i begyndel-
sen af 2016 en temadag for sundhedsplejer-
sker med udgangspunkt i ”Skole for 
mig”-projektet.  

– Sundhedsplejersker skal i en tid med 
faldende fødselstal byde ind på andre 
opgaver, og det er oplagt at øge indsatsen på 
folkeskoleområdet. Børn fra alle sam-
fundslag kan gå med oplevelser og tanker, 
der ikke bliver bearbejdet, og dem skal vi 
hjælpe, uden at de udstilles over for 
kammeraterne, siger Line Gessø Hansen.

1. kredsnæstformand Line Gessø Hansen 
deltager centralt i en indsatsgruppe og er i 
Kreds Syddanmark tovholder på kredsbesty-
relsens indsatsområde, som foruden fysiske 
sygdomme fokuserer på børns mentale 
sundhed, herunder mobning og ensomhed.

– Vi har fokus på børn i skolealderen og 
førskolealderen og på at indføre treårsbesøg 
af sundhedsplejersker, som man praktiserer i 
eksempelvis Vejen Kommune. Endvidere har 
Faaborg-Midtfyn besøg efter tre et halvt år. 
Der findes ikke forskning på landsplan om, 
hvordan børn har det fra det første leveår og 
frem til skolestarten. Praktiserende læger 
skal ikke indberette om behandling af børn, 
og forskerne mangler data, siger Line Gessø 
Hansen.

Hun er meget tilfreds med, at sundhedsple-
jersker i stigende omfang bliver inviteret af 

erhvervsskoler til at fortælle om sygdomme 
og sundhed. Derimod kniber det i folkesko-
lerne, hvor børn er omgivet af mange 
personer med en pædagogisk baggrund, 
men ikke har kontakt med sundhedsfaglige 
personer. Line Gessø Hansen ser gerne, at 
sundhed bliver en del af skoleskemaet.

Kronisk syge børn glemt
DSR samarbejder med projektet ”Skole for 
mig” finansieret af Egmont Fonden og udført 
af Danske Patienter. Projektet fokuserer i 
perioden 2014-2018 på børn og unge med 
langvarige og kroniske sygdomme.  

– Vi har ikke hidtil haft fokus på den mang-
lende forståelse, denne kategori af børn og 
unge kan møde blandt lærere og skolekam-
merater. De fleste børn vil i løbet af deres 
opvækst også komme ud for sygdom og 
dødsfald i deres nærmeste familie, og at 
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Debat på  
Folkemødet
DSR, Kreds Syddanmark, arrangerer 
ved Folkemødet på Bornholm i juni et 
debatarrangementet med syddanske 
folketingskandidater om at fremme 
børns sundhed. 1. kredsnæstformand 
Line Gessø Hansen deltager i panelet 
og vil blandt andet argumentere for, at 
sundhedsplejersker får en større rolle i 
sundhedsfremme og forebyggelse 
blandt børn.     

Line Gessø Hansen: Vi har hidtil manglet fokus på  
børn og unge med langvarige og kroniske sygdomme.
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Chefkonsulent Gerda Dam Hansen forklarer:

– At tilrettelægge personalets ferie begyn-
der som regel i januar med indsamling af 
ferieønsker, og de fleste steder går det ret 
gnidningsfrit. Dog kan der være udfordringer, 
idet der i videst muligt omfang skal tages 
hensyn til den enkeltes ønsker. 

Ferieaftalen
Kommunalt og regionalt ansatte sygeplejer-
sker er omfattet af ferieaftalen, indgået 
mellem henholdsvis Sundhedskartellet og 
KL/DR. Aftalerne er identiske.  Ferieaftalen 
beskriver blandt andet nedenstående 
punkter.

Sommerferien nærmer sig hastigt, og brikkerne omkring ferieplanlægningen har 
formentlig været på plads i månedsvis på din arbejdsplads. Ud over at glæde dig 
til en velfortjent sommerferie står tilbage at gøre op, om du fik den ferie, du har 
ønsket dig og har krav på.  

HAR DU FÅET DIN 
ØNSKEFERIE I ÅR?

Optjeningsår og ferieår
Optjeningsåret er lig med kalenderåret, og du 
optjener ferietimer for hver måneds 
beskæftigelse. Ferietimer optjenes i forhold 
til den beskæftigelsesgrad, du har. Er du 
fuldtidsbeskæftiget, optjener du 18,50 
ferietimer pr. måned gange antal måneders 
ansættelse. Er du deltidsansat, reduceres 
optjeningen forholdsmæssigt, for eksempel 
18,50 divideret med 37 og gange med 
aktuelt timetal, ved 30 timer er det 15 ferieti-
mer pr. måned.

Du afvikler sin ferie i ferieåret, perioden 1. 
maj til 30. april, der ligger efter optje-
ningsåret. Optjente ferietimer i 2014 afvikles 
i ferieåret 1. maj 2015 – 30. april 2016. 

Afvikling af ferie
Hovedferieperioden går fra 1. maj og til den 
30. september samme år. Restferieperioden 
er fra 1. oktober det ene år og til den 30. april 
det næste år. Alle, uanset om du er fuldtids-
ansat eller deltidsansat, har ret til at afholde 
seks hele ferieuger. 

Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse 
på første feriedag og slutter ved ferieugens/
ferieugernes ophør. For ansatte, der har 
arbejdsfri dage, kan ferien begynde på en 
sådan dag. Ferien afvikles i forhold til den 
aktuelle beskæftigelsesgrad.

Ferie kan ikke holdes på ugentlige fridøgn, 
søgnehelligdage, overenskomstmæssigt 
fastsatte fridage, erstatningsfridage. Heller 
ikke hvis den ansatte er afskåret fra at holde 
ferie (feriehindring). 

Er der aftalt personalepolitiske retningslinjer 
om planlægning og afvikling af ferie, skal du 
huske at gøre brug af dem.

Ferierettigheder
•  Ret til at holde seks ugers ferie i løbet af 

ferieåret

•  Ret til at holde tre ugers sammenhængen-
de ferie i perioden 1.5.-30.9.

•  To uger af hovedferien skal afvikles samlet

•  Ret til at afvikle restferie i hele uger

•  Ret til at kende hovedferiens placering 
mindst tre måneder før afholdelse af ferien 
(Skal ske efter drøftelse med den enkelte, 
og der skal tages hensyn til de ansattes 
ønsker, herunder ønsket om, at hovedferi-
en holdes i den ansattes barns skolesom-
merferie)

•  Ret til at kende restferiens placering mindst 
en måned før afholdelse af ferien 
(Bør gives i sammenhæng af mindst en 
uges varighed)

•  Er du berettiget til at holde ferie med løn, 
har du ret til udbetaling af særlig feriegodt-
gørelse på 1,95 procent (DR) af den ferie- 
berettigede løn, som udbetales pr. 1.5. 
beregnet på baggrund af foregående op- 
tjeningsår.  
Sygeplejersker med indtil 10 års beskæfti-
gelse på grundlag af grunduddannelsen får 
2,85 procent i særlig feriegodtgørelse – sy-
geplejersker ansat indenfor det kommuna-
le område får 2,30 procent i særlig ferie- 
godtgørelse

•   Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes 
Planlagt men ikke påbegyndt ferie kan kun 
ændres ved force majeure-lignende 
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FERIEREGLER

Jubilæum 
som  
sygeplejerske 
i 2015 
Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark 
markerer dette med jubilæumsbrunch 
på Hotel Koldingfjord for kredsens 
jubilarer.

Jubilæumsarrangementerne bliver holdt 
den 7. juni og den 8. november 2015, og 
hvis du er jubilar vil du modtage en 
invitation tæt på din autorisationsdato/
jubilæumsdato. Det er muligt at læse 
mere på kreds Syddanmarks hjemmeside

www.dsr.dk/syddanmark/jubilæum

situationer. Såfremt det sker, har du krav 
på at få erstattet eventuelt økonomiske 
tab, for eksempel afbestilling af rejse, 
sommerhus

•  Den sjette ferieuge afholdes efter den 
ansattes ønsker, med mindre tjenesten 
hindrer det. Du skal så tidligt som muligt 
give arbejdsgiveren besked om, hvornår 
afviklingen finder sted. Den sjette ferieuge 
kan afholdes på et hvilket som helst 
tidspunkt i ferieåret. Det er muligt at få den 
sjette ferieuge udbetalt efter ferieårets 
udløb. Det kræver, at du giver arbejdsgiver 
besked inden 1. oktober i ferieåret

Ferie og sygdom
Hvis du bliver syg, før ferien begynder, har du 
ret til at få ferien suspenderet. Erstatnings-
ferie fastlægges af arbejdsgiver efter 
drøftelse med dig. Husk sygemelding ved 
arbejdstids begyndelse den første feriedag. 

Hvis du bliver syg under din ferie, har du ret 
til erstatningsferie efter fem sygedage 
(karensdage). Dette er betinget af, at du har 
optjent ret til 25 dages ferie. Hvis du ikke har 
optjent 25 feriedage, beregnes karensperio-
den forholdsmæssigt.

•  Giv arbejdsgiver besked om sygdom 
allerede den første dag, da de fem 
karensdage først løber fra meddelelse er 
givet til arbejdsgiver

•  Karensdagene regnes pr. ferieår, og al 
sygdom, uanset varighed forventes under 
fem dage, meddeles arbejdsgiver og 
dokumenteres

•  Betingelsen er, at du for egen regning 
indhenter lægelige dokumentation for 
sygdommens eksistens og varighed

•  Bliver du rask igen under ferien, kan du 
vælge at afholde resten af ferien eller at 
vende tilbage til arbejdet 

Overførsel af ferie
Ferie ud over fire uger kan overføres fra et 
ferieår til det efterfølgende ferieår. Dette 
under forudsætning af, at der er indgået en 
skriftlig aftale med arbejdsgiver inden 
ferieårets udløb. Overført ferie skal holdes 
forud for anden ferie.

Ferielukning
Hvis du er ansat et sted, der holder ferieluk-
ket: Du har som udgangspunkt pligt til at 
holde ferie svarende til arbejdsstedets lukke-
periode, hvis arbejdsgiver har varslet ferien 
korrekt. 

Er du ansat inden for det private eller statens 
område kan der være andre regler. Er du i 
tvivl, så kontakt din TR/kreds.

Hvis din lønseddel efter sommerferien ikke 
ligner sig selv, kan der være noget galt. Du skal 
også i ferien have den fast påregnelige løn.

… fortsat fra side 1
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