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Kære medlemmer

Når patienter og borgere bevæger sig fra 
den ene sektor i sundhedsvæsenet til 
den anden, kræver det alle ressourcer, 
både af det enkelte menneske og de 
sundhedsprofessionelle, der skal sikre en 
så smertefri sektorovergang som muligt.

Om sektorovergange handler denne ud-
gave af Kredsløbet. Vi taler med ledere, 
sygeplejersker og patienter og forsøger 
at afdække det faglige tema fra flere ind-
faldsvinkler. Det har i sig selv ikke været 
nogen simpel opgave. Det kan dels skyl-
des, at sygehuse og kommuner ikke er i 
mål med at skabe de sammenhængende 
patientforløb, vi alle ønsker, og dels kan 
årsagen være, at overgangene bare ved-
blivende er en af de største udfordringer i 
vores komplicerede væsen.

Ingen kan være uenige i, at vi skal skabe 
sammenhæng, både i den enkelte enhed 
og på tværs af sektorer. Region Syddan-
mark og kommunerne har indgået sund-
hedsaftaler, som også omfatter de prakti-
serende læger, og de skaber rammerne 
for gode sektorovergange. Men aftalerne 
skal også føres ud i den virkelige verden, 
hvor økonomi, knappe ressourcer og et 
arbejdsmiljø under pres spiller ind. 

Af artiklerne i Kredsløbet fremgår, at 
tværsektorielt og tværfagligt samarbejde 
er motorvejen til at sikre mere harmoni-
ske patientforløb. I den komplicerede 
sammenhæng spiller sygeplejersker med 
deres faglighed og evne til at formidle og 
koordinere samarbejde en vigtig rolle. Vi 
kommer som fagprofessionelle i stigende 
omfang til at varetage nye, tværgående 
funktioner i krydsfeltet mellem sygehus, 
kommune og almen praksis. Det er ikke 
let, men der er ingen vej udenom. 

Når sektorovergange til tider har en svær 
gang, handler det i den sidste ende også 
om penge. Hvad er de økonomiske incita-
menter til, at kommunerne ruster sig til at 
kunne varetage stadig flere opgaver, her-
under at forebygge indlæggelser? Og 
hvad får sygehusene ud af at investere i 
gode patientforløb, reduceret indlæggel-
sestid og mere ambulant behandling? 

Hvad angår kommunerne, fylder det me-
get, at de straffes økonomisk, når de ikke 
er i stand til at hjemtage de borgere, der 
udskrives stadig hurtigere efter endt be-
handling på sygehuset og skal færdigbe-
handles i eget hjem, eller hvor det er hen-
sigtsmæssigt, at de opholder sig efter 
sygehusopholdet.

Samarbejdet og samspillet mellem sekto-
rer rummer en række dilemmaer. Der er 
behov for at kigge på finansieringen og 
de økonomiske mekanismer, så man i 
sundhedsvæsenet ikke opruster med den 
ene hånd og udsulter med den anden. 
Især i kommunerne er der behov for at 
skalere indsatsen op for at være rustet til 
den store bølge med flere ældre og kro-
nisk syge, som vi langt fra har set toppen 
af. Men økonomien til at løse en større del 
af sundhedsopgaverne må nødvendigvis 
følge med.

Jeg håber, at vi med artiklerne om sektor-
overgange kan inspirere til debat og 
handling lokalt, og I er velkomne til at ind-
drage os i Dansk Sygeplejeråd i proces-
sen. Vores indsats vil være at fremme an-
erkendelse, kompetenceudvikling og 
ordentlige vilkår at udøve sygepleje un-
der, så alle er rustet til sektorovergange 
og andre store udfordringer i vores fælles 
sundhedsvæsen. 

DE SVÆRE OVERGANGE ER  
EN SAG FOR OS ALLE

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

Følg med på vores hjemmeside og Face-
book-side, når du har en stund, hvor du 
søger veje til faglig fordybelse eller øn-
sker at følge med i, hvad der foregår i fa-
get på det politiske niveau.   

I ønskes alle en god sommer.  
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SEKTOROVERGANGE

FALDGRUBERNE NÅR  
PATIENTER SKIFTER HÆNDER
Sektorovergange har i årtier, også længe før strukturreformen for 10 år 
siden, været et smertensbarn i sundhedsvæsenet. Formanden for landets 
kræftsygeplejersker giver eksempler og bud på løsninger. 

med ca. 1.000 medlemmer er et af de stør-
ste, går foran ved at invitere til samarbejde 
på tværs af fagligheder. En temadag 1. juni i 
Odense sætter fokus på børn som pårørende 
i kræftramte familier, og her er primærsyge-
plejersker og palliationssygeplejersker invi-
teret med. Interessen er stor.  

Opgør med siloerne
Dansk Sygeplejeråd (DSR) forsøgte i januar 
2017 i et fælles udspil med FOA, Lægefor-
eningen og Danske Patienter at gøre op med 
kassetænkning og siloer i sundhedsvæse-
net. Et af forslagene var at give en fælles pul-
je penge til regioner og kommuner inden for 
fire udvalgte områder, så de to sektorer sam-
men kunne tilrettelægge de mest hensigts-
mæssige patientforløb. Disse tanker bifalder 
formanden for kræftsygeplejerskerne.

- Regeringen har sat arbejdet med en sam-
menhængsreform, der lægger op til fælles 
finansiering på tværs af sektorer, i gang. Jeg 
tror, det vil batte meget at lade pengene føl-
ge patienten, og at man organiserer sig med 
fælles ledelse på en række områder, siger 
Ditte Naundrup Therkildsen. 

opgaveglidning, der foregår i retning af kom-
munerne. De samarbejdsaftaler, der skal for-
malisere overgangene og sikre ens behand-
ling af borgerne uanset hjemmekommune, 
kan være ualmindeligt længe undervejs. Ofte 
år.

- Vi har eksempelvis flere og flere patienter, 
der kommer i medicinsk kræftbehandling, og 
nogle af præparaterne bliver enklere at give i 
form af injektion. Vi forsøger at oplære pa-
tienter til selv at injicere medicin to gange i 
døgnet, så de ikke skal indlægges. Er de ikke i 
stand til selv at gøre det, aftaler vi besøg af 
hjemmesygeplejen. Men det tager flere år at 
få en aftale på plads for de 16 patienter, det 
aktuelt drejer sig om. Vi er ofte foran i prak-
sis, siger Ditte Naundrup Therkildsen.

Behov for hjælp ændrer sig
Som led i Sundhedsstyrelsens forløbspro-
gram for kræftpatienter skal alle tilbydes en 
behovsvurdering, når de afslutter et be-
handlingsforløb på sygehuset. Vurderingen 
foretages på sygehuset, og resultatet sen-
des med patientens tilladelse via den elek-
troniske patientjournal, Cosmic, til hjemkom-
munen. 

- Vi udfylder et skema, der fokuserer meget 
på patientens hverdagssituation efter ud-
skrivelsen. For mig ville det give mere me-
ning, hvis behovsvurderingen foregik i hjem-
met. Ofte finder man som patient først ud af, 
når man kommer hjem, hvad man magter, og 
hvilken hjælp man har behov for, siger Ditte 
Naundrup Therkildsen. 

Fagligt selskab for Kræftsygeplejersker, der 

Når patienter bevæger sig fra den ene sektor 
til den anden og bliver til borgere – og om-
vendt, lurer risikoen for, at de bliver tabt i sy-
stemet, får forkert medicin eller udsættes 
for andre utilsigtede hændelser. 

Formanden for Fagligt Selskab for Kræftsy-
geplejersker, Ditte Naundrup Therkildsen, 
beskæftiger sig med emnet både på den 
post og i sit daglige arbejde som udviklings-
sygeplejerske på Hæmatologisk Afdeling på 
Odense Universitetshospital.

- Sektorovergange fylder rigtig meget i pa-
tientforløb. Der er megen velvilje i både pri-
mær og sekundær sektor, og der er en bred 
erkendelse af, at man er nødt til at tænke på 
tværs af sygehusafdelinger og sektorer, men 
det er svært at få skabt den sammenhæng. 
Der mangler et bindeled, en fælles platform, 
der bringer viden videre, siger Ditte 
Naundrup. 

Kræftbehandling i hjemmet
Region Syddanmark er centralt placeret i den 

Informationer
når ikke videre
DSR gennemførte for to år siden i sam-
arbejde med Megafon en undersøgel-
se blandt over 2.000 danskere om de-
res oplevelse af egne eller pårørendes 
hospitalsbesøg. 17 procent af patien-
terne oplevede, at relevant informati-
on fra sygehuset kun ”i mindre grad” 
eller ”slet ikke/næsten ikke” blev givet 
videre til aktører som hjemmepleje el-
ler praktiserende læge.  25 procent af 
de pårørende havde en lignende ople-
velse.   
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TEKNOLOGIEN  
KAN BYGGE BRO MELLEM SEKTORER
Tænk hvis flere dialyse- og diabetespatienter bliver i stand til at måle 
deres blodtryk og andre værdier og sikkert sende deres data via iPhone 
til sundhedspersonalet på sygehuset, så det dagligt er tilgængeligt i den 
elektroniske patientjournal, Cosmic.

SEKTOROVERGANGE

Og tænk hvis palliative patienter ved hjælp af 
videokonsultation i plejen kan få ønsket om 
at være i deres eget hjem i den sidste tid op-
fyldt. Eller hvis diabetesbørn og deres famili-
er kan kommunikere med både sygehuset, 
den praktiserende læge og sundhedsplejen 
på den samme platform, så alle kan følge 
med i patientforløbet.  

CoLab Odense er en del af CoLab Denmark og 
arbejder med at bruge teknologien til at fore-
bygge indlæggelser og i højere grad gøre det 
muligt at behandle patienter i eget hjem. 

Mette Damkjær Syse er i spidsen for en tvær-
sektoriel stab på tre medarbejdere, der sam-
arbejder med OUH, Odense Kommune og pri-
vate virksomheder om velfærdsteknologiske 
løsninger.   

– Vi har en partnerskabsaftale med Odense 
Kommune, men samarbejder også med de 
øvrige kommuner på Fyn. Der er absolut stor 
forståelse for, at det er teknologiens vej, vi 
skal gå. Men teknologien udgør kun mellem 
10 og 20 procent af det hele, det øvrige ved-
rører det menneskelige aspekt, måden at ar-
bejde på, og hvordan vi kan bruge det i dag-
ligdagen. Derfor handler vores arbejde 
meget om at teste og skabe innovation lo-
kalt, siger Mette Damkjær Syse. 

De nævnte eksempler i indledningen er pro-
jekter, CoLab Odense deltager i. Flere af dem 
tager udgangspunkt i at udnytte nærværen-
de teknologier, som nye versioner af iPhone 
er udstyret med. Apple’s HealthKit kan bru-
ges af patienten til at sende daglige data om 
sin sundhedstilstand til sygehuset – og der-
med undgå konsultationer og indlæggelser.

– Vores arbejdsform går meget på at inddra-
ge patienter, så de kan foretage hjemmemo-
nitorering og uden papirarbejde sende data, 
så de er tilgængelige i Cosmic. Vi arbejder ind 
i et universitetshospital, OUH, og er tilknyt-
tet Center for innovativ medicinsk teknologi 
(CIMT), der meget gerne vil arbejde med tek-
nologisk udvikling og med nye praksisser og 
samarbejdsmodeller i forhold til primærsek-
toren og patienter. Det samme gælder man-

Hvad er  
CoLab?
CoLab Denmark er en samarbejdsmo-
del for offentlig-privat udvikling på 
tværs af sundhedssystemet. Den blev 
lanceret i 2014 og er støttet af Vækst-
forum i Region Syddanmark. Målet er 
at styrke udbredelsen af velfærdstek-
nologi til gavn for borgere, offentlige 
institutioner og virksomheder. Det 
sker ved at etablere lokale udviklings- 
og testmiljøer, hvor borgeren selv er 
med til at udvikle teknologien. Fire lo-
kale CoLabs ligger nær ved de store 
somatiske sygehuse i regionen, et har 
fokus på psykiatrien og socialområdet, 
og supporterteamet er placeret i Syd-
dansk Sundhedsinnovation i Forsker-
parken i Odense. 

ge kommuner, der er presset af økonomi og 
demografi og har stor motivation til at gøre 
tingene smartere og bedre, siger Mette Dam-
kjær Syse. 

Hun er selv oprindeligt uddannet sygeplejer-
ske og ved med sin baggrund, hvad der er på 
spil i forhold til patienter og borgere. Inden 
ansættelsen hos CoLab Odense var hun lek-
tor på UC Lillebælt. 

Mette Damkjær Syse: Vi skal gå teknologiens vej.
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UHELBREDELIGT SYG  
INSISTERER PÅ AT LEVE

Mona Petersen bryder med billedet af en 61-
årig kvinde, der i tre omgange har været ramt 
af kræft og efter det seneste nedslag i bug-
hulen i 2013 er uhelbredeligt syg. Hun har 
været langt nede, følt sig alene, men har al-
drig rigtig forliget sig med offerrollen. Hun 
valgte hver gang at kæmpe videre.

Som 38-årig blev hun i 1994 ramt af bryst-
kræft, og dengang var det et anliggende for 
det lokale sygehus i Haderslev, hvor hun fik 
foretaget en brystbevarende operation. I 
2009 fik hun tilbagefald og blev tilknyttet 
Aabenraa Sygehus. Her gik det op for hende, 
hvor meget sygehusvæsenet havde udviklet 
sig på 15 år.

- Det var meget mere professionelt, og jeg 
blev modtaget af et virkelig kompetent sund-
hedsteam. Første gang, jeg blev ramt af 
kræft, blev jeg opereret og indkaldt til én 
samtale, jeg nåede ikke at opbygge en relati-
on til lægen og blev overladt til mig selv. Jeg 
turde ikke stille spørgsmål. Anden gang var 
noget helt andet. Jeg kom til samtale med en 
læge, jeg tidligere havde mødte ved kontrol-
ler, og han forklarede mig om sygdommen og 
havde masser af tid. Da jeg kom til kemobe-
handling på Sønderborg Sygehus, sad en sy-
geplejerske ved siden af mig under hele for-
løbet, siger Mona Petersen.

Spredningen gjorde det nødvendigt at fjerne 
det ene bryst. Operationen foregik efter fire 
gange kemobehandling og blev efterfulgt af 
lige så mange forebyggende behandlinger. 
Derefter overgik Mona Petersen til kvartårli-
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snakkede med en læge og fik hjælp. Min sø-
ster er sygeplejerske og har været en stor 
støtte, jeg har fået styr på min begravelse og 
forholdet til mine to børn. Det kan godt være, 
jeg ikke bliver 80 år, men jeg skal leve i den 
tid, jeg har, siger Mona Petersen.

Et fleksjob kom i stand
Under det tredje kræftforløb har hun været 
tilknyttet Vejle Sygehus, og der gik ikke læn-
ge, før hjemkommunen Haderslev begyndte 
at sende månedlige breve for at høre, hvor 
langt hun var i behandlingen. Hun følte sig 
presset, var ked af det og trængte til at få en 
ordning på arbejdslivet. Også på det punkt 
viste det sig, at systemet har udviklet sig si-
den 90’erne.

- Både banken og kommunen spurgte: Hvad 
vil du helst selv? Det var jeg ikke i tvivl om, for 
jeg ville så gerne tilbage i job. Løsningen blev, 
at jeg fra sommeren 2015 fik et fleksjob otte 
timer hver uge, onsdag og fredag formiddag, 
og det har jeg frem til min pensionering som 
67-årig. Jeg har fået så flot en behandling i 
banken, siger Mona Petersen. 

Hun bor i et lille hus nær Kelstrup syd for Ha-
derslev, hvor hun hele tiden er i gang med 
projekter, et af de seneste en havepavillon – 
og den nye bil kører fantastisk.

Spørg patienten
Ved siden af giver arbejdet i Patient- og Pårø-
renderådet for kræftområdet på Vejle Syge-
hus masser af mening. Hun har ikke tal på det 
antal gange, hun har holdt foredrag for ledel-

Tre gange har Mona Petersen fra Haderslev været ramt af kræft. Hver gang har 
hun fysisk og psykisk været langt nede, men hun har rejst sig. Sundhedsvæsenet 
har udviklet sig meget i hendes 23 år med sygdommen. 

ge og senere halvårlige kontroller i Sønder-
borg. 

Livskriser og ny kræftsygdom
Sygdommen havde dog sat sine tydelige spor. 
Hun var slidt og bange og fik svært ved at 
passe sit job som landbrugsrådgiver i Nordea. 
Ved siden af sygdommen blev hun i samme 
periode ramt af andre livskriser, først en skils-
misse og dernæst forældrenes død inden for 
to måneder, begge af kræft.

Mona Petersen kom på nedsat tid i banken i 
de følgende år og slap først taget i jobbet, da 
hun for tredje gang blev syg af kræft. Ved en 
kontrol i sommeren 2013 beklagede hun sig 
over at have ondt i nakken, der blev taget et 
røntgenbillede, og en gynækolog på Odense 
Universitetshospital undersøgte hende for 
kræft i æggestokkene. Det viste sig, at hun 
havde fået en ny, sjælden kræftform, som 
sad i seks af syv zoner i bughulen, og en ope-
ration i Aarhus kunne ikke fjerne kræften. 

Livskraften vendte tilbage
Her begynder historien om den livskraftige 
kræftpatient, der nægter at give op. Siden 
hun fik den sidste af ni kemobehandlinger i 
maj 2014, har hun ikke mærket noget til syg-
dommen, og de nu halvårlige kontroller har 
ikke vist udvikling i kræften. Hun fik mulighed 
for at vende tilbage til Nordea og lave forefal-
dende arbejde. 

- Jeg er kommet rigtig godt igennem forløbet, 
og jeg er så glad, fordi jeg har det godt. Jeg 
opsøgte Kræftens Bekæmpelse, hvor jeg 
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ser, læger, sygeplejersker og andre sund-
hedsprofessionelle om sin sygehistorie, og 
hvad man kan lære af den. Hun er med i net-
værksgruppe om rehabilitering i Haderslev 
Kommune og er i advisory boards om inddra-
gelse af patienter, for derom kredser hendes 
indsats: Spørg patienten.   

Mona Petersen fritager dog ikke patienten 
for ansvar. Hun har selv opsøgt blandt andre 
massør, heilpraktiker og en sygehuspræst i 
Vejle, som betød meget for hende. 

- Det er svært, når patienter falder ned i en 
martyr-/offerrolle, for så synes jeg ikke, at 
man selv arbejder med. Jeg har hver gang 
skullet arbejde mig op imellem kemobehand-
linger, og jeg har ved kontrolsamtaler sagt, 
hvad der generer mig. Så får man et tilbud 
om at komme ud blandt andre mennesker, og 
man kommer op af det sorte hul – igen, siger 
Mona Petersen.

Mona Petersen, kræftpatient i tre 
perioder: Systemet har udviklet sig 
meget siden 90’erne.
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I Aabenraa Kommune har de Team Borgerindgang, på Kolding Sygehus arbejder 
de med ”den gode udskrivelse – alt sammen for at forbedre sektorovergange.

SEKTOROVERGANGE – VERSION 
AABENRAA OG KOLDING

SEKTOROVERGANGE
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De kritiske overgange mellem primær og se-
kundær sektor fylder meget i både kommu-
ner og på sygehusenes medicinske afdelin-
ger. Der bliver stadig flere forløbskoordi- 
natorer og andre tværgående funktioner til 
at sikre gode og sammenhængende patient-
forløb. 

Tværfaglig visitator i afdelingen Visitation & 
Rehabilitering i Aabenraa Kommune, Kirsten 
Jørgensen, har været i hjemmeplejen i to an-
dre kommuner, før hun i 2013 kom til sin nu-
værende arbejdsgiver. Her bliver overgangen 
fra sygehus til hjemkommune varetaget af 
Team Borgerindgang, et tværfagligt team af 
13 medarbejdere, hvor funktionen går på 
skift en uge ad gangen mellem alle visitato-
rer: Sygeplejersker, social– og sundhedsassi-
stenter og ergoterapeuter. 

– Styrken ved at have en borgerindgang i ste-
det for en fast udskrivningskoordinator er, at 
så kan alle udføre det. Vi har alle i teamet 
funktioner ved siden, herunder besøg hos 
borgere og telefonkontakt, og derved får vi 
et mere helhedsorienteret syn på borgeren, 
siger Kirsten Jørgensen. 

Den fremskudte visitation
Et vigtigt element i indsatsen er den frem-
skudte visitation, hvor Team Borgerindgangs 
medarbejdere på skift opsøger borgere på 
Aabenraa Sygehus, hvis de enten har haft et 
funktionstab eller ikke i forvejen er kendt af 
kommunen. Udskrivningskoordinatoren 
screener forløbsplanen fra sygehuset og gi-
ver opgaven videre.

Et af formålene med besøget på sygehuset 

er at afstemme forventningerne til hjælp ef-
ter udskrivelsen og eventuelt lægge en plan 
for at genvinde færdigheder helt eller delvis. 
Pårørende inddrages efter behov.

Alle ansatte i Aabenraa Kommune har en re-
habiliterende efteruddannelse, og visitator 
kan tilbyde pakker, for eksempel personlig 
pleje eller rengøring, efter behov, samt reha-
biliterende forløb eller kompenserende 
hjælp. De er også i stand til at opsætte del-
mål frem mod at kunne klare flere daglige 
gøremål selv. 

– Visitatoren i den fremskudte visitation kan 
typisk nå to til fire borgere på forskellige sy-
gehusafdelinger om dagen, hver af dem bli-
ver administrativt gjort færdige, og der bliver 
taget kontakt til den udførende i hjemmeple-
jen. Jeg har i Aabenraa Kommune oplevet en 
meget holistisk tilgang til udskrivelser, og jeg 
synes, vi er nået langt i sektorovergange, si-
ger Kirsten Jørgensen, der tidligere har været 
i distriktsopdelte kommuner.  

Hjælp fra sygehusene
Team Borgerindgang er begunstiget af at 
have nem adgang til Aabenraa Sygehus, hvor 
personalet ikke skal stå parat til at modtage 
de kommunale medarbejdere, og hvor visita-
tor ikke behøver at komme på faste tidspunk-
ter. Den fremskudte visitation dækker også 
Sønderborg Sygehus.  

– Den fremskudte visitation giver en helt an-
den relation til de sygehusafdelinger, hvor vi 
kommer. Det er en kæmpehjælp, at sygehu-
sene er begyndt at ansætte udskrivningsko-
ordinatorer, en i Aabenraa og to i Sønder-

borg, hvor vi også har vores gang, siger 
Kirsten Jørgensen.

Hånd om komplekse udskrivelser
Billedet af, at sektorovergange fylder meget, 
bekræftes i Geriatrisk Afsnit, Medicinsk Afde-
ling, på Kolding Sygehus. Her fik man for nog-
le år siden midler fra den nationale hand-
lingsplan for den ældre, medicinske patient 
og iværksatte ”den gode udskrivelse”. 

Nøglepersonen er en udskrivelseskoordina-
tor, der primært tager sig af de komplekse 
udskrivelser, for eksempel hvis patienten har 
dårlige forhold at vende hjem til, eller hvis 
der er et stort funktionstab. Stort set alle pa-
tienter i afsnittets 16 senge falder ind under 
denne kategori. 

– Der kan holdes et koordineringsmøde med 
patient, pårørende og visitator fra hjemkom-
munen, og så udarbejdes der en forløbsplan 
med en vurdering af behovet for hjælp efter 
udskrivelsen. Koordinatoren kan hjælpe med 
at søge en rehabiliteringsplads, hjælpe med 
valg af leverandør til hjemmepleje og hospice-
ophold, hvis det er aktuelt, siger souschef Tri-
ne Krogsøe Thomsen, Geriatrisk Afsnit. 

Skel mellem sektorer udviskes
I sine seks et halvt år som sygeplejerske har 
Trine Krogsøe Thomsen været en del af en 
udvikling med stadig mere fokus på gode ud-
skrivelser og en stigende bevidsthed om det 
sundhedspersonale i kommunen, som skal 
modtage patienten. Skellet mellem de to 
sektorer er gradvis blevet mindre. 

– Hver dag mødes vi tværsektorielt i afdelin-



–
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gen – læge, sygeplejersker, ergo– og fysiote-
rapeuter samt plejepersonale – for at tale om 
den enkelte patient, og hvilken hjælp ved-
kommende har for efter udskrivelsen. Er der 
behov for ekstra hjælp, er vores mål at infor-
mere hjemkommunen tre dage før, så der er 
tid til at bestille plejeseng eller andre hjælpe-
midler, siger Trine Krogsøe Thomsen.

Hun har en funktion som visiterende syge-
plejerske i medicinsk regi. Hver morgen hol-
des kapacitetsmøde for alle afdelinger om 
patienter, der er indlagt i den fælles akut-
modtagelse (FAM). Trine Krogsøe Thomsens 
opgave er at visitere patienter til sygehusets 
tre medicinske afdelinger i forhold til den 
diagnose, de har. Således sikrer hun, at pa-
tienterne kommer det rette sted hen og 
modtager den rigtige behandling. Det har 
også betydning for gode sektorovergange.   

SENIORAKTIVITETER

VELKOMMEN TIL 
SENIORAKTIVITETER 
I DSR, KREDS SYDDANMARK
Hvis du forbliver medlem af Dansk Sygeplejeråd, som aktivt seniormedlem, efter du er gået på ef-
terløn eller alderspension, er du automatisk medlem af Seniorsammenslutningen.

Seniorsammenslutningen er et godt tilbud, hvis du ønsker at bevare kontakten med kolleger og 
organisationen lokalt.

Som aktiv senior i Dansk Sygeplejeråd har du mulighed for at deltage i de aktiviteter, som kredsen 
og Seniorsammenslutningen arrangerer i dit lokalområde.

De lokale kontaktudvalg tilrettelægger forskellige arrangementer, så som foredrag, sommerud-
flugt og julefrokost.

Arrangementerne annonceres i tidskriftet ”Sygeplejersken” og på DSR´s hjemmeside under  
”Seniorsammenslutningen” Kreds Syddanmark.

Se flere generelle oplysninger i velkomstpjecen ”Sygeplejerske hele livet” og på DSR´s hjemmesi-
de om ”Seniorsammenslutningen”.

Dansk Sygeplejeråds tilbud til dig, der går på efterløn eller alderspension

> > > >
Seniorsammenslutning Seniorsammenslutning Seniorsammenslutning Seniorsammenslutning
Esbjerg Fyn Syd Trekanten

Formand Formand Formand Formand

Elna Schousboe Ingelise Bruhn Eva Frederiksen Kirsten Thygesen

7511 6686 / 2334 0526 5184 2275 7444 2923 / 4198 2923 7550 7881 / 3091 4184

elnaschousboe@bbsyd.dk ibruhn@hotmail.com evafrederiksen20@gmail.com bongo@thygesen.mail.dk

Tværfaglig visitator Kirsten Jørgensen, Aabenraa 
Kommune: Vi er nået langt med sektorovergange.

Trine Krogsøe Thomsen, Kolding Sygehus: Vi mødes 
hver dag tværsektorielt for at tale om den enkelte 
patient.
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SEKTOROVERGANGE

Svendborg Kommune går den tværfaglige og tværsektorielle vej for at gøre det 
nemmere for borgere med uhelbredelige, livstruende sygdomme at være længst 
muligt i hjemmet og eventuelt dø hjemme – hvis de ønsker det.

KOMMUNE: 
TVÆRSEKTORIEL INDSATS RYKKER

Det treårige udviklingsprojekt støttet af satspuljemidler, ”Min sidste tid”, er 
midtvejs. Den sygeplejerskeuddannede projektleder, Mejse Holstein, fremhæ-
ver netop det tværgående samarbejde som en vigtig faktor, når borgerens og 
familiens ønsker skal imødekommes.

– Både borgere og pårørende kan være i en krisepræget tilstand, hvor livssituatio-
nen præges af mange typer af behov. Hvis de samtidig skal koordinere sektor-
overgange, eller de oplever, at der ikke bliver talt sammen blandt de sundheds-
professionelle, kommer de til at bruge deres kræfter forkert. I “Min sidste tid” øver 
vi os i at sikre, at de ikke skal bruge deres energi på det, og det gør vi blandt andet 
ved at stå på hinandens skuldre med en fælles indsats, siger Mejse Holstein.

Støtte til tiden
Et af fire indsatsområder i ”Min sidste tid” er det tværfaglige og –sektorielle 
samarbejde, og det foregår med Geriatrisk Afsnit på Svendborg Sygehus, Ho-
spice Sydfyn og de praktiserende læger. 

– Vi forsøger at udnytte kompetencerne på tværs af sektorer til at udvikle og 
afprøve redskaber og metoder til at skabe større kvalitet i borgerens forløb. Vi er 
hele tiden opmærksom på de gode fortællinger, det narrative, med eksempler 
på forløb, hvor døende borgeres ønsker er blevet opfyldt. Tidslighed, at vi er 
dygtige nok til at gå foran og forudse, hvad der er vigtigt for borgere og pårøren-
de, før det bliver til et problem, er i den forbindelse et vigtigt begreb, siger Mejse 
Holstein. 

Forbilledligt samarbejde
”Min sidste tid”- indsatsen er et af fire modelkommuneprojekter, og den afslut-
tes 1. oktober 2018.

Mejse Holstein kan se tilbage på en række projekter, hvor sektorovergange og 
tværsektorielle udfordringer hver gang har fyldt meget. Således også det aktu-
elle, hvor den konkrete målsætning er, at 80 procent af borgerne i hjemmeple-
jen og på plejecentrene dør i rammer, der harmonerer med deres ønske.

– Vi har stort udbytte af at møde medarbejdere fra andre sektorer i sundheds-
væsenet, udveksle viden og høre, hvad der er vigtigt i deres arbejdsfelter, fordi 
det giver et godt udgangspunkt for det videre samarbejde på tværs. Det oplever 
vi for eksempel i det forbilledlige samarbejde med Afdeling G på Svendborg Sy-
gehus, siger Mejse Holstein.

Projektleder Mejse Holstein, 
Svendborg Kommune: 
Vi har stort udbytte af at møde 
medarbejdere fra andre sektorer.
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SYGEHUS: 
VI HAR GANG I MEGET
Medicinske afdelinger og kommunale hjemmeplejere er faste 
samarbejdspartnere, når patienter og borgere skifter fra den ene  
sektor til den anden.

Klinisk sygeplejespecialist på Lungemedi-
cinsk Afdeling på OUH i Odense, Pia Ring-
kvist, kender systemets svagheder og ved, at 
indlagte risikerer at blive tabt i meget hurtige 
patientforløb og ditto udskrivelser. 

– Vi kommunikerer via computer, og hvis vi 
ikke får beskrevet patienten godt nok og får 
os formuleret tydeligt og utvetydigt i Cosmic, 
går informationer tabt. Og det går begge veje 
mellem sygehus og kommune, siger Pia Ring-
kvist.

Hun er tillige patientsikkerhedsansvarlig og 
erkender, at når systemer og mennesker skal 
fungere sammen, så er der fejlkilder. De fle-
ste fejl opstår omkring medicin. Fælles Medi-
cinkort (FMK) fungerer fint i de fleste tilfæl-
de, men systemet er meget afhængigt af, at 
oplysninger om patientens medicin er ajour-
ført. Ellers kan det true patientsikkerheden.

Når borgere indlægges akut på sygehuset, 
foregår det med kort varsel, men når patien-
ter udskrives, kan hjemmepleje og hjemme-
sygeplejen ofte informeres i bedre tid.

– Vi er ved at forberede at indføre et generisk 
koncept på OUH med tværfaglig stuegang, 
hvor ikke kun lægen og patienten, men også 
en sygeplejerske, er med, så vi kan tale om 
udskrivelse. Konsultationsstuegangen vil 
give os bedre tid til at inddrage patienten og 
forberede udskrivelsen, så vi kan give hjem-
meplejen besked lidt før. Vi er meget optaget 
af at sikre en god udskrivelse og lette over-
gangen til hjemmeplejen, siger Pia Ringkvist.

Samtale før udskrivelse
På en anden medicinsk afdeling på OUH, Ge-
riatrisk Sengeafsnit, har de komplekse, æl-
dre patienter ofte sygdomme kombineret 
med funktionstab og aldring. Konstitueret 
afdelingssygeplejerske Katrine Færk Ras-
mussen oplyser, at disse patienter ud over 
behandling skal have grundlæggende syge-
pleje, for eksempel hjælp til at spise, drikke, 
blive vasket og mobiliseret. 

Da den landsdækkende undersøgelse af pa-
tientoplevelser, LUP-undersøgelsen, slog 
negativt ud, i forhold til, når patienten ud-
skrives fra afdelingen, blev der gennemført 
flere forbedringer.

– Vi indførte i fjor udskrivelsessamtaler, hvor 
der er en læge og en sygeplejerske til stede, 
og hvor pårørende inviteres med. Samtalen 
foregår typisk dagen før udskrivelsen og af-
dækker behandlingen og samler op på un-
dersøgelser. I en tværfaglig indsats med 
ergo- og fysioterapeuter vurderer vi, hvilken 
pleje der er nødvendig, og formidler det til 
hjemmeplejen. Mit klare indtryk er, at sektor-
overgangene fungerer bedre end tidligere, 
siger Katrine Færk Rasmussen.

Samtale ved indlæggelse
Viser en patient inden indlæggelsen tegn på, 
at det kan være nødvendigt at udskrive til en 
aflastningsplads og ikke til eget hjem, bliver 
patienten som en del af indlæggelsessamta-
len allerede i den fælles akutmodtagelse 
(FAM) mødt af en geriatrisk sygeplejerske. 
Projektet ”Geriatri i døren” gør det muligt tid-
ligt at forbedre udskrivelsen og øge kvalite-
ten. 

SEKTOROVERGANGE

Det samme gør et andet snart afsluttet pro-
jekt, ”Dialog i sektorovergange”, hvor en geri-
atrisk sygeplejerske følger med en udskrevet 
patient den første dag i hjemmet og foreta-
ger observationsstudier for at finde ud af, 
hvordan overgangen forløber. 

– Vi har stadig tilfælde, hvor vi fra sygehuset 
vurderer, at en patient ikke kan klare sig i 
eget hjem, og hjemplejen har en anden hold-
ning. Men der er færre sager af den slags end 
tidligere, siger Katrine Færk Rasmussen

Klinisk sygeplejespecialist Pia Ringkvist: Tværfaglig 
stuegang gør det nemmere at forberede udskrivelse.
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– For det enkelte medlem er valgene en god 
anledning til at overveje, om man selv vil stil-
le op til en post, eller en af kollegerne kan 
trænge til et måske afgørende skub til at yde 
en indsats i det fagpolitiske arbejde i DSR, 
siger kredsformand John Christiansen.

De regionale valg foregår i år efter en vigtig 
intern proces i DSR, der på kongressen for 
godt et år siden igangsatte et udviklingspro-
jekt, Sammen om DSR, hvis formål er at styr-
ke medlemmernes indflydelse og skabe ty-
delige resultater. 

En spændende brydningstid
På en ekstraordinær kongres senere i denne 
måned vil deltagerne fastlægge, hvilket fag-
ligt fællesskab og hvilken organisation DSR 
skal være for medlemmerne i fremtiden. For-
ud er gået et år, hvor alle i organisationen har 
haft mulighed for at påvirke retningen, og 
hvordan DSR kan bidrage til løsninger på de 
udfordringer, sygeplejersker møder i hverda-
gen. 

– Inden kongressen vil vi i DSR’s hovedbesty-
relse have lavet et forslag til, hvordan ram-
men for det fremtidige politiske arbejde skal 

være. Det vil favne alle de input fra enkelte 
medlemmer, kredsbestyrelser, faglige sel-
skaber og andre, vi har modtaget. Men i reali-
teten ved vi ikke, hvor det ender i den demo-
kratiske proces på kongressen, og dermed 
kender vi heller ikke de overordnede ram-
merne for arbejdet i vores egen kredsbesty-
relse. Vi er i en brydningstid, siger John Chri-
stiansen.

Endnu flere skal deltage
Både centralt og regionalt er DSR meget op-
taget af at finde nye veje til at styrke kontak-
ten til medlemmerne og invitere til, at så 
mange sygeplejersker som muligt er aktive 
og gør deres indflydelse gældende. 

– DSR’s tillidsrepræsentanter er talerør lo-
kalt, men vi vil gerne involvere endnu flere til 
at deltage i at deltage i debatten. Jeg håber, 
beslutningerne på den ekstraordinære kon-
gres vil gøre arbejdet i kredsbestyrelse og 
formandskab endnu mere spændende, så vi 
kan gå foran i at inspirere til udvikling og 
handling på jeres arbejdspladser. Vores ar-
bejde skal give mening for dig som medlem, 
siger John Christiansen.

VÆR MED TIL AT TRÆFFE  
FLERE VIGTIGE VALG

Datoer omkring kredsvalg 2017
Ekstraordinær kongres Opstillingsfrist Valgmøde Valgresultatet foreligger  

22. juni 29. september 30. oktober 8. november  
 kl. 15.00 kl. 17-20

2017 er valgår i Dansk Sygeplejeråd. Du har til efteråret mulighed for at vælge, 
hvem der skal repræsentere dig i kredsbestyrelsen i Kreds Syddanmark, og 
kredsformand og kredsnæstformænd er på valg. Det samme er Lederforeningens 
repræsentanter.

På grafikken kan du se vigtige datoer i løbet 
af valgåret i Kreds Syddanmark. Du er til en-
hver tid velkommen til at kontakte kredsbe-
styrelse og formandskab, hvis du har kom-
mentarer eller spørgsmål. Kontaktdata på 
alle står på kredsens hjemmeside.   

VALG I DSR
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KIRSTEN STALLKNECHT PRISEN

DAGBOGEN OM 
DEN LIDENDE HJEMMESYGEPLEJE
En novemberdag i 2016 fik Pia Lüders Røge nok. Hun var kommet udmattet 
hjem fra den fjerde arbejdsdag i træk på 10 timer i hjemmesygeplejen i Odense 
Kommune. Hun besluttede at lave en dagbog med en nøgtern beskrivelse af, 
hvad hun i løbet af dagen havde udført blandt meget syge borgere med fysiske 
funktionsnedsættelser.

- Grundlæggende er jeg meget stolt af at 
være sygeplejerske, men jeg har svært ved 
at blive ved med at stå på mål for det svæk-
kede system, jeg er en del af. Det ligger i vo-
res autorisation, at vi skal ytre os og gerne 
gøre det kreativt. Jeg valgte en dagbogsbe-
skrivelse af mit arbejde, og jeg kan kun op-
fordre mine fagfæller til at bruge deres 
ytringsfrihed, når noget er galt, siger Pia Lü-
ders Røge.

Resignation bekymrer
Hun modtog 3. maj Kirsten Stallknecht Pri-
sen for sin klare og forståelige dokumentati-
on af hjemmesygeplejens trængte vilkår, 
som blev bragt i Sygeplejersken i februar. 
Hun er stadig forbløffet over, at hendes be-
skrivelse af en arbejdsdag skrevet en man-
dag aften fik så meget opmærksomhed. De 
mange positive reaktioner overskygges imid-
lertid af flere fra andre sygeplejersker.

- Flere kolleger spurgte: Hvad særligt er der i 
det? Hvad skulle det hjælpe? Det berører mig 
meget, at de tilsyneladende har givet op og 
har resigneret over arbejdsforholdene. Jeg er 
enig i, at det ikke burde være nødvendigt at 
ytre sig, når noget åbenlyst er så galt, men 
det er det desværre. Derfor modtager jeg 
også prisen ydmygt på vegne af alle sygeple-
jersker, som inden for svære rammer forsø-
ger at levere en anstændig sygepleje, siger 
Pia Lüders Røge.

Det svækkede system
Svækkelsen af sygeplejen og monofaglighe-
den begyndte ifølge Pia Lüders Røge, da 
Odense Kommune i januar 2015 gennemfør-

te en omorganisering af hjemmeplejen. Bor-
gere skulle ikke længere udelukkende være 
inddelt efter geografien, men blev inddelt i 
borgerforløb. For sygeplejen betød det læn-
gere køretid mellem borgerne og en sygeple-
je inddelt i mindre, tværfaglige enheder. 

På to områder skiller kommunen sig negativt 
ud: Odense har det laveste antal sygeplejer-
sker i forhold til antallet af borgere i hele lan-
det, og sygeplejerskerne har mere end dob-
belt så meget overtid som 
landsgennemsnittet. Desuden har Pia Lü-
ders Røge aldrig oplevet så mange vikarer 
som i de seneste to et halvt år. 

Også den mandag i november arbejdede hun 
tæt sammen med en vikar, der gjorde sit 

Fire syddanske  
sygeplejersker  
var indstillet
Fire syddanske sygeplejersker var 
blandt de 10 indstillede til Kirsten Stal-
lknecht Prisen 2017, der gives til en 
sygeplejerske, som inden for de sene-
ste to år har brugt sin ytringsfrihed til 
offentligt at markere sig i debatten om 
sygeplejefaglige, etiske og/eller sund-
hedspolitiske problemstillinger. For-
uden Pia Lüders Røge var det:

Heidi Hass Madsen, hjemmesygeple-
jen, Kerteminde Kommune

Louise Gjervig Lehn, Børneafdelingen, 
Odense Universitetshospital

Mads Dippel Rasmussen, Kirurgisk Af-
deling, Odense Universitetshospital

bedste, men ikke kunne udføre arbejdet som 
en fast sygeplejerske. 

De interne kanaler
Pia Lüders Røge sendte først sin beskrivelse 
til ledelsen, der blev meget berørt. Kort efter 
blev dagbogens mange problemstillinger de-
batteret på et planlagt stormøde for alle 
hjemmesygeplejersker, og beskrivelsen blev 
efterfølgende sendt til DSR. Hun var således 
loyal og brugte de interne kanaler, inden 
hendes historie blev et anliggende for alle 
landets sygeplejersker. 

- Jeg håber, at prisen kan være med til at ska-
be så megen opmærksomhed, at vi igen kan 
få en visionær, kvalitativ og stærk sygepleje i 
Odense Kommune, siger Pia Lüders Røge 

Pia Lüders Røge – ydmyg modtager af Kirsten Stallk-
necht Prisen.
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HVERDAGSLIV

Et hospice er for patienter med forventet kort levetid, og dødens 
nærhed slider på de ansatte. Men der er også masser af liv og glæde.  
Elin Jepsen er sygeplejerske på HospiceSønderjylland.

Da Elin Jepsen var med til at stifte Center for 
voldtægtsofre på Kolding Sygehus, blev det 
tydeligt, at hun fagligt trivedes med at be-
skæftige sig med livets alvorlige faser. I sit 
daglige arbejde i det gynækologiske område 
var hun i forvejen i kontakt med kvinder og 
fædre, der mistede nyfødte eller ufødte 
børn.

Springet fra at beskæftige sig med de første 
uger i et menneskes liv til tiden før døden 
kan forekomme stort, men for Elin Jepsen var 
det logisk, at hun i august 2007 søgte en stil-
ling som sygeplejerske på HospiceSønderjyl-
land ved Haderslev. 

– Jeg så arbejdet på et hospice som en måde 
at fordybe mig i sygeplejefaget og arbejde 
med de store spørgsmål, der altid har opta-
get mig, siger Elin Jepsen.

Hun fodrede sulten efter fordybelse ved at 
tage en efteruddannelse over halvandet år i 
tab og traume, en privat uddannelse, der ikke 
eksisterer længere. Siden har andre terapeu-
tiske uddannelser klædt hende på til at ar-
bejde med døende.

Tværfaglighed betyder alt
Elin Jepsen føler, at hun som hospicesygeple-
jerske har mere indflydelse på, hvordan hun 
vil udføre god sygepleje. Hun bruger i sit dag-
lige arbejde hele paletten, fagligt og menne-
skeligt, og hendes viden og livserfaring kom-
mer til sin ret.

– Vi har meget komplekse patienter, der på 
alle måder er ramt. De har lidt tab undervejs i 
deres sygdomsforløb, og deres sociale liv og 
identiteten er forandret. Når man har været 
igennem et alvorligt sygdomsforløb, tærer 
det fysisk, psykisk og åndeligt. Vi møder dem 
først og fremmest med vores tværfaglige, 
specialiserede indsats og så vores indstilling 
til arbejdet, hele vores grundsyn, siger Elin 
Jepsen.

Tværfagligheden rækker fra det palliativt 
uddannede sundhedspersonale, fysiotera-
peut, socialrådgiver og psykolog til præsten, 
musikeren og kokken, der laver den lækre 
mad i et hus, der også skal rumme de pårø-
rende. De er lige så ramte som patienten og 
dermed ligeværdige modtagere af den be-
handling, et hospice kan tilbyde.

Patientens eget ønske
HospiceSønderjylland ligger smukt i naturen 
og er indrettet smukt og æstetisk med 12 
sengepladser. I 2016 var det 165 indlagte i 
4.164 sengedage, hvilket gør stedet til et 
eftertragtet sted at modtage lindring inden 
døden.

– Jeg ser hospice som et supplement i sund-
hedsvæsenet. Patienten skal selv ønske at 
komme her og skal opfylde kriteriet om at 
lide af alvorlig sygdom med forventet kort 
levetid for at kunne blive visiteret hertil. Des-
uden skal patientens sygdom kræve en pal-
liativ indsats. Vi kan noget, som man ikke kan 

SYGEPLEJE MELLEM 
LINDRING, DØD, HÅB OG GLÆDE

tilbyde andre steder. Alternativet er et pallia-
tivt team, der kommer i patientens eget 
hjem, siger Elin Jepsen.

Letheden før døden
Elin Jepsen fremhæver ligeledes det store 
korps af frivillige, der har en værtsfunktion 
og med deres indsats gør stedet til et hygge-
ligt sted at være, både ved højtider og i dag-
ligdagen. De dækker op, sørger for blomster, 
har andre praktiske gøremål – og udviser 
medmenneskelighed.

– Noget af det første, vi mærker hos nye pa-
tienter og pårørende, er en lettelse over at 
have taget beslutningen og lade et speciali-
seret personale tage det store ansvar. Der 
kommer en lethed ind i de tunge tanker, en 
form for nyt håb, og det hele bliver mindre 
svært at bære. Vi har masser af liv, glæde, 
smil og god energi som modpol til alt det tun-
ge, siger Elin Jepsen.

At arbejde så tæt på alvorlig sygdom og død 
påvirker personalet. Man bliver slidt af at have 
lidelsen som et fast element i dagligdagen.

– Jeg har læst et sted, at når man arbejder 
tæt på døden, så stiller man de rigtige 
spørgsmål til livet. Døden bliver mere nær-
værende, den er en realitet i menneskers liv, 
og man tager uvægerligt sit eget liv op til re-
vision. Man bliver mere selektiv med, hvad 
der er relevant, og hvad man ønsker at bruge 
sit liv på, siger Elin Jepsen.
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Fakta om  
Elin Jepsen

Titel og navn: 
Sygeplejerske  
Elin Jepsen

Arbejdssted: 
HospiceSønderjylland

Den muntre modvægt
Hun er meget bevidst om at lave noget i friti-
den, som kan danne modvægt til arbejdsli-
vet. Noget sjovt. For eksempel læser hun ikke 
tungt, alvorligt stof om forfærdelige skæb-
ner, krige og ulykker. Hun nyder naturen om-
kring huset i Sdr. Bjert syd for Kolding på lan-
ge gåture og iagttager de spidsnæbbede 

væsener i sin nye passion, en fuglevoliere. 
Stemmen har i mange år været trænet i Kol-
ding Kammerkor, og kroppen holdes ved lige 
med yoga.

Inden Elin og manden, pensioneret overlæge 
Jørn Jepsen, flyttede fra Aarhus til Kolding, og 
hun havde pause fra sygeplejen, mens bør-

nene var små, arbejdede hun i gynækologi 
og barsel på Århus Kommunehospital og i 
hjemmeplejen i flere omegnsbyer. 

Som 58-årig har Elin Jepsen fået sit første 
barnebarn, Otto på fire måneder, og har i det 
hele taget masser af liv i tilværelsen. 
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Sommerferien nærmer sig hastigt, og brik-
kerne omkring ferieplanlægningen har for-
mentlig været på plads i månedsvis på din 
arbejdsplads. Ud over at glæde dig til en vel-
fortjent sommerferie står tilbage at gøre op, 
om du fik den ferie, du har ønsket dig og har 
krav på.  

Hvis din lønseddel efter sommerferien ikke 
ligner sig selv, kan der være noget galt. Du 
skal også i ferien have udbetaling for de vag-
ter, du normalt har, så du får den fast påreg-
nelige løn.     

Optjeningsår og ferieår
Optjeningsåret er lig med kalenderåret, og 
man optjener ferietimer.for hver måneds be-
skæftigelse. Ferietimer optjenes i forhold til 
din beskæftigelsesgrad. Fuldtidsansatte op-
tjener 18,5 ferietimer pr. måned gange antal 
måneders ansættelse. For deltidsansatte 
reduceres optjeningen forholdsmæssigt, for 

Af Gerda Dam Hansen, Chefkonsulent DSR, Kreds Syddanmark

HAR DU FÅET 
DIN ØNSKEFERIE I ÅR?

eksempel 18,5 divideret med 37 og gange 
med aktuelt timetal. Ved 30 timer er det 15 
ferietimer pr. måned.

Ferie afvikles i ferieåret, perioden 1. maj til 
30. april, der ligger efter optjeningsåret. Op-
tjente ferietimer i 2016 afvikles i ferieåret 1. 
maj 2017 – 30. april 2018. 

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 man er fuld-
tidsansat eller deltidsansat, har man 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 ar-
bejdsfri dage, kan ferien begynde på en så-
dan dag. Ferien afvikles i forhold til den aktu-
elle beskæftigelsesgrad.

Du har ret til at holde tre ugers sammen-
hængende ferie i perioden 1. maj til 30. sep-
tember. Mindst to uger af hovedferien skal 
gives i sammenhæng. Du har ret til at afvikle 
restferie i hele uger.

Ferie og sygdom.
Hvis du bliver syg, før ferien begynder, har 
du ret til at få ferien suspenderet, og erstat-
ningsferie fastlægges af arbejdsgiver efter 
drøftelse med den ansatte. Husk sygemel-
ding ved arbejdstids begyndelse den første 
feriedag. 

Bliver du syg under din ferie, har du ret til er-
statningsferie efter fem sygedage. Betinget 
af at du har optjent ret til 25 dages ferie.

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. Al sygdom 
meddeles arbejdsgiver og dokumenteres, 
uanset varighed forventes under fem dage.

Betingelsen er, at du for egen regning ind-
henter lægelig dokumentation for sygdom-
mens eksistens og varighed.

Bliver du rask igen under ferien, kan du væl-
ge 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, under 
forudsætning af, at der er indgået en skriftlig 
aftale med arbejdsgiver inden ferieårets ud-
løb. Overført ferie skal holdes forud for an-
den ferie.


