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DE MANGE ÅRS KAMP FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ
4  I januar kom Dansk Sygeplejeråds overordnede holdninger til  

et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Samme måned afsluttede Kreds 
Syddanmark et projekt om psykisk arbejdsmiljø. Tre arbejdsplad-
ser i kredsen deltog.

TVÆRFAGLIGHEDEN HAR FÅET NYT LIV PÅ HOSPICE
6  Døende og kritisk syge patienter med pårørende, der lige  ledes 

gennemlever en kriseperiode, er dagligdagen for de knap 30 
syge  plejersker på Hospice Sydvestjylland, der har hjemme i en 
statelig bygning få hundrede meter fra Sydvestjysk Sygehus 
(SVS) i Esbjerg. 

ORTOPÆDKIRURGIEN I VEJLE  
FIK LAGT DET RETTE LMU-SNIT
7  Med de senere års store om  vælt  nin  ger har der ikke manglet  

emner, når det lokale MED-udvalg (LMU) på Or  to    pædkirurgisk  
Af  deling på Vejle Syge  hus har mødtes seks gange om året. 

DANSK SYGEPLEJERÅDS KONGRES 2018
9  Dansk Sygeplejeråd holdt kongres fra mandag den 14. maj til  

torsdag den 17. maj på Hotel Nyborg Strand. Kongressen havde 
fokus på sygeplejerskers arbejde og fag under overskriften  
’Stolt. Stærk. Sammen – Sygeplejerske’. 

SYDDANSKE SYGEPLEJERSKER  
VISTE FLAGET FORAN FORLIGSEN
10  De valgte politikere og tillidsrepræsentanter (TR) i DSR, Kreds Syd -

danmark, kan snart lægge et halvår bag sig, som arbejdsmæssigt 
har været et af de mest krævende og begivenhedsrige i mange år.  

SYGEPLEJERSKEN ER LIVLINEN TIL ET BEDRE LIV
12  15.000 patienter med en kronisk sygdom får i et stort nationalt 

projekt et tilbud om støttende telefonsamtaler med en sygeple-
jerske. Annette G. Lorenzen er en af de 20 sygeplejersker i Syd-
danmark. 

 
SYDDANMARK VAR MED TIL AT  
FØDE DEN NYE KÆMPE
14  I november 2011 holdt den da nyvalgte kredsbestyrelse i Kreds 

Syddanmark et seminar, hvor den skulle fastlægge indsatsom -
råderne i valgperioden. Medlemmerne kom også til at diskutere 
mere eksistentielle emner, som hvordan fagbevægelsen egentlig 
skulle udvikle sig i fremtiden. 

KOM I GODT SELSKAB
15  Vil du blive klogere på dit fag? I givet fald kan du benytte dig af 

mulighederne i et fagligt selskab, der åbner op for ideudvikling  
og -udveksling inden for dit arbejdsområde.

REGLERNE FOR FERIE
16  Kommunalt og regionalt ansatte sygeplejersker er om  fattet af  

ferieaftalen, indgået mellem henholdsvis Sundheds  kartellet og 
KL/RLTN. Aftalerne er identiske.  Faglig chef  konsulent Gerda Dam 
Hansen, DSR Kreds Syd    danmark, beskriver herunder, hvad du skal 
være op   mærksom på, når du skal have fastlagt din sommerferie.



LEDEREN

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 3

Kære medlemmer

Jeg kan godt forstå, hvis jeres tanker kort 
inde i den første feriemåned er andre ste-
der end ved det knivskarpe drama, der ud-
spillede sig i Forligsinstitutionen i det indre 
København indtil for godt en måned siden.

Alligevel vil jeg gerne dvæle lidt ved et 
forhandlingsforløb om OK18, som var me-
get anderledes end tidligere armlægninger 
med arbejdsgiverne. På forhånd havde 
fagforeningerne på de tre store områder 
for offentligt ansatte, stat, regioner og 
kommuner, indgået en solidaritetspagt – 
 i folkemunde en musketer-ed – om at stå 
skulder ved skulder i forhandlingerne.

Der var intermezzoer, og hvad der kunne 
ligne skår i sammenholdet, da det hele 
strammede til. Men når vi i Dansk Sygeple-
jeråd ser tilbage på, hvad vi og de andre 
organisationer opnåede, da der blev indgå-
 et forlig på alle områder sidst i april, må vi 
konstatere, at vores fælles strategi bestod. 
Vi stod sammen, vi gik sammen, vi rejste 
med større vægt krav på tværs af fag-
grupperne, og vi forhindrede forringelser. 

Vi har med en samlet lønramme på 8,1 
procent over tre år opnået et resultat, 
som ikke hensætter os i jubel, men som vi 
overordnet set kan være bekendt. Arbejds -
giverne gik længere for at lukke aftaler, 
end de ville have gjort med en svagere 
mod  part over for sig. Vi slap for de ansæt-
telsesforhold i regionerne, som ville gøre 
det muligt at rykke rundt på sygeplejer-
sker, som det passer bedst, og vi slap for 
forringelser på seniorområdet. Og så kom 
vi af med det forhadte privatlønsværn, der 
lagde alvorlige hindringer i vejen for at 
nærme os lige løn i forhold til den private 
sektor. Det sidste er en af de allervigtig-
ste, principielle sejre. 

I Kreds Syddanmark var vores hovedkrav 
til overenskomstforhandlingerne at få 
øget vores købekraft gennem lønstignin-
ger, og det er lykkedes bedre end ved de 
foregående forhandlinger. 

Nåede vi i mål? Nej, vi har fortsat et ude-
stående med at få fundet en varig løsning 
på lærernes arbejdstid, som også omfatter 
vore egne undervisere på statens område. 
OK18 handler heller ikke om de generelle 
arbejdsvilkår i det danske sundhedsvæsen. 
De er ikke ændret, og her har arbejds  gi  v -
erne på de tre områder, hvor sygeplejer-
sker har deres virke, fortsat et be  tyd  eligt 
udestående. Ordentlige rammer til at ud-
føre vores arbejde er en forudsætning for 
kvalitet og høj faglighed, og det er ikke 
noget, vi skal købe os til. Vi er heller ikke i 
mål, når det gælder ligeløn i forhold til 
sammenlignelige faggrupper i mandsdo-
minerede fag. Slet ikke.

Også i vores del af landet ønsker politiker-
ne mere fleksible ansættelser for færre 
penge, så de kan udnytte vores arbejds-
kraft endnu mere effektivt. En positiv ud-
løber af de centrale forhandlinger er dog 
en udbredt erkendelse hos arbejdsgiver-
ne af, at de mangler vores arbejdskraft,  
og at der både i regioner og kommuner er 
behov for at gøre noget særligt for visse 
faggrupper i form af en rekrutteringspul-
je. Der er ligeledes en stigende erkendel-
se af, at det kræver fokus på gode ar-
bejdsvilkår at rekruttere og fastholde 
sygeplejersker. Sloganet ”Nok er nok” 
dækker over en række forhold, herunder 
arbejdsvilkår og anerkendelse. Vi vil i de 
kommende lokale forhandlinger spørge 
ind til, hvad de syddanske sygehuse og 
kommuner vil gøre for at efterkomme den 
øgede efterspørgsel på sygeplejersker. 

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

Mange af jer har været aktive, både foran 
Forligsen og på de talrige fyraftensmøder, 
vi undervejs har holdt i kredsen. I har væ-
ret tæt på fagbevægelsens maskinrum, 
når det arbejder allerhårdest for at sikre 
medlemmerne ordentlige løn- og ansæt-
telsesforhold. Sammen om DSR har fået 
tilføjet en ny dimension.

Tak for indsatsen og rigtig god sommer  
til alle. 

SAMMENHOLDET SEJREDE 
– MEN VI ER IKKE I MÅL
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ARBEJDSMILJØ

DE MANGE ÅRS KAMP 
FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ

I januar kom Dansk Sygeplejeråds overordnede holdninger til et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø. Samme måned afsluttede Kreds Syddanmark et projekt om psykisk 
arbejdsmiljø. Tre arbejdspladser i kredsen deltog. 

viser noget om, hvor komplekst arbejdsmiljø-
området er, siger Mads Dippel Rasmussen. 

Mellem trusler og tryghed
Arbejdsmiljøprojektet var henvendt til ar-
bejdspladser, hvor TRIO-samarbejdet mellem 
tillidsrepræsentant, AMiR og leder i forvejen 
var godt og velfungerende. De tre arbejds-
pladser, der gennemførte forløbet, er også 
eksempler på, at sygeplejersker oplever pres 
på kerneopgaven og kvaliteten med de følger 
i form af overarbejde, dårlig kommunikation 
og frustration over ledelsen, som det kan ud-
løse. 

Den eksterne konsulent, Jette Wied Hatting, 
valgte en britisk model, Compassion Fokuse-
ret Terapi (CFT-systemet), til at belyse pro-
blemstillinger, processer og resultater i projek -
tet. Det opererer med tre følelse  s  regulerede 

og samfundsmæssigt ansvar at sikre rammer 
for bæredygtige og robuste arbejdspladser. 

I samme måned, som DSR’s holdningspapir 
blev offentliggjort, afsluttede Kreds Syddan-
mark Projekt Psykisk Arbejdsmiljø, hvor tre af 
kredsens arbejdspladser gennemførte et for-
løb for at afdække lokale problemstillinger og 
fremme brugen af allerede kendte værktøjer 
til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 

Nultolerance og tidlig sporing
Mads Dippel Rasmussen blev i november ny-
valgt som kredsnæstformand og har arbejds-
miljø som en af sine mærkesager. Nu har han 
det overordnede ansvar for området i for-
mandskabet. 

– Vi skal have nultolerance på alle områder, 
når det gælder arbejdsmiljøet. Det er et om-
råde, hvor vi ofte opdager for sent, at noget 
er galt. Kan vi i stedet spore problemerne  
tidligt og dyrke det gode arbejdsmiljø, vil me-
get være vundet, siger Mads Dippel Rasmus-
sen.

I kredsens projekt deltog to regionale og en 
kommunal arbejdsplads samt en selvejende 
institution med regional driftsoverenskomst. 
Tre af dem gennemførte forløbet, der havde 
arbejdsmiljøkonsulent Jette Wied Hatting, 
Kreds Midtjylland, som ekstern konsulent. 

– To af de tre arbejdspladser i projektet kun-
ne se, at en af grundene til problemer med 
arbejdsmiljøet var for lav normering. Det tred-
je sted, en neurointensiv afdeling, er der en 
sygeplejerske pr. patient, men der kan opstå 
situationer, hvor kolleger glemmer at passe 
på hinanden, når der er faglig belastning. Det 

Sygeplejerskers arbejdsmiljø har i takt med 
de store forandringer i sundhedsvæsenet og 
de mange år med krav om at hæve produk-
tionen med to procent om året på landets  
sygehuse fået stadig større opmærksomhed. 

Især det psykiske arbejdsmiljø er under pres. 
I SATH-rapporten fra 2013 oplevede omkring 
en tredjedel af sygeplejerskerne, at kvalite-
ten var under pres på grund af faktorer i de-
res arbejdsmiljø. Af 25 ansættelsesområder 
skilte skadestuer, medicinske afdelinger og 
psykiatrien sig negativt ud, og forskellene 
mellem enkelte afdelinger og arbejdspladser 
var ydermere dramatiske. 

I januar 2016 kom antologien ”Bladet fra 
munden – mod og vilje til et godt arbejdsmil-
jø”, hvor ni forskere anlagde nye perspektiver 
på sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. 
Flere af forfatterne beskæftigede sig med 
virkningerne af New Public Management 
(NPM), der har indført styringsredskaber og 
resultatmål fra det private erhvervsliv i sund-
hedsvæsenet og skaber afstand til den klas-
siske, fagprofessionelle rolle, som blandt an-
dre sygeplejersker har.

Du er dit eget arbejdsmiljø
To år efter ”Bladet fra munden” var Dansk  
Sygeplejeråd (DSR) klar med et holdningspa-
pir om både det fysiske og psykiske arbejds-
miljø. En af pointerne er, at sygeplejersker 
hver dag – individuelt og i fællesskab – er med 
til at skabe deres eget arbejdsmiljø. Det kræ-
ver både individuel og kollektiv handlekraft 
at synliggøre arbejdsmiljøproblemer og finde 
løsninger. Den handlekraft skal sygeplejer-
sker, tillidsvalgte, ledere og DSR som organi-
sation styrke. Sideløbende er det et politisk 

Kredsnæstformand Mads Dippel Rasmussen:  
72 sygeplejersker skal nu lave, hvad der var 100 til for 
år tilbage.
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systemer, tryghedssystemet, trusselssyste-
met og drive/præstationssystemet. 

Er der eksempelvis for meget aktivitet i trus-
selssystemet, kan der opstå dårlig trivsel i 
både individet og gruppen. I den modsatte 
ende af skalaen er begrebet social kapital, 
der giver mennesker høj aktivitet i de to øvri-
ge systemer. De tre arbejdspladser blev ana-
lyseret ud fra CFT og med meget forskellige 
resultater. Et hospice blev bedømt som en 
arbejdsplads med høj social kapital, mens en 
medarbejdergruppe i et hjemmesygeplejer-
skedistrikt mere var præget af stress og 
utryghed – trusselssystemet. 

– Mit generelle indtryk er, at sygeplejersker 
rigtig mange steder er trykkede på maven. 
Der er også mange steder, hvor personalet 
siger, at dette er vores fælles arbejdsmiljø,  
og at vi som kolleger må tage hånd om hinan-
den. Strukturer i sundhedsvæsenet kan 
medføre, at vi ikke når i bund, blandt andet to 
procents produktivitetskravet, der har været 
der i så mange år, at 72 sygeplejersker nu skal 
lave, hvad der var 100 til for år tilbage, siger 
Mads Dippel Rasmussen.

Når ledere bliver til chefer
I DSR’s holdningspapir understeges vigtig-
heden af, at arbejdsmiljøet er en fælles sag, 

og at lederne skal have bedre rammer og vil-
kår for at udøve retningsgivende ledelse. 

– Som vilkårene er nu, risikerer vi at få ledere 
– også sygeplejefaglige – der bliver fanget i at 
være chefer. De ender i at drive virksomhed 
frem for at være i spidsen for at udøve syge-
pleje. I den henseende er der store udsving i 
både region og kommuner, siger Mads Dippel 
Rasmussen. 

I et halvår præget af OK18 og forberedelser-
ne til DSR’s kongres har kredsnæstforman-
den endnu ikke haft mulighed for at sætte sit 
præg på den overordnede retning for kred-
sens arbejdsmiljøindsats. Hans grundhold-
ning er, at det er vigtigt at nå et spadestik  
dybere ude blandt medlemmerne for at vide, 
hvordan de opfatter det arbejdsmiljø, de dag-
ligt færdes i. Først derefter kan man som or-
ganisation tilrettelægge indsatsen.

– Arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet 
har stået på i mange år, og det er svært. Mit 
drømmescenarium er, at vi som organisation 
bliver trukket ind i sygeplejerskernes arbejds -
liv, også når det er svært. Jeg håber, at også 
arbejdsgiverne vil trække os tæt på. Det kan 
være noget i retning af: ”Vi har noget bøvl 
med arbejdsmiljøet. Kan I hjælpe os?”, siger 
Mads Dippel Rasmussen.  

Retten til et 
sikkert og sundt 
arbejds  miljø

Dansk Sygeplejeråd udgav i januar 
2018 et holdningspapir om, hvad  
sygeplejersker skal arbejde med for at 
medvirke til at skabe sikre og sunde 
arbejdspladser. 

Holdningen er sammenfattet i tre 
punkter:

1.  Sygeplejersker skal have mulighed 
for at udføre et godt arbejde, som 
skaber faglig stolthed, trivsel og  
arbejdsglæde.

2.  Arbejdsmiljøproblemer angår hele 
arbejdspladsen og skal løses i fæl-
lesskab – også når problemerne 
rammer individuelt.

3.  Ledelser i sundhedsvæsenet skal 
have bedre rammer og vilkår for  
retningsgivende ledelse med fokus 
på faglighed. 
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ARBEJDSMILJØ

TVÆRFAGLIGHEDEN 
HAR FÅET NYT LIV PÅ HOSPICE

– Vi er rigtig meget på og skal bruge meget af os selv, fordi det er men-
nesker i krise. Især når det er mindre børn, der er ved at miste en foræl-
der, eller når man danner personlige relationer til patienter, er det 
hårdt, siger arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) siden slutningen af 
2017, sygeplejerske Ann-Louise Lintrup. 

Hun afløste Susanne Magnussen, der havde været AMiR i 11 år, fra ho-
spicet blev indviet. Dermed kom hun ind som nøglefigur i kredsens Pro-
jekt Psykisk Arbejdsmiljø, da det nærmede sig afslutningen. Men hun 
har et godt indblik i, hvad det gjorde ved et i forvejen på ingen måde 
nødlidende arbejdsmiljø. 

– Projektet var meget relevant, fordi vi er en stor sygeplejegruppe i et 
lille hus, og vi har brug for at fungere tværfagligt. Derudover havde vi 
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Døende og kritisk syge patienter med pårørende, der lige 
ledes gennemlever en kriseperiode, er dagligdagen for 
de knap 30 sygeplejersker på Hospice Sydvestjylland, der 
har hjemme i en statelig bygning få hundrede meter fra 
Sydvestjysk Sygehus (SVS) i Esbjerg. 

været igennem en ombygning, hvor vi i et halvt år midlertidigt var på 
SVS, halvdelen af ledelsen var skiftet, og flere ældre medarbejdere var 
gået på pension. Sygeplejerskerne udgjorde en gruppering, der satte 
sig sammen, og der var behov for mere tværfagligt fokus, siger Ann- 
Louise Lintrup, der arbejder sammen med blandt andre en psykolog og 
en musikterapeut. 

Trivselsmøder og fælles morgenmad
Ved ombygningen i 2015 blev der indført ugentlige trivselsmøder, der 
blev holdt onsdage eller torsdage for at nå alle. Emnerne spændte fra 
praktiske forhold ved ombygningen, tunge patientforløb, og til hvad der 
ellers fyldte hos den enkelte. Trivselsmødet skulle være midlertidigt, 
men overlevede og blev permanent. 

Som en udløber af projektet har der siden først på året været fælles 
morgenmad hver tirsdag kl. 9.45. På grund af skiftende vagter tager 
det et stykke tid, før alle kan deltage. Morgenmaden indtages i spise-
stuen, der blev ommøbleret op til jul for at skaffe plads til juletræet. 

Den nye indretning fik også et liv efter julen, for personalet indså, at den 
gamle opstilling i L-form dels var besværlig for kørestolsbrugere og dels 
gav tendens til at sætte sig i grupper. Nu sidder alle ved et langt bord. 

– Projektet har givet en større opmærksomhed på at blande sig med 
hinanden. Vi skal fungere som flere faggrupper, og nu stikker man ofte-
re lige hovedet ind i køkkenet eller hos andre tværfaglige. Der er fortsat 
mange kolleger, der nærmer sig pensionsalderen, og gennemsnitsal-
deren falder. De yngre tager flere initiativer til at få gang i arrangemen-
ter. Alt sammen er det med til at fremme den sociale trivsel, siger 
Ann-Louise Lintrup.

Ledelsen går foran med trivslen
Social trivsel skaber også en Facebook-gruppe for alle medarbejdere. 
Her kan de to teams reflektere om dagligdagen og patienterne, og der 
kan byttes vagter og udveksles billeder. Hospicechef Ragnhild Rabjerg 
Madsen og souschef Annette Hornemann har fravalgt at være med, 
fordi det skal være et frirum for medarbejderne. Ifølge Ann-Louise   
Lintrup har ledelsen ellers en stor rolle i de trivselsfremmende initiati-
ver, der gør det nemmere at løse kerneopgaven på et hospice. 

I analysen efter Projekt Psykisk Arbejdsmiljø fremhæves arbejdsplad-
sen for den høje sociale kapital. Det giver medarbejderne god adgang 
til tryghedssystemet og til at eksperimentere og være kreative.

Sygeplejerske Ann-Louise Lintrup: Projekt Psykisk Arbejdsmiljø har givet en større 
opmærksomhed på at blande sig med hinanden.
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Med de senere års store om  vælt  nin 
ger har der ikke manglet emner, når 
det lokale MEDudvalg (LMU) på Or  to
    pædkirurgisk Afdeling på Vejle Syge
  hus har mødtes seks gange om året. 

Indtil for fem år siden var ortopædkirurgien 
på de to Sygehus Lillebælt-sygehuse, Kol-
ding og Vejle, identiske afdelinger med både 
elektive og akutte patienter. Siden er de eta-
pevis blevet delt, først med de mest alvorlige 
akutte patienter fra multitraumer den ene 
vej og året efter halvdelen af operationerne 
med kunstige knæ og hofteled den anden 
vej, indtil de to patientgrupper til sidst var 
fordelt, og de planlagte operationer kunne 
foregå i Vejle. 

Inden denne store strukturelle operation  
begyndte, kom Per Wagner Kristensen i 2012 
til afdelingen i Vejle som ledende overlæge. 
Han blev formand for LMU, og uden at udval-
get var nødlidende, fandt LMU’s formand-
skab tiden inde til et helbredstjek. Grunden 
til en ny begyndelse blev lagt på et todages 
samarbejdsseminar i Vingsted, som arbejds-
miljøkonsulent Pier Michel Thorsøe Larsen, 
Region Syddanmark, på dygtig vis stod i spid-
sen for. 

– Vi fandt hurtigt ud af, at vejen til at have et 
velfungerende LMU var bedre information og 
kommunikation. Et af de konkrete resultater 
af seminaret var bladet Knoglepressen, der 
siden er udkommet en gang om måneden og 
har været en kæmpesucces, siger Per Wagner 
Kristensen.

Knoglepressen er limen
Knoglepressen – ikke at forveksle med den 
velkendte Knogleekspressen, der fragter 
forulykkede skiturister hjem til Danmark –  

er LMU’s informationskanal til de knap 200 
medarbejdere på Ortopædkirurgisk Afdeling. 
Det rummer hver gang punkterne Nyt fra le-
delsen og Månedens kommentar fra LMU. 
Derudover spænder emnerne vidt, fra artik-
ler om retningslinjer, hygiejne og praktik-
pladser til navnestof om nyansatte og jubi-
læer. Da det nye p-hus omsider blev bygget, 
blev der udskrevet en konkurrence for at få 
personalet til at bruge det. Stort og småt. 

– Knoglepressen er meget limen, der binder 
vores gode afdeling sammen. Medarbejder-
ne er ekstremt velorienterede om, hvad der 
foregår. Jeg skriver ofte månedens kommen-
tar fra LMU og er derudover med til at sikre, 
at vi hver gang har relevante og aktuelle em-
ner med. For eksempel om de 10-15 retnings -
linjer, vi har på afdelingen for, hvad man gør i 
en række situationer, siger tillidsrepræsen-
tant for sygeplejerskerne, Hanne Christen-
sen, der er næstformand i LMU.

Respekten betyder alt
En vigtig forudsætning for et velfungerende 
LMU er respekten for andre faggrupper og 
deres holdninger. Alle skal have muligheden 
for at blive hørt og lyttet til.

– Vores fælles holdning er, at LMU ikke er  
no  get krigsforum, ikke en slagmark med ledel-
 se mod medarbejdere. Vi har både emner  

ORTOPÆDKIRURGIEN I VEJLE 
FIK LAGT DET RETTE LMU-SNIT

Gode råd til at  
give LMU nyt liv
Hanne Christensen, TR: Hold et samar-
bejdsseminar og benyt jer af en konsu-
lent fra Region Syddanmark til at styre 
processen og give en grundlæggende 
indføring i LMU-arbejdet.

Per Wagner Kristensen, ledende over-
læge: Det nytter ikke kun at bruge en 
halv dag på at lægge linjen for LMU-ar-
bejdet. Man får rigtig meget ud af at 
være sammen en hel dag. 

Tillidsrepræsentant Hanne Christensen og ledende 
overlæge Per Wagner Kristensen – bedre information 
og kommunikation er en vigtig vej til et velfungeren-
de LMU.

»
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til efterretning og til drøftelse, og vi har end-
nu ikke haft en afstemning. Det kan være, at 
man skal tilbage til sine kolleger og tygge på 
en problemstilling, men alt foregår respekt-
fuldt. Alle er interesserede i at have en god 
afdeling, siger Per Wagner Kristensen. 

– Det handler også om at prioritere arbejdet i 
LMU. Vi har besluttet at have seks årlige mø-
der, herunder et langt møde hvert år i august, 
hvor vi ofte vælger et tema, vi vil arbejde med 
i det følgende år. I 2018 er det kulturen i dag-
ligdagen, og vi har nedsat en stor tværfaglig 
gruppe til at kigge på det. Den har mødtes én 
gang og samles igen i juni. Som indledning 
havde vi en HR-medarbejder med fra Middel-
fart Sparekasse på vores traditionelle tema-
dag 2. januar for at fortælle om, hvad de gør 
for at blive den bedste arbejdsplads i Dan-
mark, siger Hanne Christensen. 

De indre linjer
Den Landsdækkende Undersøgelse af Pa-
tientoplevelser, LUP, rummede ikke meget 
plads til forbedringer, og derfor vil arbejdet 
med kulturen være koncentreret om de ind-
bydes samarbejdsrelationer.

– Der kan nemt være knaster hist og pist i 
den daglige omgang med hinanden. På tem  a -
mødet i januar bad vi hver enkelt om at skrive 
en sætning om det, og inputtene var om alt 
fra at sige ”god morgen” til begreber som  
ærlighed og ordentlighed, siger Per Wagner 
Kristensen.

Kulturen er præget af, at mange har været på 
afdelingen i en årrække og er blevet til – ja, 
kulturbærere. Men nye medarbejdere skal 
også have et klart indtryk af, hvad de går ind 
til, og derfor skal årets projekt munde ud i no-
get konkret, en kort tekst, et billede eller en 
plakat, der visualiserer, hvad arbejdspladsen 
står for.

Da rygcentret forsvandt
Af omvæltninger har ortopædkirurgien i Vejle 
lige været igennem en af de store, da kirurgi-
en og den medicinske afdeling i Middelfart 
blev slået sammen til en samlet enhed, Ryg-
center Syddanmark, 1. april. Tidligere blev de 
10 læger og cirka 50 sygeplejersker – 70 
medarbejdere i alt – ledet fra Vejle Sygehus. 

– Der sker hele tiden noget i vores system, og 
især det sidste med rygcentret, hvor hele 
den kirurgiske enhed falder fra, kan mærkes. 
Spørgsmålet i LMU er: Hvad gør vi så, siger 
Per Wagner Kristensen.

– Rygcentret er et meget godt eksempel på 
vores pragmatiske tilgang, at vi har lavet et 
overgangs-LMU, hvor vi finder fælles fodslag 
og kultur, inden de to LMU’er finder deres egne 
ben de to steder, siger Hanne Christensen. 

Hun repræsenterer nu 130 sygeplejersker i 
LMU, 80 når Middelfart-personalet har fået 
dets eget. Det fremtidige LMU på Ortopæd-
kirurgisk Afdeling i Vejle forventes at bestå  
af 10 medlemmer, seks medarbejdere og  

fire ledere. Hvert af afdelingens afsnit, 
senge afsnit, operationsafsnit, ambulatori-
um, dagklinik og ledelsesgang, vil være re-
præsenteret. Sådan fungerer det bedst. 

Lagene i 
MED-systemet
MED-systemet i Region Syddanmark 
består af flere niveauer: 

Hovedudvalget (HU) – regionens  
øverste og samlende udvalg for med-
indflydelse og medbestemmelse, 27 
medlemmer.

Fælles MED-udvalg (FMU) – det sam-
lende udvalg i bestemte områder eller 
på store institutioner, for eksempel 
sygehuse.

Lokale MED-udvalg (MU/LMU) – ud-
øver medindflydelse på arbejdsplad-
sens daglige drift.

Under disse tre niveauer er nedsat 
kontaktudvalg og underudvalg.

I regionen er der over 325 udvalg med 
tilsammen næsten 3.000 personer. 
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GENERALFORSAMLING
DSR Kreds Syddanmark

TID OG STED
Tirsdag den 30. oktober kl. 17.00
Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Læs mere på www.dsr.dk/syddanmark/arrangementer



DSR Kreds Syddanmark
Vejlevej 121, 2. sal
7000 Fredericia

t: 7021 1668
e: syddanmark@dsr.dk
w: www.dsr.dk/syddanmark

Sygepleje i Syd 2018
Arrangementskalender

– tag ud og hæng op
OBS
•  Hold øje med www.dsr.dk/syddanmark som 

opdateres løbende med arrangementer, programmer 
og andet•  Du skal være aktivt medlem eller have et studeren-

de- eller seniormedlemskab for at kunne tilmelde dig 
arrangementer•  Vær opmærksom på tilmeldingsfrister, max. delta-

gerantal og andre praktiske detaljer
•  Du har først fået plads på et arrangement, når du 

modtager en mailbekræftelse, hvor der står, at du er 
optaget på arrangementet•  Det er vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse. Du 

kan rette dine oplysninger på www.dsr.dk/minprofil

TIP!
Log ind på www.dsr.dk/minprofil og tilmeld dig  
Nyhedsnotifikationer fra Kreds Syddanmark. 
Så modtager du automatisk mail, når kredsen  
annoncerer arrangementer og nyheder.

Sygepleje i Syd 2018DSR Kreds Syddanmark

Dato Arrangement

Tid og sted

21. juni
Storbymøde for sygeplejersker med  
kandidat/masteruddannelse

Odense 
kl. 17.00-21.00

22. august
Temadag for fleksjobomfattede sygeplejersker

Fredericia kl. 9.00-12.00

22. august
Temadag for sygemeldte sygeplejersker

Fredericia kl. 13.00-16.00

18. september Temadag om demens

Aabenraa kl. 9.00-15.00

25. september Temadag om demens

Esbjerg 
kl. 9.00-15.00

30. oktober
Fagdag 
Personlig og faglig udvikling

Fredericia kl. 8.00-16.00

30. oktober
Generalforsamling

Fredericia kl. 17.00

8. november
Pensionsmøde – for alle aldre

Rødekro 
kl. 17.00-21.00

14. november Temadag: Geriatrisk sygepleje på kryds og tværs
Vejen 
kl. 8.00-15.45

23. november Besøg i Kvæsthuset Opsamling i Esbjerg – Middelfart – Nyborg København Heldagsarrangement

29. november Pensionsmøde – for alle aldre

Odense 
kl. 17.00-21.00

4. december
Besøg i Kvæsthuset Opsamling i Sønderborg – Rødekro – Odense København Heldagsarrangement 

Nov./dec.
Julefilm

Flere steder i kredsen 

Under planlægning Temadag for kliniske vejledere

Hold øje med hjemmesiden

Følg os på Facebook: Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark

November

FØLG OS PÅ 
FACEBOOK

Temadag

7%

7%

7%

November

Pensionsmøde 
– for alle aldre
Rødekro og Odense

 
 

 
 

 
 
 

November/december

Julefilm
Flere steder 
i kredsen

November/
december

Besøg i 
Kvæsthuset

Oktober

Fagdag
Personlig og faglig 
udvikling
Fredericia

Nye tilbud fra 
Folkeuniversitetet 
til halv pris

Læs mere:
www.dsr.dk/syddanmark 

SEPTEMBER

Temadag om demens
Aabenraa og Esbjerg

Oktober 

General forsamling

Fredericia

Geriatrisk sygepleje 
på kryds og tværs

Vejen

August

Temadag 
for sygemeldte 
sygeplejersker

Fredericia

syddanmark@dsr.dk
http://www.dsr.dk/Syddanmark/
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KONGRES 2018

Dansk Sygeplejeråd holdt kongres fra mandag den 14. maj til torsdag den 17. maj 
på Hotel Nyborg Strand. Kongressen havde fokus på sygeplejerskers arbejde og 
fag under overskriften ’Stolt. Stærk. Sammen – Sygeplejerske’.

DANSK SYGEPLEJERÅDS 
KONGRES 2018

Første dag gik med officiel åbning og besøg 
af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) 
samt ældreminister Thyra Frank (LA).

Kongressens overordnede opgave er at fast-
lægge Dansk Sygeplejeråds indsats i de kom-
mende to år. Først skulle overenskomstfor-
slaget 2018 imidlertid godkendes til 
urafstemning, og det skete med overvæl-
dende flertal.

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Chris  t -
ensen åbnede kongressen med en tale, hvor 
hun blandt andet slog fast at: 

– ”Vi har brug for specialuddannelse til syge-
plejersker i kommunerne til de mange – ikke 
til de få. Og vi har brug for muligheden for, at 
sygeplejersker kan varetage flere selvstæn-
dige opgaver – uden en læge er inde over 
først. Vi har helt overordnet brug for at se de 
sundhedsfaglige personalegrupper som in-
vesteringer og ikke omkostninger!” 

Tirsdag, onsdag og torsdag diskuterede kon-
gressen de i alt 35 kongresforslag, som de 
delegerede havde fremsat. 

Behandlingen af kongresforslag er opdelt i 
tre runder og indledes af temadrøftelser 
med overskrifterne: 

1. ’Samme værdier. Nye roller’ (26 forslag)
2. ’Fra holdning til handling – et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø’ (2 forslag)
3. ’Handlekraftige fællesskaber’ (7 forslag) 
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De valgte politikere og tillids  repræ  sen 
tanter (TR) i DSR, Kreds Syd  danmark, 
kan snart lægge et halvår bag sig, som 
arbejdsmæssigt har været et af de 
mest krævende og begivenhedsrige i 
mange år. 

I hele OK18-forløbet har kredsen holdt over 
30 fyraftensmøder for medlemmer, hvor der 
er trukket store veksler på kredsnæstfor-
mændene, og hvor kredsformand siden 
2010 John Christiansen har deltaget så me-
get, som de mange andre opgaver i den tæt-
pakkede kalender har levnet plads til.

– Det har været en af de mest intense perio-
der for formandskabet, og jeg er sikker på, at 
TR på kredsens arbejdspladser har samme 
opfattelse af forløbet. Vi har tilsidesat nær-
mest alt andet for at være der for medlem-
merne. Vi har flere gange troet, at nu kom 
forliget med arbejdsgiverne, hvorefter vi op-
levede et nyt tilbageslag. Nu, da det hele er 
overstået, er jeg vældig glad for, at det i fæl-
lesskab med de øvrige fagforeninger på det 
offentlige områder lykkedes at indgå aftaler, 
siger John Christiansen.

Han og 1. kredsnæstformand Line Gessø 
Hansen har deltaget i fællesskabet foran 
Forligsen på Sankt Annæ Plads alt det, tiden 
har tilladt, blandt andet i tre-fire weekender, 
og John Christiansen glæder sig over, hvor 
synlige kredsens medlemmer har været. 
Uagtet den politiske mobilisering lægger 
kredsformanden og Dansk Sygeplejeråd stor 
vægt på, at indsatsen foregår hævet over 
partipolitiske interesser.  

Fyraftensmøder fyldt op
Ikke kun i forhandlingernes brændpunkt i Kø-
benhavn har syddanske sygeplejersker mar-
keret sig. Mange af fyraftensmøderne rundt 
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Sådan stiger 
din løn
Sådan fordeler lønstigningen på 6,81 
procent sig over overenskomstperio-
den – inklusiv en forventet udmøntning 
fra reguleringsordningen:

• Pr. 1. april 2018 stiger lønnen med 
1,10 procent

• Pr. 1. oktober 2018 stiger lønnen 
med 1,30 procent kommunalt og 
1,20 procent regionalt

• Pr. 1. oktober 2019 stiger lønnen 
med 1,00 procent

• Pr. 1. januar 2020 stiger lønnen med 
1,60 procent kommunalt og 1,70 
procent regionalt

• Pr. 1. april 2020 stiger lønnen med 
0,40 procent

• Pr. 1. oktober 2020 stiger lønnen 
med 0,70 procent

om i kredsen har været fyldt op, og ekstra 
stole er båret ind. Kredsnæstformænd og TR 
er blevet mødt af engagerede og debatlyst-
ne sygeplejersker overalt, hvor de har været 
til rådighed, og det er ikke slut endnu. 

Nu da resultatet af OK18 er kendt, vil der bli-
ve holdt nye medlemsmøder, og en del af vil 
være afviklet, når Kredsløbet udkommer. 

– Vi skal også bruge den kommende periode 
på at diskutere den magtasymmetri i for-
handlingssystemet, vi har været ude for med 
innovationsminister Sophie Løhdes stærke 
indblanding. Der bliver nok behov for en ju-
stering af den danske model, når det gælder 

spillereglerne for overenskomstforhandlin-
ger, siger John Christiansen. 

Værdien af fællesskabet
DSR fik under konflikten cirka 340 nye med-
lemmer, heraf en del i Kreds Syddanmark. 
Den intense nyhedsdækning af, hvad der ske -
te i Forligsinstitutionen – og navnlig uden   for 
– blev samtaleemne på kredsens arbejdsplad -
ser, og DSR og den fælles sag rykkede frem i 
mange sygeplejerskers bevidsthed. Det lyk-
kedes at afværge en strejke og en lockout ad 
forhandlingens langstrakte vej, men værdien 
af at stå sammen viste sig allerede i planlæg-
ningen af en truende konfliktperiode. 

– De sygeplejersker, der ikke er medlem af 
DSR, indgik i beredskabsplanerne, og det ud-
vandede vores muligheder for at vise styrke 
under en konflikt. Vi har i formandskabet talt 
med TR om at invitere ikke-medlemmer in-
denfor, så vi kan stå endnu stærkere. Det er 
efter min opfattelse en opgave for alle syge-
plejersker at medvirke til, at fællesskabet om 
at forbedre vore løn– og arbejdsforhold er så 
stærkt som muligt, siger John Christiansen. 

Vi tager lige en spisepause
I disse dage slutter den urafstemning blandt 
DSR’s medlemmer, som blev igangsat få dage 
efter den ordinære kongres 14. maj. John Chr  i -
st  iansen forventer et ja til forliget, når resul-
tatet af afstemningen offentliggøres 4. juni. 

– Må jeg have lov til at slutte med frokosten. 
Betalt spisepause har ikke været noget ud-
talt krav fra arbejdspladserne i Syddanmark. 
Det største problem for sygeplejerskerne er, 
at de ikke når at få holdt en frokost. I løbet af 
forhandlingerne blev det tydeligere for os, at 
vi også på vores område måtte sikre spise-
pausen bedre. Nu har vi fået en garanti uden 
at give indrømmelser eller betale for det,  
siger John Christiansen.  
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Susanne 
sugede til sig af 
kampgejsten

Sygeplejerske på FAM i Svendborg Susanne Gehrt 
Pedersen er blandt de mange af kredsens medlem -
mer, som har været aktive i OK18. Hun var med i 
en aktivistgruppe helt tilbage i 1995, men er ikke 
tillidsvalgt i DSR - blot en engageret sygeplejerske. 

– Jeg kommer jævnligt med kommentarer og 
holdninger på Facebook-gruppen Aktiv i DSR, og 
så tog jeg over til Forligsen den sidste søndag, 
simpelthen fordi jeg ikke kunne lade være. Det 
har jeg ikke fortrudt. Der var bare en fantastisk 
stemning, som man skal opleve, og jeg mærkede 
kampgejsten og fællesskabet. DSR er blevet 
mere synlig, hvilket jeg ligesom mange andre har 
savnet, og det har også den rent fagpolitiske Fa-
cebook-gruppe medvirket til. 

– Jeg har ikke hænderne oppe over hovedet over 
resultatet af OK18, men det har jeg over selve 
pr  ocessen, der på længere sigt kan give os bedre 
resultater. Vi har en stærk formand (Grete Christ -
ensen, red.), der stod fast, og hende er jeg stolt 
af. Vore forhandlere valgte en rekrutteringspulje 
i stedet for en ligelønspulje, der var vigtigst for 
mig. Vi skal op på samme løn som dem, vi sam-
menligner os med, lærere og politifolk.

Sygeplejerske Susanne Gehrt Pedersen tog til København 
den sidste søndag op til forliget og mødte kredsformand 
John Christiansen foran Forligsinstitutionen på Sankt 
Annæ Plads. 
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HVERDAGSLIV

15.000 patienter med en kronisk sygdom får i et stort nationalt projekt et tilbud 
om støttende telefonsamtaler med en sygeplejerske. Annette G. Lorenzen er en 
af de 20 sygeplejersker i Syddanmark. 

Ikke mange måneder efter, Annette G. Lore  n -
zen færdiggjorde sig kandidatuddannelse i 
klinisk sygepleje på Syddansk Universitet, 
blev hun ansat i det ambitiøse forskningspro-
jekt, Aktiv Patientstøtte. 

Det omfatter 15.000 patienter med kroniske 
sygdomme, som i en periode på seks til ni 
måneder vil blive ringet op af en specialud-
dannet sygeplejerske, der coacher og støtter 
med det formål at styrke patientens livskvali-
tet, sygdomsindsigt og evne til at navigere i 
sundhedssystemet.

– Jeg var tiltrukket af, at Aktiv Patientstøtte 
er et nationalt projekt med et meget stort 
antal patienter, og at jeg næsten kunne være 
med fra start og være med til at udvikle måden, 
vi arbejder på, så vi er sikre på at få de rigtige 
data til forskningsbrug. Der er udarbejdet et 
journalsystem specielt til formålet, så vi også 
lever op til vores dokumentationspligt i for-
hold til sundhedsloven, siger Annette G.  
Lorenzen.

De første sygeplejerker blev ansat august 
2017. Annette blev ansat 1. november, og to 
måneder senere rykkede hun sammen med 
sine lige så nye kolleger ind i et call center i 
Kolding, hvorfra kontakten til patienterne 
foregår. Det andet call center ligger på OUH i 
Odense. 

I Syddanmark er cirka 500 patienter med KOL, 
diabetes og hjerte/karsygdomme nu i støt-
tende forløb. I april begyndte randomiserin-
gen, den tilfældige udvælgelse, af patienter, 
som ved lodtrækning fordeles i to grupper. Den 
ene vil modtage telefonstøtte, og den anden 
er kontrolgruppe, så effekten kan måles. 

Livskvalitet og egenomsorg
Annette G. Lorenzen er i forløb med cirka 40 
patienter, der aldersmæssigt er fra 20’erne 
og opefter med overvægt af ældre, og den 
største gruppe er KOL-patienter. 

– Målet er at give patienterne styrke til at bli-
ve bedre til at mestre deres sygdom og øge 
deres egenomsorg. Jeg har meget fokus på 
hverdagsperspektivet, idet det ofte er små 
ting i det daglige – det kan være et lille spark 
bagi til at gå en tur eller få talt med sin ægte-
fælle om sygdommen – som kan skabe foran-
dring. Patienterne oplever korte forløb på sy-
gehuse, og jeg kan hjælpe dem med, hvad de 
skal have spurgt deres egen læge om, når de 
er kommet hjem, siger Annette G. Lorenzen. 

Patienter over hele landet er udvalgt ud fra 
en statistisk model over diagnoser og data 
om brug af sundhedsydelser hidtil. Tilhører 
man målgruppen, får man et brev med en in-
vitation til et indledende møde med en syge-

SYGEPLEJERSKEN ER 
LIVLINEN TIL ET BEDRE LIV

plejerske. Mødet varer cirka en time, og efter 
det kan man sige til og fra. De efterfølgende 
telefonsamtaler varer 15-20 minutter. 

Coaching med sidegevinst
De 20 sygeplejersker tilknyttet Aktiv Patient-
støtte i Syddanmark har gennemgået et træ-
ningsforløb i coaching hos Mannaz i Aarhus, 
og når de har samtaler med patienter, bliver 
nogle spurgt, om man må optage samtalen i 
uddannelsesøjemed. Samtalerne danner 
derefter grundlag for supervision, hvor en 
konsulent løbende går i dybden med, hvor-
dan de er lykkedes. 

– Jeg betragter supervisionen som en ekstra 
uddannelsesmæssig gevinst. Det er virkelig 
spændende at dykke ned i og nørde med 
samtalen. Jeg har været mest optaget af bud -
skabet og vidensdelen af samtalen med pa-
tienten, men hvordan har man egentlig fået 
formuleret sig? I kontakten med patienten 
får man brugt de tre overordnede ben, videns-
 delen, omsorgsdelen og den coachende del. 
Viden med den lange erfaring fra praksis, 
coachingen og kommunikationen er udviklet 
undervejs og styrket af min kandidatuddan-
nelse, og så er der omsorgen. Den kan man 
dårligt lade være med, for den ligger dybt i 
en, siger Annette G. Lorenzen.

Klogere af patientens perspektiv
Hun blev uddannet sygeplejerske på skolen i 
Sønderborg i 1992 og var derefter fem år på 
hjertemedicinsk afdeling på det daværende 
Haderslev Sygehus. Efter et år i kommunens 
hjemmepleje var hun 10 år på sygehusets 
kardiologiske ambulatorium, der udførte am-
bulante hjerteundersøgelser. Derefter var 
hun ni år på skadestuen, senere FAM, i Aaben -

Hver af Annette G. Lorenzens samtaler med de 
kronisk syge patienter varer 15-20 minutter.
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raa inden en kort periode tilbage på hjerteaf-
delingen. Under kandidatstudiet havde hun 
otte timer om ugen på FAM, primært på skade -
stuen, på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. 
Som nyuddannet kandidat lå det lige for at 
søge en stilling med et indhold af forskning. 

– Vi får først senere målinger af effekten af 
de coachende telefonsamtaler, men i samta-
lerne får jeg ofte at vide, at de er hjælpsom-
me for den enkelte patient. Som profession 
bliver vi klogere af at få patientens perspektiv 
ind på linje med det sundhedsfaglige og sam-
fundsmæssige. Man skal holde sig for øje, at 
det for sygeplejersken altid er en professio-
nel relation til patienterne, der vil være kom-
plekse på forskellig vis. Nogle er mere syge 
end andre, og nogle dør, inden de er færdige 
med forløbet, siger Annette G. Lorenzen.

Hvor hyppigt samtalerne skal foregå er en 
fagprofessionel vurdering. Sygeplejersken 

har en risikoscore som grundlag, og i vurde-
ringen indgår, om patienten er i risiko for at 
blive akut indlagt. Er det tilfældet, kan hun 
for eksempel sætte i værk, at patienten kon-
takter sin praktiserende læge, eller at hun 
eventuelt selv gør det. 

Basen nær ved vandet
Annette G. Lorenzen er så opslugt af projek-
tet, at hun ikke har brugt mange tanker på, 
hvad fremtiden efter den tidsbegrænsede 
ansættelse skal bringe. 

Hun bor med sin familie, en mand, der er pro-
jektleder inden for vvs-området, og en søn i 
gymnasiealderen i Rønshoved ned til Flens-
borg Fjord. Datteren er indtil sommer på ud-
veksling i Australien. I fritiden læser hun en 
del og nyder naturen med rigelige mulighe-
der for traveture på Gendarmstien. Tidligere 
brugte familien meget tid på børnenes kap-
sejlads i den lokale sejlklub i Gråsten. 

Fakta om
  
Annette 
Gøntha 
Lorenzen

Titel : 
Sygeplejerske  

Arbejdssted: 
Projekt Aktiv Patientstøtte
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FTF OG LO

SYDDANMARK VAR MED TIL AT 
FØDE DEN NYE KÆMPE

og internationale dagsordener: Vækst, vela-
færd, trepartsaftaler, uddannelsespolitik og 
karrieremuligheder samt grundlæggende 
lønmodtagerrettigheder i både Danmark og 
EU, siger John Christiansen.

En organisation med store grupper på både 
det private og offentlige arbejdsmarked vil 
også lokalt og regionalt kunne optræde med 
en stærkere stemme. Det gælder eksempel-
vis den regionale beskæftigelsespolitik, hvor 
DSR og de øvrige medlemsorganisationer i 
den større familie vil kunne præge særlige 
initiativer for at rekruttere arbejdskraft, heri-
blandt sygeplejersker. 

85.000 syddanske medlemmer
Den nye hovedorganisation vil operere uaf-
hængigt af politiske partier. DSR’s arbejde for 
at varetage medlemmernes interesser hviler 
på at være partipolitisk uafhængigt. Det blev 
illustreret 1. maj, da regionsrådsformand 
Stephanie Lose (V) var taler ved DSR’s teltar-
rangement i Odense, og kredsformand John 
Christiansen holdt taler ved Socialdemokrati-
et og Enhedslistens møder i Vejle.

Den lokale struktur i hovedorganisationen vil 
blive fastlagt inden for de næste to år. I Syd-
danmark vil det omfatte cirka 85.000 med-
lemmer. John Christiansen er formand for 
FTF Syddanmark, der vil indgå i den nye 
struktur, og 1. kredsnæstformand Line Gessø 
Hansen er i bestyrelsen. Så DSR’s stemme 
skal nok blive hørt. 

dagsorden, er den stiftende kongres i Oden-
se 13. april imidlertid godt nyt. 

– I dagligdagen vil der ikke ske de store foran-
dringer. DSR fortsætter som en selvstændig 
faglig organisation med de samme opgaver 
og roller som forhandlingsberettiget part, 
som vi havde, inden vi kom med i en større og 
stærkere hovedorganisation. Vi bliver en del 
af noget meget større, og det vil gavne både 
DSR og medlemmerne. Jeg forventer, at vi får 
større indflydelse på de helt store nationale 

I november 2011 holdt den da ny     
valgte kredsbestyrelse i Kreds Syd 
danmark et seminar, hvor den skulle 
fastlægge indsatsområderne i valg 
perioden. Medlemmerne kom også  
til at diskutere mere eksistentielle 
emner, som hvordan fagbevægelsen 
egentlig skulle udvikle sig i frem  tiden. 

Det udmøntede sig i et forslag til Dansk Sy-
geplejeråds kongres i maj 2012, Fornyelse af 
Fagbevægelsen, som blev vel modtaget. 
Tankerne blev båret videre til FTF’s kongres i 
november samme år og blev en del af en na-
tional dagsorden.

Vi springer frem til nutiden: 13. april 2018 
vedtog de to hovedorganisationer, LO og FTF, 
med stort flertal at nedlægge sig selv og ind-
gå i en ny stor hovedorganisation med 1,5 
millioner medlemmer. 

– Dengang i 2011 og 2012 var vi i Kreds Syd-
danmark meget optaget af, hvordan vi kunne 
medvirke til at forme fremtidens fagbevæ-
gelse, og hvordan vi kunne styrke os organi-
satorisk, så arbejdsgiverne ikke kunne kom-
me uden om os. Vi kan ikke tage æren for, 
hvad der nu er blevet en realitet, men jeg tør 
godt sige, at kredsbestyrelsen i Syddanmark 
har været med til at føde de ideer, der nu har 
ført til den historiske beslutning om en ny 
hovedorganisation, siger kredsformand John 
Christiansen.

De lokale og de store dagsordener
Den endnu ikke navngivne kæmpe kan være 
svær at forholde sig til for det enkelte med-
lem af Dansk Sygeplejeråd (DSR). Både for 
sygeplejersker, der foretrækker at have ba-
sen i deres egen organisation, og for fagfæl-
ler, der ønsker at være en del af en større 

Kredsformand John Christiansen – Kreds Syddanmark 
tænkte nogle af de første tanker bag den historiske 
beslutning.
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FAGLIGE SELSKABER

KOM I GODT SELSKAB Se oversigten over faglige selskaber 
De 35 nuværende 
faglige selskaber
• Addiktiv sygepleje

• Akutsygepleje
• Anæstesi-, Intensiv og Opvågningssygeplejersker
• Arbejds- og Miljøsygeplejersker
• Dermatologiske Sygeplejersker
• Diabetessygeplejersker
• Gastroenterologiske sygeplejersker
• Geriatriske Sygeplejersker
• Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker
• Hygiejnesygeplejersker
• Infektionsmedicinske Sygeplejersker
• Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker
• Konsultations- og Infirmerisygeplejersker
• Kræftsygeplejersker
• Ledende Sygeplejersker
• Lunge- og Allergisygeplejersker
• Nefrologiske Sygeplejersker Neurosygeplejersker
• Ortopædkirurgiske Sygeplejersker
• Palliationssygeplejersker
• Plastikkirurgiske Sygeplejersker
• Psykiatriske Sygeplejersker
• Reumatologiske Sygeplejersker
• Sundhedsplejersker
• Sygeplejersker der arbejder med Udvikling og  

Forskning
• Sygeplejersker der arbejder med børn og unge
• Sygeplejersker i Kommunerne
• Sygeplejersker i Stomiplejen
• Sygeplejersker med interesse for Komplementær og 

Alternativ Behandling
• Sygeplejersker ved Steriliseringcentraler, Ambulatorier, 

Skade- og Modtageafdelinger samt operationsgange
• Tværkulturel Sygepleje
• Undervisende Sygeplejersker
• Urologiske Sygeplejersker
• Øjensygeplejersker
• Øre-, Næse-, Halskirurgiske Sygeplejersker

5                gode grunde 
I et fagligt selskab 
• videreudvikler du dine sygeplejefaglige kundskaber

• deltager du i uddannelses- og udviklingsprojekter

• udvikler du dine evner til at formidle viden 

• styrker du dit faglige netværk og kollegiale  
sammenhold

• bliver du klogere på internationalt samarbejde

Vil du blive klogere på dit fag? I givet fald kan du benytte dig af 
mulighederne i et fagligt selskab, der åbner op for ideudvikling og 
udveksling inden for dit arbejdsområde.

Fagligheden spiller en større og større 
rolle i det specialiserede sundhedsvæ-
sen. Et fagligt selskab tilbyder dig ud-
viklingsmuligheder i et kollegialt sam-
menhold på tværs af landsdele og 
landegrænser. Som medlem får du 
desuden en kvalificeret stemme i den 
offentlige debat.

Indtil nu findes der 35 faglige selskaber 
under Dansk Sygeplejeråd. Vores in-
tention er, at selskaberne bliver solidt 
funderet i sygeplejerskers hverdag og 
den kliniske udvikling. På den måde får 
vi sammen en kvalificeret stemme, der 
tages med på råd i bl.a. offentlige 
nævn og udvalg, når der er behov for 
ekspertudtalelser og høringssvar på 
højt, specialiseret niveau. Det har stor 
betydning, at sygeplejersker formidler 
forsknings- og udviklingsarbejde, anvi-
ser områder, der bør udvikles og for-
skes i. Og selvfølgelig udarbejder det 
faglige selskab løbende strategier for, 
hvordan den professionelle udvikling 
kan styrkes.

Sådan fungerer det 
Alle faglige selskaber har sin egen be-
styrelse og modtager et årligt tilskud 
fra Dansk Sygeplejeråd. Derfor er det 
også et krav, at alle deltagere er medlem 
af DSR. Kontingentet for det enkelte 
faglige selskab fastsættes af selskabet.

Bestyrelsen vælges på en generalfor-
samling, hvor deltagerne blandt andet 
diskuterer det næste års faglige ind-
satsområder. Aktiviteterne er helt op til 
bestyrelsen og kan spænde fra gæste-
forelæsninger og seminarer til års- og 
landskurser. 

I samarbejde med Dansk Sygeplejeråd 
afholder selskaberne forskellige udda -
nnelsesforløb og planlægger nye kur-
ser og efteruddannelser. Du kan læse 
mere og komme til orde i de nyhedsbla-
de og særudgivelser, som langt de fle-
ste faglige selskaber udgiver løbende. 

Læs mere på Dansk Sygeplejeråds 
hjemmeside – søg på Faglige selskaber.

https://dsr.dk/fs
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Optjeningsår, ferieår, ferieperiode og 
ferieuge
• Optjeningsåret er lig med kalenderåret
• Ved ferieåret forstås perioden fra 1. maj til 

30. april, som følger nærmest efter optje-
ningsåret (kalenderåret)

• Ved ferieperioden forstås tidsrummet 
mellem 1. maj og 30. september, hvor beg-
ge dage er medregnet

• Ved ferieugen forstås 7 på hinanden føl-
gende kalenderdage, inden for hvilke feri-
etimerne afholdes 

Afvikling af ferie
Optjente ferietimer i 2017 afvikles i ferieåret 
1. maj 2018 – 30. april 2019. 
Hovedferieperioden går fra 1. maj og til 30. 
september samme år. Restferieperioden er 
fra 1. oktober det ene år og til 30. april det 
næste år. Alle, uanset om man er fuldtidsan-
sat 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 ar-
bejdsfri dage, kan ferien begynde på en så-
dan dag. Ferien afvikles i forhold til den aktu-
elle beskæftigelsesgrad.

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

En ferieuge er syv på hinanden følgende 
kalenderdage, og en ferieuge kan begyn
de på en hvilken som helst ugedag. 

Kommunalt og regionalt ansatte sygeplejersker er  
om  fattet af ferieaftalen, indgået mellem henholdsvis 
Sundheds  kartellet og KL/RLTN. Aftalerne er identiske.  
Faglig chef  konsulent Gerda Dam Hansen, DSR Kreds 
Syd    danmark, beskriver herunder, hvad du skal være op  
mærksom på, når du skal have fastlagt din sommerferie. 

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 hovedferie i perioden 1.5.-30.9.
• Det kan dog aftales med dig, at du kun får 

to ugers sammenhængende hovedferie 
• 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 øn -
sker, herunder ønsket om, at hoved ferien 
holdes i den ansattes barns skolesommer-
ferie)

• Ret til at kende restferiens placering 
mindst en måned før afholdelse af ferien

• (bør gives i sammenhæng af mindst en 
uges varighed)

• Hvis berettiget til at holde ferie med løn, er 
der ret til udbetaling af særlig feriegodtgø-
relse på 1,95 procent (RLTN) af den ferie  be -
rettigede løn, som udbetales pr. 1.5. be      reg-
 net på baggrund af foregående optjeningsår. 
Sygeplejersker med indtil 10 års beskæf -
tigelse på grundlag af grunduddannelsen 
får 2,85 procent i særlig feriegodtgørelse  

• I KL er den særlige feriegodtgørelse på 
2,30 procent.

• Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbry-
des (Planlagt men ikke påbegyndt ferie 
kan kun ændres ved force majeure-lignen-
de situationer. Såfremt det sker, har den 
ansatte krav på at få erstattet eventuelt 

Af Gerda Dam Hansen, Chefkonsulent DSR, 
Kreds Syddanmark

økonomiske tab, for eksempel afbestilling 
af rejse, sommerhus)

• Den sjette ferieuge afholdes efter den  
ansattes ønsker, med mindre tjenesten 
hindrer det 

• (Den ansatte skal så tidligt som muligt give 
arbejdsgiveren besked om, hvornår afvik-
lingen 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) 

Ferie og sygdom
Hvis man bliver syg, før ferien begynder,  
har man ret til at få ferien suspenderet, og 
erstatningsferie fastlægges af arbejdsgiver 
efter drøftelse med den ansatte. Husk syge-
melding ved arbejdstids begyndelse den før-
ste feriedag. 

Hvis du bliver syg under din ferie, har du ret 
til erstatningsferie efter fem sygedage. Betin -
get af at du har optjent ret til 25 dages ferie.
• En ansat, der har optjent 25 dages ferie, og 

som bliver syg under ferien, har mod læge-
lig dokumentation ret til erstatningsferie 
efter 5 sygedage under ferie i ferieåret. En 
ansat, der har optjent mindre end 25 da-
ges ferie, har ret til erstatningsferie efter 
et forholdsmæssigt færre antal sygedage

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

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

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

Overførsel af ferie
Efter skriftlig aftale med arbejdsgiver kan 
ikke afviklede ferietimer ud over fire uger 
overføres til det/de følgende ferieår. Over-
ført ferie holdes forud for anden ferie.

REGLERNE FOR FERIE




