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I Kredsløbet koncentrerer vi dækningen af corona om 
det nære. Hvordan har sygeplejersker i vores del af lan-
det oplevet den mobilisering, hvor de var nogle af nøg-
lepersonerne, og mødet med en sygdom, ingen havde 
mødt før? Den ukendte fjende hærgede ikke med en 
kraft, der truede vores syddanske sundhedsvæsen, med 
mindre en uforudsigelig anden bølge har ramt landet, 
efter artiklerne om corona er afleveret til produktion. Vi 
har denne gang valgt at datomærke interviewene ud fra 
en erkendelse af, at artiklerne repræsenterer et øje-
bliksbillede, og at smitte, indlæggelser og patienter med 
behov for respiratorbehandling kan have forandret sig i 
takt med, at Danmark gradvist er blevet genåbnet. 

Et mere overordnet spørgsmål rejser sig også på bag-
kant af den værste sundhedskrise i nyere tid: Er vi ved 
at indrette det rigtige sundhedsvæsen, hvor patienter 
på sygehuse i gennemsnit er indlagt i 2,5 døgn, og den 
svære overgang til eget hjem er sat under et helt nyt 
pres? Vi har længe argumenteret for, at der er behov 
for flere specialuddannede sygeplejersker inden for 
især intensiv og anæstesi. Svaret fra regionen har hidtil 
været, at der ikke mangler ressourcer. Jeg tror, svaret vil 
være anderledes nu, som verden har forandret sig.

Mange af os er fortsat i en fase af forvirring og fru-
stration, men om nogle måneder, når coronakrisen 
forhåbentlig kan omtales i datid, vil eftertanken melde 
sig, og vi vil være klogere af skade. Når regeringen på et 
tidspunkt spiller ud med en længe efterspurgt sundheds-
reform, vil vi være parate og spille ind med al den kraft, 
vi kan mobilisere, for at få draget den rette lære af, hvad 
vi i dette forår har været igennem. 

Vi har set arbejdsgivere inddrage ferie for at få alle ender 
til at nå sammen i de seneste måneder. Min klare forvent-
ning er, at ikke én af jer vil få inddraget sommerferie, når 
situationen er normaliseret. I år er der særlig grund til 
at ønske jer alle en god og velfortjent sommerferie, hvad 
enten den bliver i Danmark, eller udlængslen får vinger.   
  

I 
nøden skal man kende sine 
venner, hedder en gammel 
talemåde. Coronakrisen har 
bragt os i tvivl om, hvorvidt 
arbejdsgiverne i regionen og 
mange syddanske kommuner 

virkelig har ønsket at stå last og 
brast med deres medarbejdere, når 
modgangen har meldt sig. 

I en artikel i denne udgave af Kredsløbet beskæftiger 
vi os med tiden under og efter corona, som vi endnu 
ikke kender slutningen på. Men det er allerede nu en 
kendsgerning, at der er blevet trukket helt usædvanlige 
veksler på sygeplejersker og andet sundhedspersonale, 
herunder også lokale ledere. Det står også klart, at situ-
ationen udnyttes af modparten til at sikre sig varige ind-
rømmelser og afkald på grundpiller i vores arbejdsvilkår, 
som vi har brugt årtier på at opnå. Det vil ikke ske. 

Coronakrisen har rejst rigtig mange spørgsmål, og vi 
mærker i kredsen tydeligt, at sygeplejersker har været 
optaget af spørgsmål som ”Hvad skal jeg bidrage med?”, 
”Hvor meget skal jeg tåle?” og ”Hvordan skal jeg anerkendes 
og honoreres?”. Arbejdsmiljøet og sikkerheden, både egen, 
kolleger og patienters, fylder også rigtig meget. Vi har 
været vidner til ikke særligt kønne forløb, hvor manglen 
på værnemidler er blevet camoufleret af forskellige initia-
tiver. Helt berettiget har medlemmer på arbejdspladserne 
i Syddanmark rejst kritik af tingenes tilstand. 

Som medlem kan du være sikker på, at vi vil håndtere 
spørgsmålene. De store kanter i det noget flossede forhold 
til arbejdsgiverne, som coronakrisen har skabt, vil være 
naturlige at behandle på kredsens generalforsamling 
senere på året. Til den tid håber vi, at verden har forandret 
sig så meget, at vi atter kan mødes i større forsamlinger, 
både på de enkelte arbejdspladser, og når vi i kredsen in-
viterer for at se hinanden i øjnene og udveksle erfaringer 
om en helt usædvanlig periode i vores arbejdsliv. 

4 PRES PÅ MED ALVORLIGT SYGE OG MANGE NYE KOLLEGER
Da Maja Munck og kollegerne på intensivafdeling i Svendborg i januar talte 
om, at en coronavirus var begyndt at hærge i Kina, betragtede de det som en art 
influenza og forestillede sig ikke, at det ville få betydning for deres arbejde. Som 
mange andre i sundhedsvæsenet tog de fejl.

6 SMITTEBØLGEN BLÆSTE STORT SET FORBI SØNDERBORG
For hjemmesygeplejerskerne i Sønderborg Kommune begyndte det hele som 
for fagfæller i andre dele af sundhedsvæsenet. De havde fået influenza i en 
fjern provins i Kina. Men da meldinger om dødstal steg, og da den ukendte 
fjende senere gik i land i Sydeuropa, gik alvoren op for alle. 

7 HVOR ER DEN EKSTRA LØN FOR AT VÆRE OMSTILLINGSPARAT?
Kathrine Zabel Mamsen har været sygeplejerske i seks år og var indtil februar i 
fjor på den fælles akutmodtagelse (FAM) på Kolding Sygehus. 

9 TEMA FRONTLINJEN: SEBASTIAN PÅ OUH: DEN LUMSKE SYGDOM 
Sebastian Strange Nielsen er uddannet sygeplejerske i 2016 og fik job på Afdeling 
for Infektionsmedicin Q1 på Odense Universitetshospital (OUH). 

10 TEMA FRONTLINJEN: LINDA PÅ SVS: SAMMENHOLDET HAR BESTÅET
Linda Leegaard Rosenmay vidste, hvor det bar hen, da alvoren i coronavirussen gik 
op for hende og kollegerne på Sydvestjysk Sygehus (SVS). 

11 TEMA FRONTLINJEN: RIKKE, SEXOLOG: MIN INDTÆGT LUKKEDE NED
Rikke Thor blev uddannet sygeplejerske i 1984 på Bispebjerg Hospital. I mange 
år fulgte hun den klassiske vej som hjemmesygeplejerske og leder af en modta-
geafdeling. 

12 TEMA FRONTLINJEN: ULRIK PÅ SHS: VI VAR MERE END KLAR 
Et år efter at være uddannet kom Ulrik Mærsk Christensen til Intensivafdeling 
Aabenraa under Sygehus Sønderjylland (SHS), og i januar 2020 færdiggjorde han 
sin specialuddannelse. 

13 TEMA FRONTLINJEN:  
MICHELLE, AKUTSYGEPLEJERSKE: VI HANDLEDE HURTIGT 
Michelle Lissner Jensen blev uddannet sygeplejerske i februar 2015 og var de første 
fire år på Geriatrisk Afdeling på Svendborg Sygehus, inden hun i marts 2019 blev 
ansat i en projektstilling i akutteamet i Svendborg Kommune. 

14 DSR: ARBEJDSGIVERNE HAR MISBRUGT FLEKSIBILITETEN
Samfundssind blev et nøgleord, mens coronakrisen var på sit højeste. Alle måtte 
bidrage til ikke selv at blive ramt og undgå at smitte andre med virussen, og store 
dele af private og offentlige virksomheder blev lukket ned.

16 HVAD SKER DER MED DIN FERIE LIGE NU?
Den 1. september 2020 indføres der som noget nyt samtidighedsferie.
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PRES PÅ
med alvorligt syge og mange nye kolleger
Da Maja Munck og kollegerne på intensivafdeling i Svendborg i januar talte om, at en coronavirus 
var begyndt at hærge i Kina, betragtede de det som en art influenza og forestillede sig ikke, at det 
ville få betydning for deres arbejde. Som mange andre i sundhedsvæsenet tog de fejl.

CORONA - INTENSIVSYGEPLEJERSKEN

Oplæring af 110 nye kolleger
Maja Munck er uddannet sygeplejerske i 2013 og be-
gyndte på opvågningen på Regionshospitalet Viborg og 
var fra januar 2017 på intensivafdelingen samme sted, 
inden hun i august 2019 vendte tilbage til fødeøen Fyn 
og jobbet i Svendborg. Hun var i gang med den toårige 
intensivuddannelse, da coronaen satte den på pause, så 
hun til sin ærgrelse ikke kan afslutte den 31. august. 

- Vi har været udfordret af at have mange sygeplejersker 
i intensivoplæring fra anæstesi, operationsafdeling og 
Dagkirurgisk Center i Svendborg. Vi har haft ansvaret for 
sygeplejen og behandlingen af de intensive patienter og 
samtidig skullet oplære andre i de basale sygeplejeopga-
ver i intensivspecialet. De har naturligt nok været over-
vældet af en helt anderledes arbejdsopgave med nyt og 
komplekst apparatur, og det er en kæmpeopgave ikke at 
skræmme dem væk, men tværtimod at give dem en god 
oplevelse på stuerne. Det vil være vigtigt, især hvis der 
kommer en anden bølge af Covid-19, siger Maja Munck.

Oplæringen af i alt 110 nye kolleger har bestået af under-
visning, færdighedstræning, simulation og følgevagter, 
hvor den intensive sygeplejerskes overblik er sat på prøve. 
De assisterende sygeplejersker kan tage blodprøver, ud-
føre sugning, omlejre patienter og udføre andre basale sy-
geplejeopgaver, de er vant til. Intensivsygeplejersken står 
for den overordnede sygepleje og behandling, herunder 
medicingivning og ansvar for respirator. Der er en årsag 
til, at oplæringen normalt tager tre måneder. 

- Der er en rigtig god stemning, og vi passer godt på 
hinanden. Vi møder direkte ind på stuen, og det sociale 
er savnet, da vi for at efterleve anbefalingerne omkring 
afstand ikke længere samles. Men vi er gode til at give 
hinanden pauser, så vi kan tage isolationsdragten af og 
få snakket. Jeg har ikke oplevet, at nogle har været nega-
tive. Når man møder modstand, rykker man sammen, 
siger Maja Munck.

De nærmeste på besøg
Samarbejdet med pårørende er noget særligt under 
coronakrisen. I Svendborg har man lagt vægt på, 
at nære pårørende til alle kritisk syge eller døende 
fortsat har kunnet besøge deres kære, men i kortere 
tid end normalt. En sygeplejerske møder de pårørende 
uden for ved ankomsten til sygehuset, instruerer i 
håndhygiejne, giver dem en maske på og følger dem 
til stuen. De skal beholde masken på, indtil de sidder i 
bilen efter besøget.

- Vi har vist stor omstillingsparathed i sundhedsvæsenet, 
hvor der er rykket mange ressourcer på kort tid. Men der 
er også en årsag til, at sygeplejersker normalt er, hvor de 
er. Der er en usikkerhed ved at blive kastet ud i en helt 
ny verden, og det kan man tydeligt mærke på flere af de 
nye kolleger. Overordnet har det været en ekstremt lære-
rig periode, der har været med til at styrke fagligheden 
som intensivsygeplejerske, siger Maja Munck.      
    
Interviewet er gennemført 30. april.

D
a virussen bredte 
sig til Europa, blev 
der rykket hurtigt 
i Danmark for at 
inddæmme smitte-
risikoen. Intensivaf-

delingen på OUH i Svendborg med 
normalt otte respiratorpladser, heraf 
to INR-pladser, blev udvidet til 20 
pladser for at være klar til at tage 
imod et ukendt antal Covid-19-syge.

- Først da vi fik de første coronapatienter, fandt vi ud af, 
hvad vi havde med at gøre. Det viste sig at være kom-
plekse forløb, fordi de var så respiratorisk påvirkede. 
De havde problemer med iltoptagelsen og lå med høje 

respiratorindstillinger. Derudover havde de behov for 
Flolan-inhalation, hvilket vi sjældent arbejder med, siger 
Maja Munck.

Præparatet Flolan gives kontinuerligt via en sprøjte-
pumpe, der er koblet sammen med respiratoren og 
forstøver medicinen, så den kan inhaleres og forbedre 
lungekredsløbet. Det er anvendt på omkring halvdelen 
af patienterne med Covid-19-sygdommen. 

Afdelingen har haft op til fem coronapositive på samme tid 
ved siden af de almene intensivpatienter, men har sam-
menlagt ikke haft over 10 på noget tidspunkt. Derfor blev 
kapaciteten nedsat til 12 pladser. De fleste Covid-19-ramte 
er fra 50 år og opefter, og det har gjort indtryk på personalet, 
at patienter i deres bedste alder kunne blive så syge.    

Maja Munck 
intensivsygeplejerske
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Først langt hen i april blev det i en ny retningslinje fra 
Sundhedsstyrelsen bestemt, at personale i ældresekto-
ren skulle bære værnemidler i form af visirer og ansigts-
masker ved tæt ansigt-til-ansigt-kontakt med borgere.

- Selv om vi har fulgt retningslinjerne, holdt afstand og 
sprittet hænder, er det os, der kan gå rundt og smitte til 
højre og venstre. Vi synes, vi skulle have haft værnemid-
ler på fra starten. Da det endelig skete, fik vi først visir og 
to dage efter briller og mundbind. Indtil da fik vi mange 
kommentarer fra borgere om det, siger Janni Schmidt 
Christensen.

Usikkerheden bredte sig
De ældre borgere i hjemmene har reageret meget 
forskelligt. Nogle er meget ængstelige og forsvinder 

J
anni Schmidt Christensen 
er en af 26 sygeplejer-
sker i Hjemmesygeplejen 
distrikt Sydals, og i ugen 
før statsminister Mette 
Frederiksens pressemøde 
om at lukke Danmark ned 
begyndte scenarierne om 

mulige restriktioner i Danmark at 
brede sig. Snart blev Sundheds-
styrelsens retningslinjer en del af 
dagligdagen. En af dem var at op-

tælle hjemmesygeplejens værnemidler og få dem samlet 
på et aflåst fjernlager. Sygeplejerskerne begyndte at 
blive nervøse for, om de havde værnemidler til rådighed 
i weekender og på vagter, og der blev hurtigt lavet tre 
akutposer, der var tilgængelige på kontoret. 

- Blandt retningslinjerne var også, at vi skulle holde 
afstand til borgerne under besøg, og det er lidt pro-
blematisk. Vi blev bekymrede og frustrerede over det 
med at holde to meters afstand, også på kontoret. Vi 
er normalt 8-10 medarbejdere på dagvagt og under 
coronakrisen op til otte ekstra. Det er beredskabssyge-
plejersker hentet fra sundhedsplejen, som har været i 
oplæring, og fem studerende. Vi kører også i biler ud 
til borgerne, og de studerende skal jo med, siger Janni 
Schmidt Christensen, der blev uddannet sygeplejerske 
i 2006 og har været ansat i hjemmesygeplejen i Sønder-
borg Kommune lige siden.

Værnemidler var savnet
I begyndelsen af april blev en kollega smittet med coro-
navirus, og andre kolleger var rigtig syge af influenza 
i 10-12 dage. Normalt varer det en uges tid. Der blev 
spekuleret i, om de var falsk negative med Covid-19-syg-
dommen. Den podning, som et antal sygeplejersker 
mistænkt for at være smittet fik foretaget, kunne give en 
falsk tryghed. Nogle borgere blev sendt til test, når der 
var mistanke, men de var alle negative. Virusbølgen gik 
stort set uden om Sønderjyllands østlige hjørne.

SMITTEBØLGEN 
blæste stort set forbi Sønderborg
For hjemmesygeplejerskerne i Sønderborg Kommune begyndte det hele som for fagfæller i andre 
dele af sundhedsvæsenet. De havde fået influenza i en fjern provins i Kina. Men da meldinger om 
dødstal steg, og da den ukendte fjende senere gik i land i Sydeuropa, gik alvoren op for alle. 

CORONA - HJEMMESYGEPLEJERSKEN   |   DEN UDLÅNTE SYGEPLEJERSKECORONA - HJEMMESYGEPLEJERSKEN

Janni Schmidt  
Christensen 
hjemmesygeplejerske

nærmest, når plejepersonalet dukker op. Andre er mere 
upåvirkede. Nogle nye borgere under hjemmeplejen har 
af høflighed ønsket at give hånd, hvilket ikke har kunnet 
efterkommes. Og så er der gruppen af demente, der ikke 
rigtig registrerer, at noget er, som det ikke plejer at være.

- På et tidspunkt kunne vi mærke, at smitten ikke rigtig 
spredte sig. Men vi vidste ikke helt, hvordan vi skulle 
agere på det. Hvad nu, hvis man blev kaldt ud til en 
borger, der havde feber eller hoste, skulle man så have 

På et tidspunkt kunne vi mærke, at smitten 
ikke rigtig spredte sig. Men vi vidste ikke helt, 

hvordan vi skulle agere på det.  

værnemidler på? Det skabte frustrationer. En trøst var 
det, at man ikke kan handle på noget, man ikke kender, 
siger Janni Schmidt Christensen.

Sygeplejen bliver udført som normalt under coronapan-
demien, men besøgshyppigheden hos cirka 900 ældre 
borgere i distriktet er nedsat. Der bliver typisk hældt 
piller op til fire uger i stedet for 14 dage. 

Når man ser bort fra færre besøg og brugen af værnemid-
ler har dagligdagen i distrikt Sydals i vid udstrækning 
lignet sig selv. Smittetrykket blev langt fra som frygtet. 
Hjemmesygeplejen var forberedt, men blev ikke presset 
på det beredskab, der var bygget op til at passe smittede 
borgere.  

Interviewet er gennemført 6. maj.        

HVOR ER DEN EKSTRA LØN 
for at være omstillingsparat?
Kathrine Zabel Mamsen har været sygeplejerske i seks år og var indtil februar  
i fjor på den fælles akutmodtagelse (FAM) på Kolding Sygehus. 

D
erfor var en vis logik 
i, at det var hende, 
der midt i april 
blev udlånt fra sin 
sædvanlige afdeling, 
Kvindesygdomme og 

barselsenge, til den nyetablerede 
coronaafdeling i den nye sengebyg-
ning. Hun var vant til at modtage 
og triagere patienter og udføre ordi-
nerede opgaver fra lægen. 

I forvejen havde hun og kollegerne fået testet deres evne 
til at omstille sig. En mandag morgen blev Kathrine 
ringet op af sin afdelingssygeplejerske, der fortalte, at 
Kvindesygdomme og barselsenge skulle rykke fra de 
gamle sygehusbygninger til plan 9 i den nye sengebyg-
ning og hjælpe organkirurgisk afdeling på samme etage, 
når der ikke var så mange gynækologiske patienter. De 
fleste planlagte operationer fra alle afdelinger var nem-
lig lukket ned. 

- Det er utrygt at komme til en ny afdeling med kolleger, 
man ikke kender, og ikke vide, hvor nogen ting er. Den 
første dag på organkirurgisk afdeling havde jeg fem 
patienter og var helt baldret i hovedet, da jeg var færdig. 
Hvad skulle jeg gøre, hvis en patient væltede? Der faldt 
mere ro på, da jeg blev udlånt til coronaafdelingen, der 
var godt normeret, og hvor jeg kendte mange kolleger fra 
FAM, siger Kathrine Zabel Mamsen. 

Ældre er meget syge
Coronaafdelingen et par etager nede, plan 7, havde en 
kapacitet på 49 senge, da hun begyndte der, og flowet af 
patienter var meget ujævnt. Nogle dage var der travlt. 
Især efter corona-epidemien var under kontrol, og den 
ene halvdel blev afgivet til medicinsk afdeling, kunne af-
delingen være fuldt belagt og med patienter, der ventede 
på at komme til. Andre dage var der god plads. 

- De fleste er indlagt til observation for Covid-19, og 
nogle få er positive. Det er langt overvejende ældre 
mennesker over 80 år, og de er respiratorisk meget syge. 

Kathrine Zabel Mamsen  
sygeplejerske
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CORONA - DEN UDLÅNTE SYGEPLEJERSKE

Sebastian på OUH: 

DEN LUMSKE SYGDOM
Sebastian Strange Nielsen er uddannet sygeplejerske i 2016 og fik job på Afdeling for Infektions-
medicin Q1 på Odense Universitetshospital (OUH). 

FRONTLINJEN

En særlig oplevelse
- Jeg er vant til respiratorisk dårlige patienter, men det 
påvirkede mig at se en mand først i 50’erne – inden syg-
dommen sund og rask og i god form – ligge 10 dage i re-
spirator og være fuldstændig smadret. Han følte virkelig, 
at døden åndede ham i nakken. Heldigvis blev han god 
igen. Det lidt lumske ved Covid-19 er, at vi i begyndelsen 
ikke vidste, hvad vi skulle kigge efter, og at det kan gå 
begge veje efter den 10. indlæggelsesdag. Vi har patien-
ter, der er døde efter 13-14 dage. Det er uhyggeligt.    

Interviewet er gennemført 1. maj.

   

- Nogle af mine fagfæller har fået deres løn for at være 
hjemme, fordi deres afdeling er lukket, mens vi er andre, 
der har måttet være omstillingsparate og har knok-
let røven ud af bukserne nogle dage. Jeg kom lige fra 
ammeetablering på barselsgangen til at lægge kateter 
på en gammel mand. Jeg arbejder 37 timer om ugen, 
og jeg tager mig af to drenge på fem og tre år, indtil min 
mand kommer hjem klokken 14.30, når jeg skal på en af 
de mange aftenvagter i perioden. Jeg ved, at en akutsy-
geplejerske får et akut/medicinsk tillæg, der svarer til 
omkring 1.000 kr. ekstra om måneden. Hvorfor får vi ikke 
ekstra løn for at være omstillingsparate og have samme 
ansvar, spørger Kathrine Zabel Mamsen.   

Interviewet er gennemført 29. april.        

Nogle har i forløbet været på intensivafdelingen og kom-
mer retur til os igen, når de er stabiliseret. De er indlagt 
længe, cirka tre uger, og nogle dør af sygdommen. Med 
min baggrund fra FAM kan jeg byde ind med meget. Jeg 
er vant til at modtage patienter fra ambulancereddere 
og stå i akutte situationer. I den første tid på coronaaf-
delingen lavede vi ved indlæggelsen A-gas-analyser, 
influenzapodninger og trachealsugninger for at se, om 
patienterne havde Covid-19. Nu laver vi kun fast det 
sidste, siger Kathrine Zabel Mamsen. 

Hun var på FAM vant til at have patienterne i højest 48 
timer, og de længere coronapatientforløb indebærer, 
at hun som sygeplejerske bliver mere involveret i den 
enkelte patient. Især en ældre kvinde med Covid-19, som 
hun selv modtog og ved en tilfældighed også kom til at 
udskrive, gjorde indtryk. Hun blev udskrevet til genop-
træning i hjemkommunen. 

Usikkerheden frustrerer
Kathrine har oplevet store udsving i arbejdsmæng-
den i den tid, corona har sat dagsordenen, og hun har 
måttet iføre sig isolationstøj, hver gang hun skal ind til 
en patient. Hun roser Sygehus Lillebælt for at have sat et 
stærkt hold og skabt gode rammer for at tage imod po-
tentielle coronapatienter på den midlertidige afdeling. 
Hun har kolleger fra Rygcenter Syddanmark i Middel-
fart og fra ambulatorier, som hjælper til på gangen, og 
hendes indtryk er, at de arbejdsmæssigt har oplevet gode 
uger i en ny funktion. 

Men den ekstraordinære situation er ikke uden fru-
strationer. 

- Jeg er udlånt fra min afdeling indtil 1. august, og hvad 
skal jeg så? Kommer jeg tilbage til barselsgangen igen, 
som jeg helst vil, eller ender jeg et andet sted? Jeg er må-
ske blandt de sidste, der kommer tilbage. Usikkerheden 
er lidt frustrerende, siger Kathrine Zabel Mamsen.

Hun kom lige fra en weekendvagt på barselsgangen til 
en vagt på coronaafdelingen, hvorefter hun var en dag 
på organkirurgisk afdeling, inden hun atter blev sat ind 
mod coronaen. 

I 
fjor begyndte han på den 
anæstesiologiske uddannelse 
og var midtvejs, da coronakri-
sen indtraf. I stedet for at 
forblive på anæstesiafsnittet 
som planlagt, bad han om 

at kunne hjælpe til på Q1, hvor 
der var travlt. Uddannelsen er på 
nationalt plan forlænget med to 
måneder. 

Som en weekend hele tiden
- Vi blev fra begyndelsen den afdeling, der primært tog 
imod Covid-19-patienter og har været tovholder på at 
etablere de øvrige coronaafsnit. Vi deler administration 
med Lungemedicinsk Afdeling, der er flyttet, og i stedet 
indrettes en Q2 i maj. Jeg har selv passet smittede med 
behov for særligt højt observationsniveau på vores 
intermediære afsnit samt patienter med behov for 
vanlig observation og iltbehandling. Det kan minde lidt 
om en tidligere Novo-epidemi på OUH, bare værre og 
uden pårørende på besøg. Der er stille, som om det er 
weekend hele tiden.    

Informationerne væltede ind
- Midt i april var tre fjerdedele af patienterne corona-
relaterede, og flere af personalet blev smittet. Nu er 
der gået mere dagligdag i det. Jeg har ikke følt, at det 
var noget, jeg ikke kunne klare. Det sværeste har været 
informationsstrømmen, for i de første uger kom der 
op til fem e-mails om dagen med retningslinjer, og det 
var håbløst at følge med. Jeg lyttede til nærmeste leder, 
og en udviklingssygeplejerske har også hjulpet godt til 
med overblikket.         

Stolthed over hele forløbet
- Jeg har en stolthedsfølelse. Når der er truffet beslutnin-
ger, har lederne givet besked fra dag til dag, og folk har 
taget det med stor alvor. Der er altid noget, der bliver for-
virrende og svært i en uvant situation, men der er blevet 
taget hånd om det, for eksempel med et hurtigt kursus i 
at iføre sig isolationsudstyr. 

Sebastian Strange 
Nielsen 
sygeplejerske

Jeg er vant til respiratorisk dårlige patienter, 
men det påvirkede mig at se en mand først i 

50’erne – inden sygdommen sund og rask og i 
god form – ligge 10 dage i respirator og være 

fuldstændig smadret. 

Nogle af mine fagfæller har fået deres løn 
for at være hjemme, fordi deres afdeling er 

lukket, mens vi er andre, der har måttet være 
omstillingsparate og har knoklet røven ud af 

bukserne nogle dage. 
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FRONTLINJEN

Linda på SVS: 

SAMMENHOLDET HAR 
BESTÅET
Linda Leegaard Rosenmay vidste, hvor det bar hen, da alvoren i coronavirussen gik op for hende 
og kollegerne på Sydvestjysk Sygehus (SVS). 

FRONTLINJEN

F
or 28 år siden flyttede hun til Svendborg og 
var på barselsgangen i 10 år. Da hun be-
gyndte med seksualundervisning af skole-
elever, tog hendes karriere en drejning. Hun 
uddannede sig til sexolog og er nu leder af 
kommunens Sund Sex Skolen otte timer 

om ugen. Hun har flere terapeutiske uddannelser og 
underviser på rehabiliteringskurser i kommuner, REHPA 
i Nyborg og Metropol. Hun underviser også på specialud-
dannelsen for kræftsygeplejersker. 

Tid til læring og fordybelse
- Da Danmark lukkede ned, lukkede også næsten hele 
min indtægt ned. Klienter, kurser og skoleelever. Det 
virkede overvældende, når man er ene selvstændig uden 
sikkerhedsnet. Jeg kastede mig over Sund Sex Skolens 
hjemmeside, der trængte til en opdatering. Også min 
egen hjemmeside tog jeg fat på, og jeg tog et gratis kur-
sus i Svendborg om at lave video.  Jeg lærte også at bruge 
it-værktøjet Zoom til at undervise over video, blandt 
andre radiografstuderende på Metropol i København. Jeg 
fik tid til at fordybe mig.  

Forskel på video og fysisk møde
- I sådan en periode finder man ud af, hvad video kan bru-
ges til, og hvad det ikke kan bruges til. Der er noget ved at 
mødes fysisk og lave workshops og øvelser i at tale med 
hinanden. Man kan aflæse deltagernes mimik og krops-
sprog på en anden måde, og man kan lave interaktive 
øvelser. Til gengæld har jeg deltaget i en del interviews 
med studerende og journalister om sexologi i denne tid.  

Samspillet med sygeplejersker
- Jeg overvejede at melde mig som sygeplejerske, da 
Covid-19 brød ud, men afventede for at se, om sund-
hedsvæsenet blev presset. Jeg har det i baghovedet og 
kan hurtigt springe til. I mit daglige arbejde kan jeg godt 
lide at undervise andre sygeplejersker, blandt andet på 
temadage i kommuner. Jeg kender til deres arbejde og 
ved, hvad de står i. Også for dem kan det være svært at 
tale om seksualitet. 

En særlig oplevelse
- Jeg er endelig begyndt at have klienter igen og har 
haft fire-fem par i denne uge. Coronatiden kan være en 
udfordring for parforholdet med nærvær, seksualitet 
og berøring. Det er positivt, hvis parrene får gjort noget 
ved de underliggende problematikker, og de kan være 
forskellige. Der kan være sexologiske problemer, og det 
kan også handle om at holde fast i sig selv og måske dele 
huset op, så der er plads til at dyrke egne interesser.    

Interviewet er gennemført 1. maj.

D
er blev indrettet en 
særlig coronaafde-
ling, og intensivafde-
lingen blev udvidet 
betydeligt. Med 16 
års erfaring som 

intensivsygeplejerske ville der blive 
bud efter hende. Hun ville komme 
til at afbryde sin orlov, hvor hun i 
16 måneder havde været specia-
leansvarlig på kirurgisk sengeaf-
deling D5. Den 1. april fik hun det 

opkald, hun havde ventet. Hun skulle møde dagen efter. 

Mødet med den første Covid-19 patient
- Jeg var forinden blevet tilbudt undervisning i anæste-
siens respiratorer, som jeg ikke kendte, og som viste sig 
ikke at komme i brug, samt hygiejniske instrukser til 
Covid-19-patienter. Jeg var tryg ved at komme tilbage, og 
den første dag passede jeg en Covid-19-patient på iso-
lationsstue. Han var ved bevidsthed, og jeg sørgede for 
al plejen og behandling omkring ham og snakkede med 
ham. Han var i bedring efter fire dage på intensiv og kom 
dagen efter ud af respiratoren. 

Sammenbragte, ængstelige kolleger
- Intensivafdelingen blev sammensat af sygeplejersker 
fra flere afdelinger i huset, opvågning, operationsgang 
og anæstesi, samt fra Grindsted og Brørup. Vi fik en ny 
vagtplan, og der blev ikke stillet spørgsmål. Jeg havde 
det fint med det, jeg kender jo afdelingen og arbejdsgan-
gene, men andre var knap så klar. Nogle var bange for 
at hive smitte med hjem og var utrygge ved, hvilke nye 
arbejdsopgaver de ville få. 

Stærkt sammenhold i en krisetid
- Jeg føler, hele systemet har fungeret. På en weekend 
gik vi fra normalt 12 respiratorpladser til 20, og inden 
for 14 dage var der 31 pladser. Vi har højest haft seks 

Linda Leegaard  
Rosenmay  
intensivsygeplejerske

intuberede patienter på intensivafdelingen ad gangen. 
Tværprofessionelt rykkede vi sammen og fik tingene til 
at lykkes, og samtidig åbnede det for dialog og reflek-
sion om for eksempel arbejdsgange og arbejdsmønstre 
mellem kolleger fra flere afsnit, og det var fantastisk at 
opleve. Det er til tider gået hektisk for sig, men folk har 
været positive, og coronakrisen har vist, at vi kan stå 
sammen i krisesituationer. Nu er der opstået et vakuum: 
Kommer der et nyt ryk, en anden bølge?

En særlig oplevelse
Linda Leegaard Rosenmay har passet fire Covid-19-pa-
tienter. I det område, hvor hun kunne tage maske og 
beskyttelsesbriller af, havde hun oplevelsen af, at en vå-
gen patient, der kunne se hende på afstand, 
forekom at stille spørgsmålet 
”Hvem er hun?” Patientrela-
tionen er under pres i disse 
tider.    

Interviewet er 
gennemført 30. april.

Jeg er endelig begyndt at have klienter igen 
og har haft fire-fem par i denne uge. 

Rikke, sexolog: 

MIN INDTÆGT LUKKEDE NED
Rikke Thor blev uddannet sygeplejerske i 1984 på Bispebjerg Hospital. I mange år fulgte hun den 
klassiske vej som hjemmesygeplejerske og leder af en modtageafdeling. 

Rikke Thor, sexolog
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Ulrik på SHS: 

VI VAR MERE END KLAR
Et år efter at være uddannet kom Ulrik Mærsk Christensen til Intensivafdeling Aabenraa under 
Sygehus Sønderjylland (SHS), og i januar 2020 færdiggjorde han sin specialuddannelse. 

FRONTLINJEN

plejecentre og i hjemmeplejen har følt behov for at få 
deres viden opdateret. 

En særlig oplevelse
Michelle Lissner Jensen blev i fjor ansat i projektet ”Akut-
plads i borgerens eget hjem”, hvor social- og sundheds-
assistenter yder en specialiseret indsats ved at være i 
borgerens hjem i en stor del af døgnet i tre døgn – om 
nødvendigt længere – for at øge livskvaliteten og hindre 
indlæggelser på sygehus. Sygeplejersker fra akutteamet 
følger forløbene og sparrer med dem dagligt. Denne ord-
ning har kunnet bringes i spil under coronakrisen over 
for det ene af de nævnte ældre ægtepar, og det glæder 
selvsagt projektets sygeplejerske.  
 
Interviewet er gennemført 4. maj.A

fdelingen med seks intensivpladser i lækre 
bygninger på det helt nye sygehus og 
tilmed en ny afdelingsledelse var i sjælden 
grad klar til en uforudsigelig hændelse 
som Covid-19-pandemien. Derudover 
blev der indrettet et særligt coronaafsnit. 

Der skete ikke noget i de første uger
- Det var næsten et antiklimaks, at der ikke skete mere 
i de første uger efter nedlukningen. På halvanden uge 
havde vi fået uddannet 150 assisterende sygeplejer-
sker fra primært den elektive kirurgi og ambulatorier, 
vi havde sikret os to FADL-vagter til nattevagter, og på 
intensiv er vi normalt cirka 60 sygeplejersker. Sammen 
med vores leder, selv intensivsygeplejerske, havde vi 
gennemtænkt alle tænkelige scenarier, og retningslinjer 
var gennemgået grundigt. I begyndelsen kom der bare 
ikke Covid-19-patienter, og jeg fik næsten halveret min 
afspadsering på over 150 timer. 

20 patienter før kurven knækkede
- Covid-19-patienterne blev primært indlagt i Aabenraa, 
det var en helt ny patientkategori med svære lungebe-
tændelser, og nogle blev lagt i bugleje. På det højeste var 
vi oppe på 20 bekræftet smittede Covid-19-patienter, på 
toppen var ni indlagt, heraf fire på intensiv, i begyndel-
sen af april. Hertil kommer et stort antal mistænkte, der 
har været isoleret, til der kunne fremvises et negativt 

resultat. Men pludselig knækkede kurven. Vi er vant 
til meget dårlige patienter, men Covid-19-patienter er 
indlagt i op til en måned, og vi har fast fysioterapi og 
ernæringsterapi tilknyttet. Grundlæggende sygepleje 
spiller en kæmperolle, og at få patienterne mobiliseret 
er næsten vigtigere end medicinen.    

FaceTime har erstattet besøg
- Covid-19-patienter adskiller sig også ved, at de skal 
isoleres. Det giver nogle etiske dilemmaer i forhold til 
pårørende og besøg, for patienter på intensiv er ofte i 
meget dårlig tilstand. Vi har aldrig brugt FaceTime så 
meget som under coronakrisen til at holde kontakten 
mellem indlagte og pårørende. 

En særlig oplevelse
- Coronakrisen har givet et endnu stærkere sammen-
hold, det er spændende at komme på arbejde, og vi har 
som sygeplejersker mærket at være en eftertragtet pro-
fession ved en pandemi. Vi brugte i begyndelsen meget 
de italienske erfaringer og udtalelser. De delte gode råd, 
også om noget så praktisk som at tape respiratorslanger 
sammen, så de ikke gik fra hinanden og risikerede at 
udløse smitte. Vi er også blevet skarpere til at prioritere 
og samle opgaverne, inden vi går ind til en patient. Det 
kan vi bruge i fremtiden.  

Interviewet er gennemført 5. maj.

Ulrik Mærsk Christensen, intensivsygeplejerske

Michelle, akutsygeplejerske: 

VI HANDLEDE HURTIGT
Michelle Lissner Jensen blev uddannet sygeplejerske i februar 2015 og var de første fire år på 
Geriatrisk Afdeling på Svendborg Sygehus, inden hun i marts 2019 blev ansat i en projektstilling i 
akutteamet i Svendborg Kommune. 

T
eamet med 22 med-
arbejdere, heraf 14 
sygeplejersker, blev i 
marts de udfarende 
over for borgere, der 
var mistænkt smit-

tede med Covid-19 eller positive 
med sygdommen, samt at oprette 
dem i systemet. 

 
Hurtig indsats lige efter lockdown
- Efter det pludselige lockdown 11. marts skulle vi finde 
ud af, hvad vi skulle gøre. Vi fik hurtigt en coronapakke 
med værnemidler til personalet, der besøgte mistænkte 
smittede eller positive, og så kom der fokus på hygiejne, 
at aftørre dørhåndtag, bordplader og andre overflader i 
borgernes hjem og på plejecentre. Der blev ligeledes ind-
draget akutpladser, hvis det skulle blive nødvendigt. Det 
gik rigtig godt. Vi kom hurtigt i gang, og vi fik minimeret 
besøg i hjem med mistænkt smittede, så der ikke kom 
tre-fire forskellige medarbejdere.   

De komplekse i eget hjem
- Vi har haft enkelte positive, hvor akutteamet har taget 
over fra hjemmeplejen, heriblandt to ældre ægtepar, 
hvor plejen var mere kompleks i hjemmet, og hvor pårø-
rende ikke kunne komme som før. På et af kommunens 
plejecentre blev der også påvist en positiv borger, og her 
udførte vi sparring om værnemidler. Generelt har vi ikke 
haft lige så meget at lave som før, fordi ikke så mange 
borgere ønsker besøg, og vi ikke kan lave opsøgende ar-
bejde. Til gengæld varer besøgene længere, fordi vi skal 
have værnemidler på og af. 

Den massive informationsstrøm
- Det sværeste har været, at der den ene dag kom én 
information fra sundhedsmyndighederne og den 
næste dag en anden med nye retningslinjer. Vi har 
løbende haft møder med personalegrupper, primært 
social- og sundhedsassistenter og –hjælpere, om æn-
drede retningslinjer, og også nogle sygeplejersker på 

Michelle Lissner Jensen   
akutsygeplejerske
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REGNINGEN FOR CORONAKRISEN

DSR: ARBEJDSGIVERNE 
har misbrugt fleksibiliteten 
Samfundssind blev et nøgleord, mens coronakrisen var på sit højeste. Alle måtte bidrage til ikke 
selv at blive ramt og undgå at smitte andre med virussen, og store dele af private og offentlige 
virksomheder blev lukket ned. 

REGNINGEN FOR CORONAKRISEN

ansatte i sundhedsvæsenet har måttet sætte liv og hel-
bred på spil, fordi der mangler værnemidler: masker, 
visirer og kitler i en kvalitet, der kan beskytte dem mod 
smitten. De bliver flyttet rundt mellem afdelinger og 
områder. Det er ikke i orden, når det sker ufrivilligt og 
uden dialog. 

- Læren af denne krise er, at vi er nødt til at opruste 
sundhedsvæsenet, vi er nødt til at sørge for ordentlige 
forhold til sygeplejerskerne og de andre sundheds-
faglige. I Dansk Sygeplejeråd kæmper vi for dette 
både nationalt og i kredsen. Bedre vilkår, arbejdsmiljø 
og løn til sygeplejerskerne. Det er tydeligere nu end 
nogensinde før.

Kredsnæstformand  
Mads Dippel Rasmussen:
- Der er på flere sygehuse et indtryk 
af, at hver afdeling-/afsnitsledelse 
har været sig selv nærmest med fo-
kus på drift. De har bogstaveligt talt 
stået sammen – hver for sig. Også 
med hensyn til at forvalte sygeple-
jerskers vilkår. Jeg er glad for, at vi 

ved OK18 bekæmpede regionernes ønske om mere flek-
sibilitet med næb og kløer. De har i afslutningen af den 
akutte fase ikke kunnet administrere den fleksibilitet, 
der var åbnet for. De har opført sig lidt som teenagebørn, 
der skal forsøge sig med frihed under ansvar. Jeg tror, der 
skal gå lidt tid, inden de behøver at spørge igen.

- Der er ingen tvivl om, at 2020 er blevet Sygeplejerskernes 
år. Dog ikke helt som WHO eller DSR havde forestillet sig. 
Sygeplejerskernes arbejde, og hvad det betyder for et sam-
fund, er blevet tydeliggjort. Ikke bare herhjemme, men over 
hele verden. Værdien af sygeplejerskernes fleksibilitet og 
omstillingsevne må nu være tydelig for enhver.  

Interviewene er gennemført 7. maj.

S
ygehusafdelinger blev 
flyttet, og sygeple-
jersker flyttede med. 
Andre blev udlånt 
og oplært i specialer, 
de ikke kendte, og fik 

arbejdstider, der ofte ikke harmo-
nerede med, hvordan de havde ind-
rettet sig privat med børnepasning 
og andre praktiske opgaver.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark, har fulgt 
udviklingen tæt og har fået et stort antal henvendelser 
fra medlemmer og tillidsrepræsentanter, der har stillet 
berettigede spørgsmål om, hvor meget man selv i en 
krisesituation kunne trække på deres fleksibilitet. 

- Vi har tydeligt kunnet mærke, at meget har været på 
spil. Som organisation har vi stået i, at vore medlemmer 
på den ene side har skullet løse en samfundsopgave, 
og at vi på den anden side har skullet sikre rettigheder 
og vilkår, både for medlemmer, TR og studerende. Det 
udløser et pres, hvor forventningerne ikke kan møde 
hinanden, siger kredsformand John Christiansen.

Fleksibilitet taget for givet
Han tør nu konstatere, at den syddanske region er 
sluppet rimeligt igennem krisen. Og at personalet – på 
tværs af faggrænser – formåede at håndtere forbere-
delserne og omlægningerne, behandlingen og plejen 
af smittede og mistænkte samt de øvrige aspekter af 
en helt særlig situation på et niveau, der fortjener stor 
anerkendelse. 

- Vi er også nået til at konstatere, at de intentioner, vi gik 
ind i det hele med, er blevet misbrugt af arbejdsgiverne. 
Vores fleksibilitet er blevet taget for givet, så den også 
strækker sig ud over krisesituationen. Vi accepterede i 
en periode de arbejdsmæssige ændringer, der skal til for 
at lave et stort, fælles beredskab, som blev formuleret i 
en fælleserklæring i marts. Men der kommer en tid efter 
corona, og vi vil ikke acceptere, at dele af sundhedsvæse-
net bliver ændret varigt, siger John Christiansen.

De tre nøglebegreber, dialog, hensyntagen og frivillig-
hed, er blevet forsøgt sat ud af kraft.

- Et element i frivilligheden er sygeplejerskers løn. Vi 
har under coronakrisen oplevet, at arbejdsgiverne har 
glemt det element og bevidst undgået at komme i en 
forhandlingssituation. Vi er ved at skabe en systema-
tik og overblik over hele situationen og har sendt krav 
til regionen om honorering af de specifikke situatio-
ner, sygeplejersker har været bragt i. Senere følger på 
lignende vis krav til de kommunale arbejdsgivere, siger 
John Christiansen. 

Tonen er skærpet
Kredsen har i takt med, at elastikken er blevet strammet 
til bristepunktet og også er blevet strakt ud over den 
akutte krisesituation, skiftet retorik og skærpet tonen 
over for arbejdsgiverne i region og kommuner. Bægeret 
er fuldt, og nu må arbejdsgiverne bevæge sig ind i for-
handlingsrummet. 

1. kredsnæstformand  
Line Gessø Hansen:
- Det danske sundhedsvæsen 
har været dårligt forberedt på en 
pandemi. Helt grundlæggende har 
der manglet et beredskab, og det 
er især gået ud over sygeplejersker 
og andet sundhedsfagligt perso-
nale, der har betalt prisen. Den 

politiske nedprioritering af et nationalt kriseberedskab 
i tilfælde af for eksempel en pandemi har gjort ondt. De 

John Christiansen  
kredsformand

Læren af denne krise er, at vi er nødt til at op-
ruste sundhedsvæsenet, vi er nødt til at sørge 
for ordentlige forhold til sygeplejerskerne og 

de andre sundhedsfaglige.

Vi er også nået til at konstatere, at de  
intentioner, vi gik ind i det hele med, er blevet 
misbrugt af arbejdsgiverne. Vores fleksibilitet 
er blevet taget for givet, så den også strækker 

sig ud over krisesituationen. 

KONGRESSEN ER UDSAT

D
ansk Sygeplejeråds kongres var planlagt 
til at løbe af stablen den 26. og 27 maj i år, 
det kunne du blandt andet læse om i den 
seneste udgave af Kredsløbet. Kongressen 
er nu blevet udsat i et halvt år til den 8. 
og 9. december, og udsættelsen skyldes 

naturligvis coronakrisen. Kongressens indhold er uæn-
dret, og den holdes stadig på kultur- og konferencehuset 
ODEON i Odense.

Tirsdag den 8. december er planlagt som fagkongres, 
hvor vi tager et kig ind i fremtiden, får inspiration og 
debatterer vores profession og de udfordringer, vi skal 
været rustet til at håndtere. 

Denne dag er åben for medlemmer, dog skal du tilmel-
des på forhånd, idet der er et begrænset antal pladser. 
Tilmeldingen foregår på DSR’s hjemmeside, og delta-
gerne får forplejning på stedet samt dækket transport-
udgifterne. 

Onsdag den 9. december handler om visioner og værdier 
i Dansk Sygeplejeråd og er en opfølgning på den ordinære 
kongres i 2018. På denne dag deltager formanden, næst-
formænd, kredsbestyrelserne, Lederforeningen og SLS. 
Der er også plads til et begrænset antal tilskuere. Kreds-
bestyrelsen i Syddanmark har valgt at tilbyde frikøb og 
refusion af transport til 20 medlemmer fra kredsen. Der 
er desuden forplejning til alle deltagere. Tilmeldingen til 
disse 20 pladser kommer til at ske via Kreds Syddanmarks 
hjemmeside – mere herom på et senere tidspunkt.    



S
amtidighedsferie 
betyder, at du optjener 
og afholder ferie på 
samme tid over en 
periode på 12 måneder 
(ferieåret). Du har dog 

mulighed for at afholde ferien i yder-
ligere 4 måneder, så der i alt er 12+4 
måneder = 16 måneder til at afholde 
ferien i (ferieafholdelsesperioden).

Ændringerne i den nye ferielov handler primært om, 
hvornår du optjener ferie og hvornår du kan afholde 
den. De grundlæggende principper i den gældende 
ferieaftale videreføres i den nye ferieaftale. 

Der bliver med den nye ferieaftale som noget nyt mulig-
hed for at aftale at holde ferie, før den er optjent - forskuds-
ferie. Det kan fx være tilfældet ved ferieårets begyndelse, 
hvor den ansatte kun har optjent få feriedage.

Hvad sker der i overgangsperioden
Der vil den 1. september 2019 til den 31. august 2020 
være en overgangsordning mellem den nuværende og 
den nye ferieaftale. Det indebærer, at ferie optjent i 
perioden ikke kan afholdes eller udbetales.

Overgangsordningen skal sikre, at du ikke får dobbelt-
ferie, når den nye ferieaftale træder i kraft. Det betyder,  
at den ferie, som du optjener i perioden fra den 1. 
september 2019 til den 31. august 2020, indefryses i en 
fond. Den udbetales, når du forlader arbejdsmarkedet, 
fx på grund af pension. 
  
Hvad med den 6. ferieuge
Den 6. ferieuge videreføres som i den nugældende ferie-
aftale, som afvikles fra 1. maj – 30. april. Malene Mikkelsen

chefkonsulent 

Hvad sker der med 

DIN FERIE LIGE NU?
Den 1. september 2020 indføres der som noget nyt samtidighedsferie. 

INFO
HVAD ER DET SAMME
Der er ting, som ikke ændrer sig selv om vi får 
den nye ferieaftale:

• Optjening af ferie (2,08 dage pr. måned)

• Ret til 5 ugers betalt ferie + 6. ferieuge

•  Samme varslingsregler ved placering af hoved- 
og restferie (3 måneder og 1 måned)

• Ferie i forbindelse med opsigelse og fritstilling

• Regler om overført ferie

Illustration fra Beskæftigelsesministeriet om overgangsordningen:

Normalt vil
 din ikke-afholdte ferie 

(bortset fra 5. og 6. ferieuge)
 bortfalde, når ferieåret slutter. 

Men som følge af coronasituationen 
har Folketinget vedtaget en midler-

tidig lov, der giver mulighed for at 
udskyde ikke-afholdt ferie til  

næste ferieår. Se mere på 
 dsr.dk/corona


