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Kære medlemmer
Vi befinder os over for et spændende 

efterår, hvor din holdning og stemme i 

mere end én forstand vil få betydning. 

Det gælder ved kommunal- og regions-

rådsvalget i november. Vi er den fag- 

gruppe i sundhedsvæsenet, som ved 

mest om pleje af syge, sundhedsfremme 

og forebyggelse. Derfor er det vigtigt, at 

vi bringer vore meninger i spil over for de 

politikere og kandidater, som stiller op til 

regionsrådet og de 22 kommunalbesty-

relser i Syddanmark.

Og det gælder vores eget valg til kred- 

sens formandskab og kredsbestyrelse, 

hvor du har mulighed for at udnytte din 

stemme og hjælpe den kommende kreds-

bestyrelse godt på vej med et solidt 

mandat.

I region og kommuner vil vi utvivlsomt 

atter møde politikere, der lover masser af 

forbedringer og velfærd. Vi ved, at val- 

gløfterne hurtigt efter valgene vil møde 

en virkelighed, hvor vi fortsat må kæmpe 

for at få det hele til at hænge sammen på 

arbejdspladsen – og derhjemme. 

Ikke mindst på den baggrund er det vig- 

tigt, at du med din faglighed er med til at 

guide politikerne med din mening om, 

hvordan sundhedsvæsen og velfærd skal 

udvikle sig, hvor du bor, og hvor du 

arbejder. Vores stemme er stærk, fordi 

den er partipolitisk neutral og vil fremstå 

som et sundhedsfagligt bidrag til den 

valgkamp, vi snart står midt i.

Vi er bekendt med, at i hvert fald 15 

sygeplejersker – måske flere – fordelt i 

hele kredsen stiller op for forskellige 

partier og lister. Det er sundt for demo-

kratiet og for kvalificeringen af sund-

hedsvæsenet, at sygeplejersker går ind i 

politik.

I denne udgave af Kredsløbet kan du få 

den kendte kommunalforsker Roger 

Buchs bud på temaer i valgkampen, og to 

sygeplejersker fortæller om deres for- 

ventninger til politikerne.

Efterårsudgaven af dit medlemsblad 

rummer traditionelt også beretningen 

forud for kredsens generalforsamling den 

26. oktober samt et indstik, der er et 

oplæg til debat om vores fremtidige rolle 

som sygeplejersker. 

Hensigten med debatoplægget, hvor fire 

markante stemmer kigger ind i fremtiden 

er, at den kan give anledning til diskussio-

ner på både generalforsamlingen og på 

din arbejdsplads. Jeg er helt bevidst om, 

at dagligdagen ofte ikke levner tid og rum 

til luftige visioner på fagets vegne, men 

mit håb er, at du alligevel vil bruge tid på 

emnet sammen med dine kolleger og 

ledere. Hvor er vi, og hvor er vores fag om 

5-10 år?

Vi befinder os også over for et overens-

komstår, og vi mærker op til OK 18 

skuffelse over, at de seneste mange års 

indsats for ligeløn ikke er lykkedes fuldt 

ud. På trods af det og andre frustrationer 

er det vigtigt, at vi aktivt tager del i at 

være med til at forme fremtidens sund- 

hedsvæsen, så vi får positioneret syge- 

plejen til gavn for ikke kun vore egne 

udviklingsmuligheder, men også sam- 

fundet, patienter og borgere. 

DIN STEMME ER EFTERSPURGT 
I DETTE EFTERÅR 

John Christiansen 

Kredsformand 

Kreds Syddanmark

Hvad angår vores eget valg til formand-

skab og kredsbestyrelse kan du møde 

kandidaterne ved et valgmøde i Fredericia 

den 30. oktober. Kredsens politikere 

vælges i fremtiden for fire år ad gangen, 

og du vil som noget nyt kunne stemme på 

kandidater i hele Kreds Syddanmark. 

Endnu to gode grunde til at gøre brug af 

din stemme i dette efterår.
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Du kan lige nå at stille op, da fristen er 
den 29.september kl. 15.00.
Hvis du ikke opstiller, er det alligevel muligt 

at få indflydelse – bare ved at stemme på de 

kandidater, som repræsenterer de samme 

holdninger som dine.

Vigtige datoer i forbindelse med valget:

• Den 29. september kl. 15.00  Opstillingsfrist til de forskellige poster 

• Den 5. oktober kl. 16.00   Møde for kandidater til formandskabsposterne 

• Den 25. oktober  Valget åbner og du har mulighed for at afgive din stemme

• Den 30. oktober kl. 17.00  Valgmøde på kredskontoret, Vejlevej 121 Fredericia

• Den 7. november kl. 23.59 Valget lukkes

• Den 8. november  Resultatet af valget bliver offentliggjort
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HØR HVAD DIN KREDS  
HAR FOKUS PÅ
Deltag i generalforsamling den 26. oktober og hør, hvad Kreds Syddanmark  
har haft fokus på det seneste år.

Hvis du gerne vil spise med, eller hvis du 

ønsker bustransport til og fra generalforsam-

lingen, er tilmelding nødvendig.

Tid og sted
Generalforsamling 26. oktober kl. 17.00

Comwell Kolding, Skovbrynet  1, 

6000 Kolding

Program
Kl. 17.00 Spisning (kræver tilmelding) 

Kl. 17.30  Indtjekning starter 

Kl. 18.00 Generalforsamlingen starter

Du får indblik i, hvad din kredsbestyrelse har 

haft fokus på det seneste år. Du har også 

mulighed for at deltage i debatten og stille 

spørgsmål. Derudover holder kredsformand 

John Christiansen en mundtlige beretning, 

og kredsens regnskab og budget forelæg-

ges.

Generalforsamlingen holdes i forlængelse af 

fagdagen på Comwell Kolding.

GENERALFORSAMLING 

Transport til og fra  
generalforsamlingen
Der vil være transport til Comwell Kolding 

med ankomst kl. 16.30 (kræver tilmelding).

Følgende fire ruter tilbydes:
Esbjerg – Grindsted – Vejen – Kolding  

Sønderborg – Rødekro – Haderslev – Kolding

Tønder – Kolding 

Svendborg – Odense – Kolding

Se afgangstider på www.syddanmark.dk/

arrangementer, når du tilmelder dig. 

Busserne kører naturligvis retur og venter 

på alle, til generalforsamlingen er slut.

Alle aktive og passive medlemmer, stude-

rende og seniorer i Kreds Syddanmark er 

velkomne. Har du spørgsmål, kontakt Kreds 

Syddanmark på syddanmark@dsr.dk eller tlf. 

7021 1668.

Vel mødt til en spændende aften.

GENERALFORSAMLING
KREDS SYDDANMARK

TID OG STED
Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 17.00
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
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KOMMUNAL- OG REGIONALVALG 2017

Kommunalforsker Roger Buch forstår ikke, at kommunerne er så ivrige 
efter at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. Og så er han spændt 
på, hvor hårdt kommunal- og regionsrådsvalget vil gå ud over Venstre.

Sundhedsvæsenet  
– privilegeret og presset

Det danske sundhedsvæsen er privilegeret 

– for ikke at skrive forkælet – af at have haft 

nærmest maksimal politisk bevågenhed i de 

seneste mange år. 

Det er ikke det samme som, at der er 

ressourcer nok, for mulighederne for at 

behandle patienterne vokser konstant, og 

demografien med cirka 20.000 flere ældre 

om året sætter systemet under voldsomt 

pres.

– Sundvæsenet er som helhed sluppet 

nådigt igennem den økonomiske krise. 

Området udgør omkring 95 procent af 

opgaverne i regionerne, og her er antallet af 

medarbejdere øget med næsten ni procent 

siden 2008. Modsat er det gået i kommuner-

ne, hvor der er nedlagt cirka 18.500 

fuldtidsstillinger, svarende til fire procents 

nedgang, de seneste ni år. Det er en meget 

god strømpil for udviklingen i den offentlige 

sektor. De sundhedsansatte skal løbe 

stærkere, men det skal man også andre 

steder, og i regionerne er der faktisk et større 

antal medarbejdere end i 2008, siger en af 

landets førende eksperter inden for det 

kommunalpolitiske område, forskningschef 

Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalist-

højskole.

Rekruttering det store problem
Behovet for sundhedsydelser stiger af flere 

årsager konstant, først og fremmest på 

grund af den teknologiske udvikling, og at 

der bliver flere ældre, kronikere og borgere 

med handicap. 

– Det stigende behov stiller os samfunds-

mæssigt over for et stort problem: Hvordan 

skaffer vi kvalificeret arbejdskraft? Det bliver 

et kæmpeproblem i den offentlige sektor. 

Det er en situation, man skal tage meget 

alvorligt, og det bliver et stort tema i de 

næste 10 år på grund af demografien med 

flere ældre, uden at der tilnærmelsesvis vil 

være en tilsvarende tilgang til arbejdsmarke-

det. Et andet vigtigt spørgsmål er: Hvordan 

skaber man et godt arbejdsmiljø under de 

præmisser, siger Roger Buch.

I regionerne er den fremtidige sygehusstruk-

tur på plads, og i de kommende år – og 

valgperioder – gælder det om at få de 

supersygehuse, der i disse år rejser sig flere 

steder i landet, til at fungere. Roger Buch 

forudser dog, at kommunerne vil få endnu 

sværere ved at varetage deres del af 

opgaverne i det sundhedsvæsen, der er så 

højt på dagsordenen hos både borgere og 

politikere. 

Kommuner kan forsluge sig
Skattetrykket har ikke ændret sig mærkbart 

siden 80’erne, og i samme periode er 

opgaverne vokset, i særdeleshed i de 

seneste 10 år i primærsektoren. 

– Lige nu foregår der en strategisk kamp 

mellem regioner og kommuner om det nære 

sundhedsvæsen – med Folketinget som 

overdommer. Jeg forstår ikke kommunernes 

appetit på det område. De kan imødese 

kraftigt stigende efterspørgsel efter 

sundhedsydelser, uden at man har ressour-
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cerne til det. Det er altid nemmere at sige nej 

til at lappe hullerne i en vej, end hvis der er 

kommet nye behandlingsmetoder, der kan 

gavne enkelte borgere. Sundhed er et 

område, hvor der kan bruges uendelig 

mange penge, og det vil alt andet lige gå ud 

over skoler, daginstitutioner og ældreområ-

det, siger Roger Buch.

Er der ideologiske forskelle mellem partierne 

i regioner og kommuner?   

– Meget lidt og meget mindre, end da man for 

10-15 år siden intensivt diskuterede 

privatiseringer og udliciteringer. Det 

slagsmål er overstået. Man er nødt til at finde 

de mest effektive og billige modeller, og selv 

SF-borgmestre har sagt, at hvis man via 

udliciteringer kan spare penge, så er de parat 

til det. Pragmatismen har sejret.

Er der partier, der vil tage de offentligt ansat-

tes parti ved kommunal- og regionsvalget?

– Det forsøger den røde blok traditionelt at 

gøre, og DF vil nok også gøre det. De kæmper 

om de samme vælgere, og de offentligt 

ansatte – dem, der producerer velfærden – er 

nogle, der er værd at satse på. Der er vel 

omkring en halv million vælgere ansat i 

kommunerne og cirka 130.000 i regionerne.

Hvad imødeser du med størst spænding ved 

det kommende valg?

– Jeg er meget spændt på, hvor galt det 

kommer til at gå for Venstre, der hvad angår 

borgmesterposter havde et godt valg for fire 

år siden og vil få et klart dårligere valg denne 

gang. DF satser rigtig meget på dette valg og 

kan meget vel erobre borgmesterposter – ty-

pisk afleveret af V-borgmestre, siger Roger 

Buch.

Fakta om 
Roger Buch

Roger Buch er en af landets mest benyttede 
eksperter om kommunalpolitik, partier og 
valg. I perioden 1993-2004 var han parti- og 
kommunalforsker ved Syddansk Universitet i 
Odense, og siden 2004 har han forsket i 
samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole. Kommunalvalg, 
strukturreformen og regional og kommunal 
udvikling har været gennemgående 
forskningsområder, og i de senere år er 
journalistik og mediedækning inden for flere 
områder blevet en del af Roger Buchs 
forskning. 

Venstre vil bløde
Hvilke politikere vil erobre sundhedsdagsor-

denen? 

– Regionalpolitik er et meget fjernt område 

for borgerne, det er ikke ret langt fremme i 

deres bevidsthed. De landsdækkende 

tendenser vil afgøre regionsvalget. Venstre 

har mistet cirka en tredjedel af sine vælgere 

siden valget i 2013, og det vil slå igennem. 

Den røde blok vil gå kraftigt frem, og 

alliancen mellem Socialdemokratiet og 

Dansk Folkeparti kan for første gang vise sig i 

praksis ved kommunal- og regionsrådsvalget. 

Billedet vil være det samme i kommunerne, 

hvor borgerne dog kender politikerne bedre, 

og hvor upopulære beslutninger, for 

eksempel skolelukninger, kan spille ind.
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Sygeplejerske Hanne Faurholt Andersen bor 

i Vrå vest for Kolding, og her er der ikke 

mange gårde og huse. Yderområdet er 

meget afhængigt af offentlig transport, og 

derfor kan det irritere hende, at skolebussen 

bumper af sted ad hullede veje, og at hendes 

datter, der lige er begyndt i gymnasiet, skal 

skifte bus to gange for at komme hjem.

Hun støtter de kræfter i det aktive lokalom-

råde fire kilometer fra den nærmeste 

landsby, Jordrup, som råber op om dårlige 

forbindelser. Det er det nære, den kommu-

nale del af valget den 21. november.

Når det gælder regionrådsvalget, hæver hun 

sig op i et mere nationalt perspektiv, for hun 

Opråb fra udkanten af 
sundhedsvæsenet

mener, det generelt er galt med normerin-

gerne på sygehusene. Efter 32 år på 

Sygehus Lillebælt i Kolding skiftede hun 1. 

maj arbejdssted til ortopædkirurgisk 

ambulatorium og skadeklinik på Sydvestjysk 

Sygehus i Grindsted. 

- Da jeg begyndte som sygeplejerske, var 

man indlagt to-tre uger for at få en ny hofte, 

og var det et nyt knæ, varede det tre-fire 

uger. Nu udskrives man samme dag eller 

inden for et par dage. De kortere patientfor-

løb giver langt mere registrering, uden at der 

er sket det store med normeringen. Samtidig 

har vi i mange år haft kravet om to procents 

effektivisering hvert år. Den basale pleje af 

patienter er reelt ikkeeksisterende, siger 

Hanne Faurholt Andersen. 

Politikerne må selv prioritere
Det øgede tempo på sygehuse fører også til 

flere fejl. Da hendes far var indlagt på 

Svendborg Sygehus, skete der medicinfejl 

ved udskrivelsen, og det var ikke let at få fat 

på rette vedkommende til at rette op på det. 

Den slags giver bøvl hjemme i kommunen, og 

det kunne lige så godt være sket i Kolding. 

Der mangler både læger og sygeplejersker 

de fleste steder.

– Jeg ved udmærket, at det hele er et 

spørgsmål om økonomi. Man kan så meget 

behandlingsmæssigt, men skal man gøre det 

hele for enhver pris? Det skal politikerne 

være med til at prioritere. I Danmark tager 

man den nyeste og dyreste medicin ind med 

det samme, hvilket er i modsætning til i 

Norge, hvor ny medicin skal være klart bedre 

end den gamle, for at man vil bruge den. Jeg 

ved godt, at producenterne skal have dækket 

deres udviklingsomkostninger, men behøver 

de tjene så meget på bekostning af patien-

ter, spørger Hanne Faurholt Andersen.

Lærerne er gået i udbrud
Og så vil hun gerne slå et slag for, at 

sygeplejerskers løn bringes på omgangshøj-

de med fag med samme uddannelseslæng-

de. Hun ser, at en nyuddannet sygeplejerske 

i Region Syddanmark får 23.595 kr. i startløn. 

Hun har researchet sig frem til, at en 

nyuddannet folkeskolelærer får 28.736 kr. 

om måneden. Forskellen ligger tilbage fra 

dengang, fagene blev indplaceret i forhold 

til, om de var kvinde- eller mandefag. Og 

forskellen er vokset i takt med procentvise 

reguleringer. 

– Mit spørgsmål til politikerne er: Vil I arbejde 

for, at sygeplejersker får mere i løn, og 

hvordan vil I gøre det? Her er ord ikke nok, der 

skal handling til, siger Hanne Faurholt 

Andersen.

Hun er selv medlem af et politisk parti, men 

vil ikke fortælle hvilket. Uanset partifarve 

opfordrer hun fagfæller til at være aktive og 

forsøge at påvirke politikerne i region og 

kommune. Hun erkender dog, at det er 

svært, også når det gælder overenskomst-

forhandlinger, hvor politikerne har det med 

at gribe ind – og reelt har suspenderet 

strejkeretten på sygehuse.  
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Da Louise Prahl Bårris for snart et år siden 

blev en af to FTR-suppleanter for sygeplejer-

sker og radiografer på Sygehus Lillebælt, 

bevægede hun sig ind i en verden, hun ikke 

kendte meget til på forhånd. 

– Jeg havde ikke været politisk aktiv, men 

kom ind i en politisk styret organisation, og 

jobbet som TR og FTR er også politisk. Jeg var 

novice i den måde at arbejde på, og der er 

ikke nogen drejebog for det, siger Louise 

Prahl Bårris.

Indtil hun blev valgt af sine kolleger, havde 

hun haft det samme forhold til kommunal- 

og regionspolitik som så mange andre. En 

forventning om, at politikerne gør det bedste 

Så spørg dog  
sygeplejerskerne, politikere

for borgerne og medarbejderne i sundheds-

væsenet. Nu er hendes sanser skærpet, og 

hun har klare mærkesager, som hun 

forfægter.

– Jeg har et stort ønske for seniorer, og det vil 

inden for vores fag i realiteten sige alle 

sygeplejersker fra 50 år og opefter, at vi får 

nogle arbejdsvilkår, der kan rumme dem. 

Ellers vil al den ekspertise, disse sygeplejer-

sker har, forsvinde. Vi har et samfund, der 

kræver, at vi skal blive længe på arbejdsmar-

kedet - jeg kan selv frem til at arbejde, til jeg 

bliver 73 – og sygeplejersker har inden for 

mange områder ikke mulighed for at gå ned i 

gear i de sidste år af arbejdslivet, siger Louise 

Prahl Bårris.

Sygeplejen er under pres
Hun synes, det er fint, at det syddanske 

regionsråd har visioner for sundhedsvæse-

net og går i dialog med patienter og pårøren-

de om at realisere dem. Men hvad med de 

ansatte?

– Man går ikke i dialog med dem, der skal 

udføre det hele, for mit vedkommende 

sygeplejerskerne. Vi er som faggruppe ikke 

længere de pæne piger og er ikke bange for 

at sige, hvordan vi synes, verden hænger 

sammen, og at vi ikke kan udøve ordentlig 

sygepleje med de vilkår, vi bliver budt. Det er 

simpelt hen ikke godt nok, siger Louise Prahl 

Bårris. 

FTR-suppleanten er helt bevidst om, at der 

kommer mere dyr medicin på markedet, og at 

vi bliver ældre. Men i et land med et af 

verdens højeste skattetryk må det kunne 

lade sig gøre at bruge de offentlige midler 

smartere, så medarbejderne ikke skal halse 

efter hele tiden. 

Det kan godt være, virkeligheden ser 

tilforladelig ud på et regneark. Det er blot 

ikke den, sygeplejerskerne oplever. Så spørg 

dem dog. 

Få budskab ud fra kaffestuen
– Jeg synes, vi i et demokrati er forpligtet til at 

deltage. Jeg valgte at stille op til en tillids-

post, fordi jeg har noget på hjerte, men er 

også klar over, at jeg sidder på posten, fordi 

nogle har valgt mig, og at det er deres sag, 

jeg skal arbejde for. Jeg kan kun opfordre 

mine kolleger til også at sige højt, hvad de 

mener, så det ikke forbliver i kaffestuen. Jeg 

ved godt, vi alle har travle liv, men så brug din 

TR eller mig til at få budskabet formidlet, 

siger Louise Prahl Bårris, der også er TR for 

sygeplejersker på Kvindesygdomme og 

fødsler.

Hun køber ikke den med, at DSR føles langt 

væk. Hvis hendes kolleger foretrækker at gå 

direkte til organisationen, står mailadresser-

ne på medlemmerne af det syddanske 

formandskab og kredsbestyrelsen på 

hjemmesiden. Sværere er det ikke.  

– Og så vil jeg gerne sige, at lederne, 

afdelingssygeplejersker og oversygeplejer-

sker, vil det samme som os. De er også 

sygeplejersker, og vi skal arbejde sammen 

om at få politikerne til at forstå, at dette er 

alvorligt, siger Louise Prahl Bårris. 
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den viden, der skal til, for at opgaven kan 

ligge hos hjemmesygeplejen. Jeg har ikke 

tilstrækkeligt kendskab til ressourcer i andre 

dele af sundhedsvæsenet til at vide, hvem 

det med fordel kan være, siger Karina Hug.

Galt i flere kommuner
Om sin egen kommune, Esbjerg, har hun læst 

sig til, at der kan være fra fire til ni års 

ventetid på et botilbud. Imens placeres 

psykiatriske borgere alle mulige steder, der 

slet ikke er egnede til formålet. I de få 

måneder som FTR har hun nået at tale med 

andre FTR’er fra kommuner, som bekræfter, 

at Esbjerg Kommune langt fra er ene om at 

forekomme magtesløs i forhold til at tage sig 

af disse borgere.

– Jeg tror, det skyldes manglende viden, og at 

politikerne ikke ved, hvad de skal stille op. Vi 

har et akutteam, der tager sig godt af andre 

borgere med behov for hjælp, men vi har ikke 

noget akut psykiatrisk team. Vi er nødt til at 

have nogle, der tager hånd om det og laver 

en behandlingsplan for hver enkelt psykia-

trisk borger, siger Karina Hug.

Hun nævner akuttilbuddet Fønix, der 

henvender sig til borgere med psykiske 

lidelser og pårørende i aften- og nattetimer 

med et tilbud om samtale. Dets formål er dog 

ikke at tage ansvar for at koordinere 

behandling, og der er ikke det store samar-

bejde med regionens lokalpsykiatri omkring 

denne gruppe af borgere. 

Imens holder mange psykiatriske borgere sig 

for sig selv, uden at nogen rigtig ved, hvordan 

de har det. 

Karina Hug er som fællestillidsrepræsentant 

(FTR) for cirka 225 sygeplejersker ansat i 

Esbjerg Kommune siden april blevet en del af 

et politisk miljø, hun på forhånd ikke kendte 

meget til. 

Men ellers er hun langt hen ad vejen som 

tusindvis af andre syddanske sygeplejersker: 

Hun er ikke politisk aktiv, og dagligdagen, 

familien, et utæt tag derhjemme og meget 

andet lægger beslag på hendes tid, så hun 

næppe tager til vælgermøder op til hverken 

kommunal- eller regionsrådsvalget.

Det forhindrer hende dog ikke i at have 

mærkesager inspireret af den ofte barske 

virkelighed, hun har mødt som sygeplejerske. 

Hun bruger nu 32 timer af sin ugentlige 

arbejdstid på tillidsposten, men hendes 

hjerte banker stadig for særlig et område.

– Borgere med psykiatriske lidelser er en 

overset gruppe i vores sundhedsvæsen. 

Ligesom sygehusene sender også psykiatri-

en patienter hurtigere hjem. Vores opgave i 

hjemmesygeplejen kan efter deres udskri-

velse typisk bestå i medicinudlevering, hvor 

medicinen afleveres inden for et halvt minut 

i døren.  

På den korte tid kan vi konstatere, at 

borgeren er i live – og ikke meget andet, siger 

Karina Hug.

Opkvalificer psykiatrisk sygepleje
Psykiatriske borgere har ofte en natur, hvor 

de ikke ønsker særlig kontakt med omgivel-

serne, og derfor bliver døren lukket hurtigt, 

når sygeplejersken kommer forbi. Der er ikke 

tid til at konstatere, om der kan være 

opblussen i eventuelle kroniske sygdomme, 

som de ofte også lider af. Hjemmesygeplejen 

tilstræber, at det er de samme sygeplejer-

sker, der kommer til medicinudlevering, for 

hos denne borgergruppe er tillid grundlæg-

gende for at kunne hjælpe. Desværre kan det 

være svært altid at efterleve. 

– Jeg vil gerne opfordre politikerne til at 

opkvalificere den psykiatriske sygepleje i 

kommunerne. 

Det handler også om, at vi som sygeplejer-

sker bliver oplyst om, hvilke samarbejdsmu-

ligheder der er – hvem er tovholderen? Vi 

mangler en koordinator, der kan tage det 

samlede ansvar for den psykiatriske borger. 

Vi har for nuværende ikke kompetencerne og 

Psykiatriske borgere  
er en overset gruppe



DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 11 

FTF-Region Syddanmark inviterer til valgmøder i Kolding og Odense 

Anledningen er valget til regionsrådet den 21. november

Onsdag den 1. november 

på Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding, kl. 17-20.

Torsdag den 9. november 

på Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense, kl. 17-20. 

Har du et spørgsmål til regionsrådsformand Stephanie Lose (V)?  
Eller måske noget, du gerne vil sige til en af de andre partiers spidskandidater? 
Så er chancen der nu.

Alle opstillede partier i Syddanmark deltager med deres spids-

kandidat. Kandidaterne får to minutter til at præsentere sig selv 

og deres eventuelle mærkesager. Herefter vil debatten blive delt 

i tre hovedtemaer: Vækst, velfærd og sundhed, der alle indledes 

med et kort oplæg fra enten FTF eller LO-repræsentanter.

Der er offentlig adgang til begge valgmøder, men tilmelding er 

nødvendig på www.ftf.dk/syddanmark

Hvad laver Region Syddanmark egentlig?
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet, som 

lægger beslag på omkring 90% af regionsrådets budget. 

Regionsrådet har desuden et overordnet ansvar for den regionale 

udvikling.

Region Syddanmarks hovedopgaver er sygehusvæsnet og den 

behandlende psykiatri. Hertil kommer udarbejdelse af udviklings-

planer inden for erhverv, uddannelse, turisme, kultur, miljø samt 

udvikling af byregioner, byer, byområder og landdistrikter i 

samarbejde med kommunerne, miljø, jordforurening og råstoffer.

Til arrangementerne serveres  

en sandwich el. lign. samt kaffe/te, 

øl eller vand.

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG

21. NOVEMBER

#STEMDK  WWW.STEM.DK

HÆNGER SUNDHEDS-
VÆSENET SAMMEN I 

DIN REGION?
VALGMØDER  
I FORBINDELSE MED  
REGIONSRÅDSVALGET
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Nanette Braae Jensen har brede rammer i sit daglige arbejde som 
udviklingssygeplejerske på OUH. Her inddrager hun patienter og andre 
faggrupper i sit arbejde med at udvikle sygeplejen og organisationen. 

DET SKAL GIVE  
VÆRDI FOR PATIENTEN

Som udviklingssygeplejerske på en højt 

specialiseret afdeling på et universitetsho-

spital er Nanette Braae Jensen i mange 

henseender privilegeret. Men hun må også 

mentalt kunne leve med, at hun på en lang 

række områder kontinuerligt er i proces. 

– Jeg har et tæt samarbejde med afdelingsle-

delsen og de øvrige ledere i afdelingen 

– men stillingen kræver ofte en høj grad af 

kreativitet, og her har jeg mulighed for at 

påvirke indholdet. Samtidig er jeg ansat på 

nogle vilkår, der giver mig gode muligheder 

for at lægge min energi og ressourcer, hvor 

efterspørgslen er, siger Nanette Braae 

Jensen.

Hendes arbejdsdage er vanskelige at få rede 

på, for de er sjældent ens. Nogle gange 

dikteres de af en direkte efterspørgsel i 

praksis, for eksempel hvis afdelingen efter- 

spørger en instruks eller en retningslinje, 

eller hvis en mono- eller tværfaglig gruppe 

har behov for refleksion i relation til et patient-

forløb. Andre gange er det større udviklings-

projekter eller undersøgelser, som fylder.

Sammen med afdelingsledelsen arbejder 

hun med organisations- og kvalitetsudvik-

ling, ofte med patienter inddraget. Og så er 

hun i bestyrelsen for det Faglige Selskab for 

Infektionsmedicinske Sygeplejersker, hvor 

hun blandt andet er redaktør af selskabets 

halvårlige blad, ”Det Smitter…”, til de cirka 

100 medlemmer over hele landet. I sensom-

meren holdes selskabets landskursus, som 

hun også er med til at arrangere.  

Patienten er med på råd
Udviklingssygeplejerskestillingen er en 

stabsfunktion til afdelingsledelsen, og af de 

godt 20 udviklingssygeplejersker på OUH er 

hun ansat i et mindre område, Infektionsme-

dicinsk Afdeling, med cirka 90 medarbejdere, 

hvoraf 25 er sygeplejersker på sengeafdelin-

gen, og fire sygeplejersker er ansat i det 

ambulante. Afdelingen tager imod patienter 

med komplekse infektionsmedicinske 

sygdomme som for eksempel meningitis, 

spondylodiskitis og HIV fra hele Syddanmark 

og har isolationspladser til håndtering af 

smitsomme sygdomme. 

– Min stilling flytter sig hele tiden og jeg har 

en bred funktionsbeskrivelse. Men jeg 

brænder for, at vi hele tiden har fokus på, at 

det, vi gør, skal føre til værdi for patienten – 

og vi har flere gange spurgt patienterne, før 

vi har indført organisatoriske ændringer. For 

nogle år siden spurgte vi: ”Hvad er en god 

stuegang for dig?”, da vi stod over for at 

skulle omlægge stuegangen. Det viste sig, at 

patienterne havde et stort ønske om, at 

sygeplejerskerne var med ved stuegang, dels 

som en sikkerhed, hvis de ikke helt får fat i, 

hvad lægen sagde, og dels fordi lægen ikke 

er til rådighed hele tiden, siger Nanette 

Braae Jensen. 
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Og hun fortsætter: – Aktuelt har vi spurgt 

afdelingens ambulante patienter, som går til 

kontrol for HIV, hvad de ville sige til en virtuel 

IT-baseret konsultation frem for at møde i 

ambulatoriet. Flere end halvdelen af 

patienterne svarede, at det ville være en god 

løsning for dem, så det arbejder vi lige nu 

videre med.  

Tværfaglighed er et mantra
Hun er varm tilhænger af tværfaglighed i det 

meste af, hvad hun foretager sig.

– I fjor indførte vi Journal Clubs, hvor alle fra 

plejepersonalet kan mødes en gang om 

måneden for at drøfte en faglig artikel på 

dansk eller engelsk, som de har fået sendt på 

forhånd. Det kan både være sygdomsspeci-

fikke artikler og emner inden for den mere 

basale sygepleje. Vi har også fast refleksion 

for nyansatte og ad hoc-refleksion, når der er 

behov for det, også tværfagligt, siger 

Nanette Braae Jensen. 

Hun er også – sammen med en overlæge fra 

afdelingen – instruktør på et obligatorisk 

tværfagligt simulationstræningskursus, der 

blev indført i fjor. Tre fra plejepersonalet og 

to læger gennemfører hver gang fire 

scenarier hentet fra virkeligheden i løbet af 

fem timer. Aktuelt har 50 medarbejdere fra 

afdelingen været på kurset. 

Sygepleje under pres 
Sygeplejen udvikler sig overordnet i en 

evidensbaseret retning med mere forskning, 

som også har betydning i klinisk praksis. Men 

udviklingssygeplejersken er også meget 

bevidst om, at der ofte ikke er tid til fordybel-

se i hverdagen i det danske sundhedsvæsen.

– Den basale sygepleje kan have det svært, 

fordi den ikke altid går hånd i hånd med den 

effektivitet, der kræves. Basal sygepleje 

tager tid. Det kan være en svær opgave at 

motivere patienten til selv at vaske sig, og 

nogle gange frister den nemmere løsning at 

gøre det for patienten. Men vi må hele tiden 

bevare fokus på fagligheden. Meget har 

ændret sig i de år, jeg har været sygeplejer-

ske, uddannelsen, patienterne, de pårørende 

og samfundet, men vi skal også huske, at alt 

var ikke mere rosenrødt i gamle dage. Plejen 

er ikke blevet mindre vigtig, tværtimod, og 

sygeplejersker har et stort ansvar. I vores 

afdeling beror læger meget på sygeplejer-

sker, der er kompetente og har stor selv-

stændighed, og der er en høj grad af fæl-

lesskab i de beslutninger, der træffes i 

dagligdagen, siger Nanette Braae Jensen. 

Den akademiske vej
Hun er aarhusianer uddannet fra den 

hedengangne Aarhus Amts Sygeplejeskole i 

1993. Hun var først ansat på medicinsk 

afdeling med subspeciale i onkologi og 

hæmatologi på Haderslev Sygehus, inden 

hun i 1994 kom til hæmatologisk afdeling på 

OUH. 1999 blev hun ansat på neonatalafde-

lingen, inden hun i 2003 begyndte at læse på 

fuld tid på den sundhedsfaglige kandidatud-

dannelse, cand. scient. san., på Syddansk 

Universitet. Her studerede hun sammen med 

andre sundhedsprofessionelle med 

mellemlange sundhedsuddannelser og det 

skærpede det tværfaglige perspektiv. 

I 2006 blev Nanette Braae Jensen ansat i 

stillingen som udviklingssygeplejerske, og 

den har været omfattet af flere organisatori-

ske ændringer undervejs. Siden 2011 har 

Fakta om  
Nanette 
Braae Jensen
Udviklingssygeplejerske

Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Odense Universitetshospital

hun kunnet koncentrere sig om Infektions-

medicinsk Afdeling Q. I 2016 føjede hun en 

master i organisationspsykologi fra Roskilde 

Universitet til, så hun fagligt blev bedre 

klædt på til at bidrage til den organisatoriske 

udvikling. 

Familien bor i Dalum
Nanette Braae Jensen bor i Odense-forsta-

den Dalum sammen med sin mand, der er 

læge på OUH, og to børn på 20 og 16 år. Den 

ældste på 23 år bor ikke længere hjemme. 

Foruden familie og venner går fritiden for 

tiden med at gøre det nyindkøbte sommer-

hus på Fyn i stand, og så er hun også med i 

datterens spejderbestyrelse.
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SÅDAN FORHOLDER DU DIG TIL 
SENIORDAGE OG -BONUS
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Inden for det kommunale område har du 

ret til seniordage fra og med det kalenderår, 

hvor du fylder 60 år. Du skal være måneds-

lønnet for at være berettiget til seniordage.

Alder i kalenderår Antal seniordage
Fylder 60 år  2 dage

Fylder 61 år 3 dage

Fylder 62 år og derover 4 dage

Det har ingen betydning, hvornår på året du 

er født. Hvis du fylder 60 år i august, kan du 

holde 2 seniordage i tidsrummet fra den 1. 

januar til den 31. december. Dette gælder 

også, uanset på hvilket tidspunkt af året, du 

ansættes. Bliver du ansat 1. december, og du 

opfylder aldersbetingelsen, har du ret til at 

holde 2 seniordage. Det gælder dog ikke, hvis 

du har holdt seniordage hos en anden 

kommunal arbejdsgiver. 

tillæg, pension og særlig feriegodtgørelse. 

Hvis du bliver syg før afholdelse, udskydes 

seniordagen til senere. Hvis du fratræder, 

udbetales ikke afholdte seniordage.

I stedet for at afholde seniordag har du 

mulighed for at konvertere disse til enten 

seniorbonus eller pension. En sådan ændring 

skal varsles overfor arbejdsgiver senest den 

1. oktober året forinden og træder i kraft den 

følgende 1. januar. 

Seniorbonus pr. dag udgør 0,47 procent af 

din løn og særydelser, der er pensionsgiven-

de. Udbetales ved førstkommende lønudbe-

taling efter kalenderårets udløb. 

Ekstraordinær pensionsindbetaling på 0,4 

procent pr. seniordag, som indbetales 

løbende hele året. 

Du skal tidligst muligt varsle over for din 

arbejdsgiver, hvornår du ønsker at holde 

seniordagene, og din arbejdsgiver skal 

imødekomme tidspunktet, med mindre 

forholdene på arbejdspladsen forhindrer det.  

Der skal være mulighed for at holde 

seniordagene i løbet af året. 

Hvis du ikke holder seniordagene inden for 

kalenderåret, bortfalder seniordagene, med 

mindre andet er aftalt med arbejdsgiver, eller 

hvis seniordagene ikke har kunnet holdes, 

fordi arbejdsgiver har afvist afviklingen med 

henvisning til forholdene på arbejdspladsen. 

Seniordage kan holdes som hele eller halve 

dage. Det kan på arbejdspladsen drøftes, 

hvor meget en seniordag er.

Husk at du har ret til sædvanlig løn, når du 

holder seniordag, herunder fast påregnelige 

Af Gerda Dam Hansen, Chefkonsulent DSR, Kreds Syddanmark.
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Inden for det regionale område har du ret 

til seniorbonus fra og med det kalenderår, 

hvor du fylder 60 år. Du skal være måneds-

lønnet for at være berettiget til seniorbonus, 

der udgør en procentdel af sædvanlig løn.

Alder i kalenderår % del af din løn
Fylder 60 år 0,8%

Fylder 61 år 1,2%

Fylder 62 år og derover 1,6%

Seniorbonussen udbetales en gang årligt i 

januar og beregnes af din sædvanlige løn, 

herunder fast påregnelige tillæg, pension og 

særlig feriegodtgørelse. Fratræder du, eller 

ansættes du i løbet af et kalenderår, får du 

en forholdsmæssig andel af bonussen.

Seniorbonus kan konverteres til seniordage, 

ekstraordinær pensionsindbetaling eller 

særlige selvvalgte kompetenceudviklings-

forløb.

Det gælder for alle muligheder, at du skal 

give arbejdsgiver besked senest den 1. 

oktober, året før bonussen ville være 

kommet til udbetaling. Dit valg gælder for et 

år ad gangen.

Alder i kalenderår Antal seniordage
Fylder 60 år  2 dage

Fylder 61 år 3 dage

Fylder 62 år og derover 4 dage

For fuldtidsansatte svarer en seniordag til 

7,4 timer, deltidsansatte reduceres forholds-

mæssigt. 

Seniordage skal som udgangspunkt afvikles 

som hele fridage, men du kan aftale med din 

leder at holde dagene i form af halve dage 

eller som enkeltstående timer.

Lederen skal så vidt muligt imødekomme dit 

ønske om seniordage, og de fastsættes efter 

drøftelse mellem dig og din leder. 

Er seniordage ikke afholdt ved kalenderårets 

udløb, bortfalder disse, med mindre du og din 

leder har indgået aftale om, at de overføres 

til næste kalenderår. Hvis din leder ikke har 

fastlagt seniordage, overføres disse 

automatisk til næste kalenderår. 

Fratræder du din stilling i kalenderåret, 

udbetales ikke afholdte seniordage.  

Ekstraordinær pensionsindbetaling: Hvis du 

har valgt ekstraordinær pensionsindbeta-

ling, så indbetales dette i januar, og bidraget 

sættes ind på den pensionsordning, du har i 

henhold til overenskomsten, men du kan 

bede om at få sat bidraget ind på en hvilken 

som helst pensionsordning. 

Selvvalgt kompetenceudviklingsforløb: Her 

gøres opmærksom på, at der ikke er tale om 

den almindelige kompetenceudvikling af 

medarbejdere.

Her kan indregnes kursus-, materiale og 

eventuelle opholdsudgifter samt 0,4 procent 

af din sædvanlige årsløn pr. kursusdag. 

Såfremt du fratræder, og du ikke har afviklet 

kompetenceudviklingsforløb, skal det aftales 

mellem dig og din leder, hvordan man 

forholder sig til dette.

Du bør overveje, om fleksibel efterløn og 

delpension er en mulighed for dig.  Hvis du vil 

høre mere om dette, skal du kontakte 

henholdsvis DSA og PKA.

Spørg din TR/FTR eller kredsen, hvis du er i 

tvivl. 


