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PSYKIATRISKE PATIENTER  
FYLDER MERE PÅ FAM
4  Psykiatrien flyttede ind i et stort nyt sygehus i Vejle i fjor, og det 

har sat sig mærkbare spor på den Fælles Akut  modtagelse (FAM) 
på Kolding Syge  hus. Antallet af psykiatriske patienter er vokset, 
og blandt dem lægger især alkoholikere og andre misbrugere be-
slag på akutafdelingens ressourcer. 

PSYKIATRISKE BORGERE  
MØDER FOR MANGE ANSIGTER
5  I flere år kørte Jonna Nissen som hjemmesygeplejerske i Koldings 

belastede boligområder, inden hun fik sin nuværende special-
funktion i psykiatri og mis  brug. Hun mødte psykiatriske borgere  
i deres eget miljø og blev styrket i sin over  bevisning om, at de har 
behov for at have personer, de har tillid til, omkring sig.

FLERE PATIENTER OG ULIGHED ER STORE TEMAER
6  Siden Anne Sigsgaard blev uddannet sygeplejerske i 1983, har 

hun stort set udelukkende arbejdet i psykiatrien, de seneste  
12-13 år i den ambulante del. Hun har dermed gennemlevet de 
store forandringer, området har været igennem i de seneste 
tre-fire årtier.

TEAMET OG PATIENTERNE GIVER JOBBET MENING
7  Martina R. Fisker Andersen har arbejdet med hjemløse og psykia-

triske patienter i over 30 år. Da hun for 10 år siden vendte tilbage 
til psykiatrien efter at have været ansat på det daværende Ribe 
Amts Forsorgshjem, som afdelingssygeplejerske og afdelingsle-
der for det Alternative Plejehjem, mærkede hun klare forskelle. 

FRA UDEKØRENDE SYGEPLEJERSKE TIL NEXUS-NØRD
8  Indførelsen af det nye it-omsorgssystem, KMD Nexus, er ikke 

gået stille af i Kolding Kommune. Sygeplejerskeuddannede Lene 
Dinnesen har været med i brændpunktet siden begyndelsen. 

OUH: MINDRE AFGANG OG FLERE STUDERENDE
10  Ansøgerbunkerne bliver tyndere, når Fyns to største arbejds-

pladser for sygeplejersker, Odense Universitetshospital (OUH) og 
Odense Kommune, slår stillinger op. 

ODENSE MÅ KÆMPE FOR AT FÅ BESAT JOBBENE
11  Odense Kommune opslog i begyndelsen af året 27 nye syge -

plejerskestillinger, og efter to annonceringer er 21 af dem besat.

GENERALFORSAMLING
12  Sæt præg på din kreds og kom til generalforsamling  

den 30. oktober.

FEA. HVAD ER DET, OG HVORNÅR  
KAN DET ANVENDES?
13  FEA er en forkortelse af frivilligt ekstra arbejde. Det er en del af 

arbejdstidsaftalen, indgået mellem henholdsvis Danske Regioner 
(DR) og DSR, § 16 og mellem Kommunernes Landsforening (KL) 
og DSR, § 17.  
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Kære medlemmer

Efterårsudgaven af Kredsløbet rummer 
traditionelt både medlemsbladet og den 
skriftlige beretning forud for kredsens 
generalforsamling, der foregår den 30. 
oktober i Fredericia. Når du vender bladet 
om, kan du læse beretningen, og jeg hå-
ber, at du har tid og lyst til at fordybe dig i 
begge dele.

Det faglige tema i denne udgave af Kreds-
løbet er “Den psykiatriske patient”. Her 
fortæller fire sygeplejersker i forskellige 
områder af det syddanske sundhedsvæ-
sen om deres rolle i forhold til en patient-
gruppe, der ofte har det svært. Flere af 
beretningerne viser, hvor komplekst det 
kan være at favne patienter og borgere 
med psykiatriske diagnoser, når man ikke 
færdes i specialet i dagligdagen. 

Artiklerne viser også, hvor vigtigt det er 
som fagpersoner og mennesker at sætte 
fokus på området og den ulighed i sund-
hed, disse patienter ofte er udsat for. Psy-
kiatriske patienter har brug for behand-
ling, pleje og omsorg i flere områder af 
sund  væsenet, fordi de hyppigt har flere 
også somatiske diagnoser. Det stiller krav 
om, at vi betragter dem som hele menne-
sker og samarbejder på tværs om at til-
byde dem en dækkende behandling. 

Jeg håber, artiklerne kan give anledning til 
at debattere på din arbejdsplads, om I har 
rammerne til at rumme en patientgruppe, 
hvis levealder er betydeligt lavere end 
den gennemsnitlige danskers. 

Du kan også læse en spændende artikel 
om, hvad to store arbejdspladser for syge-
plejersker gør for at tiltrække og fasthol-
de en eftertragtet arbejdskraft. Deres be-

skrivelser og holdninger viser mig, at vi er 
inde i en periode, hvor vi som sygeplejer-
sker både skal sætte fokus på de arbejds-
betingelser, vi bliver budt, og på, at vi er 
attraktiv arbejdskraft. De to øverst ansvar-
 lige direktører interesserer sig oprigtigt 
for, hvad et godt arbejdsliv for en sygeple-
jerske er, og giver deres bud på, hvad vi 
prioriterer, når vi skal vælge mellem flere 
jobmuligheder. I denne gunstige situation 
kan vi tillade os at stille krav, og det skal vi 
gøre. 

Endelig kan du læse en artikel i serien 
Hverdagsliv, hvor en sygeplejerske for-
tæller om sit job. Denne gang omhandler 
det en fagfælle, der fortæller om, hvorfor 
hun har involveret sig i forreste linje i at 
gøre et nyt it-system nyttigt for sine kol-
leger. Fra din dagligdag ved du, at faget 
handler om meget andet end den instru-
mentelle sygepleje, og at der findes it- 
værktøjer, der giver nye muligheder i dag-
ligdagen, også i den borgernære del af 
sygeplejen. Jeg håber, du vil involvere dig, 
så det er os, der former teknologien til 
gavn for patienter og personale og ikke 
omvendt.

I vores egen organisatoriske verden er  
der i efteråret valg til de to centrale næst-
formandsposter i DSR. Ved et valgmøde i 
Fredericia 8. oktober kan du møde opstil-
lede kandidater til de poster, der vigtige 
for at skabe sammenhæng mellem det 
arbejde, der foregår i de fem kredse, og 
det samlede DSR. Det kan forekomme 
fjernt at deltage i en valghandling til det 
centrale formandskab, men jeg håber  
al  ligevel, du vil deltage og engagere dig  
i valget af disse nøglepersoner til vores  
hovedbestyrelse. 

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

Mit håb er, at der vil være kommet flere 
kandidater, også gerne fra Kreds Syddan-
mark, inden opstillingsfristens udløb. Du 
vil kunne følge med i forløbet af valget,  
og hvordan du afgiver din stemme, på 
www.dsr.dk og i Sygeplejersken.

 

VI KOMMER VIDT OMKRING 
– GOD LÆSELYST
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DEN PSYKIATRISKE PATIENT

FIRE SYGEPLEJERSKER OM ARBEJDET  
MED DEN PSYKIATRISKE PATIENT:

Hende gør vi meget brug af, siger Randi Fri-
berg Bjerregaard.

Samarbejdet med Psykiatrisk Afdeling i Vejle 
kunne være bedre, og der kan opstå uenig-
hed om, hvor en given patient skal behandles. 

Som sygeplejerske uden særlige forudsæt-
ninger for at tage sig af patienter med psyki-
atriske diagnoser kan Randi Friberg Bjerre-
gaard blive usikker på, hvordan hun skal 
agere i forhold til dem. Ikke når de kommer til 
afrusning, som det ofte er tilfældet, men når 
de reagerer anderledes på den behandling, 
de bliver tilbudt.

Øget fokus på vold og trusler 
Vold og trusler om vold er et andet aspekt, 
når man har at gøre med udadreagerende 
psykiatriske patienter.

– Vi har ikke været gode nok til at indberette 
vold og trusler. Også når det er en fuld mand, 
der truer med vold, er det en trussel. Psykia-
triske patienter er ikke altid bevidste om, 
hvad de siger. Vores udviklingssygeplejerske 
og AMiR gør meget ud af at sætte fokus på 
vold, og vi har haft en temadag om emnet, 
siger Randi Friberg Bjerregaard.

Hun blev uddannet sygeplejerske i 2007 i 
Vejle og var den første tid i hjemmeplejen, in -
den hun for ni år siden rykkede til sin nuværen -
de akutafdeling, nu med betegnelsen FAM. 

– Vores bekymring går på, om patienterne får 
den behandling, de har brug for. Hvis de væl-
ger ikke at tage den taxa til Vejle, vi stiller til 
rådighed, hvad lukker vi dem så ud til? Vi har 
en koordinerende sygeplejerske, der arbej-
der med at forebygge genindlæggelser, og 
hun står for samarbejdet mellem praktise-
rende læger, kommune og sygehus om både 
almenmedicinske og psykiatriske patienter. 

Psykiatrien flyttede ind i et stort nyt sygehus i Vejle i fjor, og det har sat sig 
mærkbare spor på den Fælles Akut  modtagelse (FAM) på Kolding Syge  hus. 
Antallet af psykiatriske patienter er vokset, og blandt dem lægger især 
alkoholikere og andre misbrugere beslag på akutafdelingens ressourcer. 

 

Sygeplejerske Randi Friberg Bjerregaard 
vendte i begyndelsen af august tilbage til 
FAM efter halvandet år med sygemelding og 
barsel, og i den periode er patienter med mis-
brug og psykiatriske diagnoser kommet til at 
fylde mere.

– Det kan være alkoholikere og misbrugere, 
men også patienter med psykiatriske lidelser 
fra bosteder eller eget hjem, som har lunge-
betændelse, blindtarmsbetændelse og an-
dre somatiske lidelser. Det kan også være 
psykiatriske patienter, som melder sig hos 
vagtlægen, og når der er lidt langt til den 
psykiatriske skadestue i Vejle, tager vi dem 
ind og udreder dem på det somatiske syge-
hus. En del af dem afstår fra at tage taxatu-
ren til Vejle, siger Randi Friberg Bjerregaard.

Bekymring og usikkerhed
Den længere vej til en psykiatrisk afdeling 
giver til tider problemer i forhold til at give 
den optimale behandling af de psykiatriske 
patienter. Det er muligt at få et psykiatrisk 
tilsyn til en patient, også når de ikke er kom-
met på rødt eller gult papir, tvangsindlagt, 
men ikke i alle tilfælde.
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AKUTAFDELINGEN: 

PSYKIATRISKE PATIENTER 
FYLDER MERE PÅ FAM

Randi Friberg Bjerregaard: Psykiatriske patienter 
fylder mere på FAM nu.
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borgere med for eksempel psykiatri– og mis-
brugsproblemer oplever en højt specialise  -
ret sygepleje, ikke kun på sygehusene, men 
også i den kommunale sygepleje, siger kon-
stitueret leder af sygeplejen Lene Borgen 
Esmann.

Jonna Nissen ser frem til, at hun og forhå-
bentlig snart tre kolleger kan udgøre en fri-
købt gruppe, der udelukkende beskæftiger 
sig med psykiatri og misbrug. Det første vigti-
ge skridt mod bedre forhold for psykiatriske 
patienter var klinikken, der åbnede i fjor. Her 
møder hun cirka 50 borgere i alle voksenaldre.

– Det psykiatriske område er tabubelagt,  
og nogle fra plejepersonalet er utrygge ved 
særligt personlighedsforstyrrede borgere. 
De færreste sygeplejersker har interesse i 
området. Det er en speciel gruppe, hvor man 
skal se folk an, inden man knytter sig til no-
gen, og som sygeplejerske må du bruge dig 
selv fuldt ud. Der er ingen retningslinjer for, 
hvad du skal gøre, som hvis du skal skifte et 
kateter. Psykiatriske borgere er tungere at 
arbejde med, både menneskeligt og fagligt, 
siger Jonna Nissen.

Viden og supervision
Hverken Jonna Nissen eller kollegerne i spe-
cialfunktionerne er uddannet i psykiatri. Hun 
har haft flere kolleger, der kom fra psykiatri-
en, men de er vendt tilbage efter nogen tid i 
den kommunale hjemmepleje. 

– Vi har brug for mere viden om den psykia -
triske borger, så vi ikke er bange for at kom-
me ud til dem. Det er en gruppe af borgere, 
der kan dræne en for energi, og derfor er der 
et stort behov for faglig sparring og supervi-
sion. “Hvad gør det ved mig?”. Det, tror jeg, vi 
vil få i den nye sygeplejerskegruppe, siger 
Jonna Nissen. 

I flere år kørte Jonna Nissen som hjemmesygeplejerske i Koldings belastede 
boligområder, inden hun fik sin nuværende specialfunktion i psykiatri og mis 
brug. Hun mødte psykiatriske borgere i deres eget miljø og blev styrket i sin over 
bevisning om, at de har behov for at have personer, de har tillid til, omkring sig.

Jonna Nissen tilhører den sydlige gruppe af 
sygeplejersker, S2, hvor hun for tiden er ene-
ste specialeansvarlige inden for sit område. 
Siden maj i fjor har kommunen haft en psyki-
atriklinik i begge områder, og hun bemander 
sin to dage om ugen. I Nord er der to specia-
leansvarlige og åbent alle hverdage.

– Psykiatriske borgere risikerer at falde ned 
mellem flere stole. Nogle er tilknyttet både 
misbrugscenter, hjemmehjælp, støtte-/kon-
taktpersoner og lokalpsykiatrien, og egen 
læge spiller også en vigtig rolle. Derfor har de 
ofte svært ved at finde ud af, hvem de skal 
sige hvad til, og de har svært ved at knytte 
sig til nogen og opbygge relationer. Ofte har 
de ikke meget netværk af familie og venner. 
På psykiatriklinikken møder de mig hver 
gang, siger Jonna Nissen.

Ny gruppe af specialister
Kolding Kommune etablerer nu en ny syge-
plejegruppe, hvor akut– og specialfunktio-
nerne samles under egen leder. 

– Vi tror på, at nærledelse af akut– og spe-
cialfunktioner er afgørende for at sikre, at 
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KOMMUNEN: 

PSYKIATRISKE BORGERE 
MØDER FOR MANGE ANSIGTER

Jonna Nissen: Psykiatriske borgere er tungere at 
arbejde med, både menneskeligt og fagligt.
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DEN PSYKIATRISKE PATIENT

Med først diplom i ledelse og senere en ma-
ster i kvalitet og ledelse valgte hun tidligt at 
gå foran og være med til at præge udviklin-
gen som leder. Hun er nu teamleder for halv-
delen af de 12 ambulante teams, der udgør 
rygraden i Psykiatrisk Afdeling Odense, og 
derudover er hun faglig leder for de 49 syge-
plejersker i alle de specialiserede teams. 

– Jeg oplever, at de enkelte teams er presse-
de på antallet af patienter, og at det er en ud-
fordring at få det hele til at hænge sammen. 

Vi får ikke altid set patienterne så hyppigt og 
så længe hver gang, som vi gerne ville, siger 
Anne Sigsgaard.

Afdelingen er en del af Region Syddanmarks 
lokalpsykiatri og modtager typisk patienter i 
nogle gange langvarige forløb efter indlæg-
gelse. Patienterne kan også være henvist fra 
egen læge eller en psykiater. Odense Kom-
mune er en samarbejdspartner og har også 
nogle af de hårdt belastede patienter, der 
ofte har et misbrugsproblem oven i den psy-
kiatriske diagnose. 

De nye rammer ved havnen
Psykiatrisk Afdeling begyndte på en frisk og 
rykkede ind i et nybyggeri i Odenses havne-
område i marts 2018. Foruden de 12 teams 
med cirka 150 medarbejdere rummer byg-
ningen Afdeling for Traume og Torturoverle-
vere (ATT), der især har indvandrere og flygt-
ninge som patienter. Det bringer det samlede 
antal medarbejdere i huset op på cirka 175.

De 12 teams dækker alle diagnosegrupper 
inden for psykiatrien, fra spiseforstyrrelser til 
demens, og over for nogle patientgrupper er 
det nødvendigt at være opsøgende med 
hjemmebesøg. Overordnet bestræber team-
ene sig på at få patienterne til selv at komme, 
men uden at gå på kompromis med, at det er 
vigtigst at se patienten med faste intervaller.

Uligheden har stort fokus
Anne Sigsgaard er meget optaget af ulighed i 
sundhed. Flere undersøgelser viser, at pa-
tienter med en psykiatrisk diagnose lever 15-
20 år kortere end befolkningen som helhed. 

– Man kan ikke sige, at der er lighed for folk 
med psykiatriske lidelser. De har ofte over-
vægt, følgesygdomme af rygning, diabetes 
og andre helbredsproblemer, og det er mit 
indtryk, at der er langt mere slagkraftige pa-
tientforeninger i somatikken, som kan tale 
disse patienters sag. Vi har emnet oppe på 
behandlingskonferencer, og vi har meget fo-
kus på at snakke med patienter om også det 
fysiske helbred ved samtaler. Vi kan kun råd-
give dem i et vist omfang omkring det soma-
tiske, men vi følger udviklingen i vægt og 
blodtryk. Giver de basale målinger anledning 
til det, henviser vi primært til egen læge eller 
speciallæge, siger Anne Sigsgaard.

For den gruppe patienter, hun og kollegerne 
har med at gøre, er en psykiatrisk diagnose 
adgang til behandlingssystemet. Nogle bliver 
henvist til et af de ambulante teams, andre 
mærker selv, at de er deprimerede eller har 
andre lidelser og søger hjælp til udredning. 
For medarbejderne er psykiatrien ifølge 
Anne Sigsgaard en rigtig god arbejdsplads 
med en stærk kollegialitet og omsorgsfuld-
hed. 

Siden Anne Sigsgaard blev uddannet sygeplejerske i 1983, har hun stort set 
udelukkende arbejdet i psykiatrien, de seneste 1213 år i den ambulante del. 
Hun har dermed gennemlevet de store forandringer, området har været igennem 
i de seneste trefire årtier.

3
LEDEREN: 

FLERE PATIENTER OG ULIGHED  
ER STORE TEMAER

Anne Sigsgaard: Der er langt mere slagkraftige 
patientforeninger i somatikken.
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– Der var langt mere fokus på ydelser og om-
stillinger, end jeg havde været vant til før.  
Regel– og rammestyringen indebærer, at vi 
også skal tænke ydelser, og vi bliver målt på 
en helt anden måde i vores arbejde end tidli-
gere. Vi skal og vi bliver målt, efter hvad der 
til enhver tid er politisk fokus på. Presset fra 
de økonomiske styringsredskaber gør det 
nødvendigt at navigere og prioritere ben-
hårdt, siger Martina R. Fisker Andersen.

Hun indgår i det opsøgende psykoseteam i 
Lokalpsykiatri Esbjerg, som er et ambulant 
tilbud og en af indgangsportene til psykia-
trisk behandling. Sammen med sine 11 kol -
leger – to overlæger, sygeplejersker og en 
socialrådgiver samt en tilknyttet forløbs -
koordinator – har hun med en tung patient-
gruppe at gøre. Teamet opsøger voksne,  
der har psykoser, blandt andet skizofreni, og 
ofte har dobbeltdiagnoser med misbrug. De 
er ikke i stand til selv at opsøge tilbuddene i 
lokalpsykiatrien. Nogle bor i eget hjem og har 
måske arbejde og børn, andre bor på et pleje-
center eller er tilknyttet boformer eller støt-
teforanstaltninger i kommunalt regi. 

Lidt af en multikunstner
Som sygeplejerske har Martina først og frem-
mest brug for al sin erfaring inden for psykia-
triområdet, hun skal evne at gå ind og ud af 
forskellige rum, hvor patienten befinder sig, 
og hun skal kunne samarbejde med og un-
dervise både patienter og pårørende. De eks-

terne samarbejdspartnere omfatter lige fra 
patientens egen læge til Kriminalforsorgen, 
for kriminalitet forekommer også i patient-
gruppen. Man må være lidt af en multikunst-
ner, som hun udtrykker det. Relationer bety-
der alt. 

– Tidligere havde vi et team for skizofreni, 
som var et af de første i Danmark. Det er si-
den blevet afløst af et opsøgende team og et 
team for nydebuterede med skizofreni, hvor 
vi blandt andet har samtaler med patienter i 
eget hjem, på en café, eller hvor vi ellers kan 
mødes. Målet er at motivere dem til at tage 
imod et tilbud om behandling og forebygge 
eventuelle tilbagefald. Det forebyggende 
arbejde skal sikre, at der ikke sker en forvær-
ring, fysisk, psykisk og socialt, siger Martina 
R. Fisker Andersen. 

Arbejdsglæden er intakt
De mange omstillingsprocesser, psykiatrien 
har været igennem, har gjort det særlig nød-
vendigt at bevare fokus på patientens akutte 
og mere langsigtede behov. 

– Som opsøgende medarbejder kan jeg være 
det eneste menneske, patienten ser i 14 
dage. Det kan være, at vedkommende ikke 
har haft mulighed for at få sufficient ernæ-
ring, og der kan måske ligge affald, som pa-
tienten ikke formår at fjerne, eller at regnin-
ger ikke bliver betalt. Som medarbejder skal 
man hele tiden være omstillingsparat og klar 

til nye udfordringer. Jeg har bevaret arbejds-
glæden, mest fordi jeg er en del af et stærkt 
team, hvor vi bruger hinanden fagligt og 
sparrer med hinanden. Og så er det arbejde, 
vi udfører, så vigtigt. Vi gør en forskel for en 
gruppe mennesker, der har det meget svært, 
siger Martina R. Fisker Andersen.

Hun og sygeplejerskekollegerne har alle en 
kognitiv uddannelse oven i grunduddannel-
sen, og mange af dem har specialiseret sig 
yderligere gennem årene. Der er tilknyttet 
180 patienter til teamet.

4
LOKALPSYKIATRIEN: 

TEAMET OG PATIENTERNE  
GIVER JOBBET MENING

Martina R. Fisker Andersen har arbejdet med hjemløse og psykiatriske patienter i 
over 30 år. Da hun for 10 år siden vendte tilbage til psykiatrien efter at have været 
ansat på det daværende Ribe Amts Forsorgshjem, som afdelingssygeplejerske og 
afdelingsleder for det Alternative Plejehjem, mærkede hun klare forskelle. 

Martina R. Fisker Andersen: Jeg har bevaret arbejds-
glæden i et stærkt team.



8 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

–

HVERDAGSLIV

Indførelsen af det nye itomsorgssystem, KMD Nexus, er ikke gået stille af i 
Kolding Kommune. Sygeplejerskeuddannede Lene Dinnesen har været med i 
brændpunktet siden begyndelsen. 

Sygeplejersker er som andre faggrupper. 
Nogle interesserer sig for apparater og it, for 
andre er det nødvendige arbejdsredskaber, 
som de må have et grundlæggende kend-
skab til for at kunne udføre opgaverne. Lene 
Dinnesen havde ikke interesse for it ud over 
brugerniveauet, inden hun hørte om, at et 
nyt it-system, KMD Nexus, var på vej i senior-
området i Kolding Kommune.

Nu er sygeplejersken systemadministrator 
og tilhører den gruppe, kollegerne går til, når 
de har problemer med det nye omsorgssy-
stem.

– Jeg sagde til min leder, at jeg var interesse-
ret i at arbejde med det nye it-system, og 
kom ikke i betragtning i den første fase. Men 
så fik jeg et barselsvikariat, og nu er jeg nør-
det med Nexus på det niveau, jeg skal bruge i 
mit daglige arbejde. Læringskurven har væ-
ret stejl, siger Lene Dinnesen.

Hun har siden 1. maj 2017 siddet i en admini-
strationsgruppe, der først skulle være med til 
at forberede indførelsen af KMD Nexus 2. ok-
tober samme år, og dernæst servicere og un-
dervise de cirka 2.300 medarbejdere, der 
dagligt bruger systemet. 

FRA UDEKØRENDE SYGEPLEJERSKE 
TIL NEXUS-NØRD 

Spændende pædagogisk opgave
De fire medarbejdere i gruppen har erfaring 
fra driften, og flere har været med under det 
tidligere system, KMD Care, der var forældet, 
blandt andet fordi det ikke opfyldte Socialmi-
nisteriets krav til dokumentation. Selv har 
Lene Dinnesen erfaring som udekørende sy-
geplejerske, en anden sygeplejerske har er-
faring fra et plejehjem, en tredje har erfaring 
som social– og sundhedsassistent fra hjem-
mehjælpen, og en fjerde har erfaring som 
fysioterapeut fra træningsområdet og den 
tilhørende visitation.

– Der er stor variation i, hvordan sygeplejer-
sker har det med it-systemer. Nogle har store 
udfordringer, og andre har nemt ved det. For 
os i administrationsgruppen er det en spæn-
dende pædagogisk opgave, hvad enten bru-
gerne ringer, skriver eller bliver undervist, 
siger Lene Dinnesen. 

Et af de kritiske punkter er, at alle medarbej-
dere skal lære at bruge dokumentationsmeto -
den FSIII, et fælles sprog, som er bygget ind i 
Nexus og sikrer, at alle kommuner dokumen-
terer deres arbejde i plejen på samme måde. 

– Det er en meget stor udfordring at anvende 
FSIII. Selve arbejdet, sygeplejen, er ikke æn-
dret, men der er lang vej endnu, før alle er 
fortrolige med den nye måde at dokumente-
re på, siger Lene Dinnesen.

Tættere på brugerne
Hun og kollegerne arbejder på at kunne fri-
gøre sig mere fra deres fælles kontor og tage 
ud til brugerne og kigge med på deres skær-
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me, tættere på deres hverdag. Undervisning 
af nyansatte og brush-up for dem, der tidli-
gere har været på kursus i Nexus, udgør en 
stor del af arbejdet. Alle har behov for at blive 
undervist forskelligt og tilpasset den funkti-
on, de har i dagligdagen.

Gruppen anvender Herskin-metoden, når 
man skal undervise mange, så de bliver selv-
hjulpne. Undervisningsmetoden bygger på at 
tale til højre hjernehalvdel ved at arbejde i 
billeder, forståelse og logik. Den del af hjer-
nen er også den, der husker, og når undervi-
seren tegner og fortæller ved tavlen, har 
brugeren nemmere ved at overføre det til 
computeren bagefter. Sammen med Naviga-
tionsseddel (NS) og Arbejdsgangsbeskrivel-
se (AB) som viser, hvordan en given handling 
eller opgave udføres. Alle disse er elektronisk 
tilgængelige for alle medarbejdere. 

Undervisning vaccinerer ikke mod problemer. 
Alle hverdage i tidsrummene kl. 7.30-10.00 
og 13.00-15.00, har Nexus-nørderne tele-
fontid, hvor de tager imod henvendelser om 
tvivlsspørgsmål, systemfejl og fejl 40. Det er 
også muligt at stille spørgsmål til 
Nexus-postkassen.  

Du bliver aldrig færdig
– Vi er også med i udviklingen af systemet og 
brugen af det. KMD laver løbende udvikling 
og opdateringer af Nexus, og hvis noget viser 
sig ikke at fungere eller er uhensigtsmæssigt 
i forhold til, hvad systemet skal løse, melder 
vi forbedringspunkter ind. Det er med Nexus 
som med andre it-systemer: Man bliver aldrig 
færdig med at udvikle på det. Også den syge-
plejefaglige og øvrige udvikling, for eksem-
pel på specialområder, skal bygges ind i sy-
stemet, der kan tilpasses inden for visse 
rammer, siger Lene Dinnesen.

 Hun bliver som sygeplejerske ofte spurgt, 
om hun ikke savner den direkte borgerkon-
takt. Hendes svar er, at faget er meget andet 
end borgerkontakt, og at hun nu bruger sin 
viden til at tilpasse kommunens it-system, så 
de kan hjælpe kollegerne i dagligdagen. På 
den måde gavner det dem i deres arbejde 
med borgerne. 

– Vi skal have et system, der understøtter den 
faglige sygepleje og den gode sygepleje hos 
den enkelte borger. Jeg føler, at jeg lykkes, når 
jeg kan hjælpe nogle, og de bagefter siger: 
“Yes, det giver mening”, siger Lene Dinnesen.

Fakta om
  
Lene 
Dinnesen

Titel : 
Systemadministrator  

Enheden for Værdighedsteknologi og 
Digitalisering

Arbejdssted: 
Kolding Kommune

KMD Nexus anvendes af en lille overvægt af 
de 22 kommuner i Region Syddanmark.

Gavn af gymnastikken
Måske har Lene Dinnesen i sin undervisning 
og formidling haft gavn af, at hun tidligere 
har været gymnastikinstruktør. Gymnastik 
og træning er fortsat en af hendes fritidsin-
teresser.

Lene Dinnesen er uddannet sygeplejerske i 
2007 og bor med sin mand, der er proces -
operatør ved Rockwool, og parrets to tvillin-
gesønner på fire år i Vamdrup. 

Lene Dinnesen: 
Vi skal have et system, 
der understøtter den 
faglige sygepleje og 
den gode sygepleje hos 
den enkelte borger.
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Ansøgerbunkerne bliver tyndere, når Fyns to største arbejdspladser for sygeplejersker, 
Odense Universitetshospital (OUH) og Odense Kommune, slår stillinger op. 

HVORDAN GÅR DET MED AT REKRUTTERE    SYGEPLEJERSKER 
– OG HOLDE PÅ DEM?

Mathilde Schmidt-Petersen satte sig 15. juni i 
chefstolen som sygeplejefaglig direktør på 
OUH og er dermed i spidsen for cirka 3.100 
sygeplejersker. Med en fortid på en af de fire 
OUH-sygehusenheder, Svendborg Sygehus, 
var hun ikke uforberedt på, at det kan være 
vanskeligt at rekruttere. 

– Det er mest kritisk på de medicinske senge-
afdelinger og i akutområdet. Vi har haft til-
fælde, hvor det har været nødvendigt at gen-
opslå stillinger, og vi har vakante stillinger i 
længere perioder. Et problem kan også være, 
at nye medarbejdere hentes fra andre OUH- 
afdelinger, siger Mathilde Schmidt-Petersen.

Med en meget lav ledighed blandt sygeple-
jersker er OUH i konkurrence med andre sy-
gehuse og kommuner, der ansætter flere sy-
geplejersker til at tage sig af borgere med 
mere komplekse sygdomme end tidligere. 
Arbejdsmiljøet og fællesskabet vejer fortsat 
tungt, når sygeplejersker søger nyt job, men 
Mathilde Schmidt-Petersen ser også en be-
vægelse i, hvad de prioriterer.

– Inden for nogle områder er der gang i en 
udvikling, hvor man vægter tingene anderle-
des. Arbejdstider og vagtbelastning har stor 
betydning, og jeg tænker i retning af at ind-
rette jobbene mere fleksibelt. Vi skal afsøge 
nye muligheder, så vi kan mødes om løsnin-
ger til gavn for begge parter. Hvad er der 

brug for, når sygeplejersker skal have den 
nødvendige balance i arbejdslivet? Vi er på 
OUH også begyndt at tænke på at gøre det 
mere attraktivt at være på fuld tid, siger Ma-
thilde Schmidt-Petersen.

Afgørende at uddanne flere
Vejen til at tiltrække og fastholde sygeplejer-
sker går ad to spor. Et af de helt store ønsker 
er, at der uddannes flere sygeplejersker. Et 
andet er, at flere bliver i faget. De særlige ind -
satser for at holde på sygeplejersker skal være 
rettet mod, hvor de er i deres karriere. Med-
arbejdere i småbørnsfamilier har andre behov 
end de mere erfarne, der gerne vil kunne se 
karriereveje og have tilbud om efter– og vi-
dereuddannelse for at øge kompetencerne. 

Mathilde Schmidt-Petersen er helt på det 
rene med, at presset i sundhedsvæsenet kan 
få sygeplejersker til at forlade faget og søge 
et mindre stresset arbejdsliv. Men også føde-
kæden skal gøres større.

– Det er meget centralt for os at få uddannet 
flere sygeplejersker, og OUH har været aktiv  
i bestræbelserne på at få oprettet flere ud-
dannelsespladser på UC Lillebælt. Lykkeligvis 
er der nu åbnet for øget optag af studerende 
i Odense og Svendborg, og vi opretter 24 fle-
re praktikpladser hvert halve år for leve op til 
vores ansvar for at være med til at uddanne 
nye sygeplejersker, siger Mathilde Schmidt  -
Petersen. 

Den patientnære tilgang
OUH er giganten i det syddanske sygehus-
væsen, og over for sygeplejersker, der går 
efter særlige specialer, har kæmpesygehu-
set fordele. Men også patienttilgangen og 
måden at involvere patienter og pårørende 
tæller ved jobskifte.

– Vi skal blive ved med at udvikle og stile mod 
at gøre det bedste, og vi kigger ind i nye mu-
ligheder med teknologien. Alt, hvad vi gør, 
skal have værdi for patienten. Vi skal holde 
fast i vore kerneværdier, det patientnære og 
omsorgen, siger Mathilde Schmidt-Petersen. 

OUH: Mindre afgang og flere studerende

REKRUTTERING

Sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen: 
Det er meget centralt for os at få uddannet flere 
sygeplejersker.
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HVORDAN GÅR DET MED AT REKRUTTERE    SYGEPLEJERSKER 
– OG HOLDE PÅ DEM?

søger de mod sygehuse, siger Gitte Øster-
gaard. 

Sygeplejeanalyse gav klare svar
Medinddragelse er en af vejene til at blive en 
attraktiv arbejdsplads. Odense Kommune 
gennemførte i fjor en sygeplejeanalyse, hvor 
et pænt antal arbejdsgrupper blev nedsat, og 
mange sygeplejersker fra driften nær bor-
gerne blev involveret. 

– Der var tydelig frustration hos en del syge-
plejersker, der efterspurgte mere faglig spar-
ring med kolleger og øget sygeplejefagligt 
samarbejde. Vi har arbejdet med at blive en 
rehabiliterende forvaltning, og her er syge-
plejerskerne en del af vores tværfagligt be-
mandede arbejdspladser, hvor tværfaglighed 
og relationel koordinering udgør samarbej-
det. I perioden med udvikling af relationel 
koordinering har vi mistet noget på den sy-
geplejefaglige udvikling, og det er vi nu i fuld 
gang med at indhente, siger Gitte Øster-
gaard. 

Hvilken livsfase er du i?
Odense Kommune har en livsfasepolitik, der 
giver mulighed for at tilpasse arbejdslivet, så 
det passer med medarbejdernes øvrige liv  
og de bump, der kan opstå. Fx ved skilsmisse, 
alvorlig sygdom i familien eller dødsfald kan 
der være behov for at ændre arbejdstiden, 
tilrettelægge den mere fleksibelt eller æn-

dre arbejdsopgaver. Der er også mulighed for 
tjenestefri uden løn.

 – Vi ønsker, at medarbejderen kan tilpasse 
sit arbejdsliv til, hvor man er i sit private liv.  
Er du ung, vil du måske gerne have forskelli-
ge vagter, har du små børn, ønsker du stabili-
tet og en vis fleksibilitet. Livsfasepolitikken 
er et vigtigt element i vores samlede perso-
nalepolitik og skal skabe balance mellem ar-
bejdsliv og privatliv, siger Gitte Østergaard. 

Med virkning fra 1. januar 2018 indførte 
Odense Kommune en fuldtidspolitik, der in-
debærer, at alle ledige stillinger opslås på 
fuld tid. Politikerne ønsker, at de kommunale 
arbejdspladser i højere grad skal være præ-
get af en fuldtidskultur. Samtidig anerken-
des, at der må tages driftsmæssige hensyn 
til fleksibilitet og medarbejdernes individuel-
le ønsker.

Odense må kæmpe for at få besat jobbene

Odense Kommune opslog i begyndelsen af året 27 nye sygeplejerskestillinger, 
og efter to annonceringer er 21 af dem besat.

Adm. direktør Gitte Østergaard: Vi ønsker, at medar-
bejderen kan tilpasse sit arbejdsliv til, hvor man er i 
sit private liv.

 – Vi får stadig flere arbejdsopgaver, og der er 
et politisk ønske om at øge den kommunale 
sygepleje. Men vi får et væsentligt lavere an-
tal ansøgere end tidligere, uden at vi dog er 
nået til, at vi ikke får nogle. Vi ville gerne have 
en lavere jobomsætning end de godt 20 pro-
cent årligt, vi samlet har for forvaltningen, 
siger adm. direktør Gitte Østergaard, Ældre– 
og Handicapforvaltningen.

 Forvaltningen har knap 300 sygeplejersker, 
og Odense er ude i hård konkurrence om an-
søgerne, for de fleste kommuner har brug for 
flere sygeplejersker i disse år. Gitte Øster-
gaard vurderer, at Syddanmarks største kom-
mune er godt rustet, og hun begræder, at 
mindre kommuner i yderområder har det 
sværere. Alle steder er der borgere, der har 
brug for god sygepleje. 

 Også i lyset af kommunernes øgede behov 
ønsker Gitte Østergaard, at der uddannes 
flere sygeplejersker. Odense Kommune har i 
samarbejde med de øvrige fynske kommuner 
og Region Syddanmark tilkendegivet, at der 
er behov for at øge dimensioneringen. 

– Vi kæmper også med OUH, og i den kon -
kurrence har vi noget, som det store syge  -
hus ikke har. Vi kan tilbyde fast dagvagt og 
arbejde i færre weekender, og vi er mindre 
specialiserede. Ønsker sygeplejersker deri-
mod at arbejde med specifikke fagspecialer, 
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Sæt præg på din kreds 
I fremtiden holder Kreds Syddanmark og andre 
kredse generalforsamling hvert andet år. Det giver 
medlemmerne mulighed for at præge, hvordan vi 
skal mødes i de øvrige år. Hvilke temaer er der – fag-
lige eller organisatoriske , – trænger vi til at mødes 
og debattere, og under hvilken form? Skal det være 
møder tæt på din arbejdsplads, foretrækker du  

store fællesmøder, hvor alle i kredsen kan deltage, 
eller måske en kombination af de to mødeformer? 

Du kan være med til at præge det fremtidige arbej-
de i kredsen ved at deltage i generalforsamlingen 
30. oktober eller ved at skrive din mening på kred-
sens Facebook-side.   

www.dsr.dk/syddanmark/arrangementer

GENERALFORSAMLING
DSR KREDS SYDDANMARK

Tilmeld dig spisning og transport på

30. oktober kl. 17
Messe C

Vestre Ringvej 101, Fredericia

GENERALFORSAMLING
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FEA

FEA. HVAD ER DET, OG 
HVORNÅR KAN DET ANVENDES? 

FEA er en forkortelse af frivilligt ekstra arbejde. Det er en del af 
arbejdstidsaftalen, indgået mellem henholdsvis Danske Regioner (DR) og 
DSR, § 16 og mellem Kommunernes Landsforening (KL) og DSR, § 17. 

kelte, om vedkommende ønsker at påtage 
sig FEA.

Inden for det kommunale område skal der 
aftales vilkår lokalt, og der kan aftales FEA 
også ud over gennemsnitligt 37 timer pr. uge.

Inden for det regionale område skal der også 
aftales vilkår lokalt, men her er der aftalt en 
minimumsbetaling, hvis der ikke kan opnås 
enighed om honoreringen. 

Det aftales lokalt, hvordan der honoreres, 
hvis FEA vagten aflyses, samt ved sygdom.

Sidsel Vinge og Lisbeth G. Petersen 

FAGDAG
FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS

Tilmeld dig på www.dsr.dk/syddanmark/arrangementer

Kom og hør bl.a.

30. oktober kl. 8-16
Messe C

Vestre Ringvej 101, Fredericia

Man kan sige, at den 
væsentligste forskel for 
FEA-vagter i forhold til 
over-/merarbejde er, at 
den ansatte ikke kan 
pålægges en FEA-vagt, 
selv om der er indgået 
lokalaftale.

Bestemmelsen er indført for at give mulig-
hed for at betale ansatte for frivilligt at påta-
ge sig ekstra arbejdsopgaver – ud over det, 
man er ansat til. 

FEA er kendetegnet ved, at det kan planlæg-
ges samt er tids– og opgavemæssigt afgræn-
set. Det kan for eksempel bruges ved venteli-
steafvikling, sygefravær af et vist omfang, 
ubesatte stillinger og ferieafvikling.

Overarbejde og merarbejde, som ifølge reg-
lerne i arbejdstidsaftalen er noget ekstraor-
dinært – kan ikke planlægges, og FEA kan 
dermed ikke anvendes i akutte situationer.

Vilkårene for FEA aftales lokalt. Efter indgå-
else af lokalaftale er det frivilligt for den en-

Chefkonsulent Gerda Dam Hansen.


