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T
iden siden regerin-
gens indgreb i syge-
plejerskekonflikten i 
slutningen af august 
har kaldt på stærke 
følelser. En skuffelse 

og vrede over folketingsflertallets 
håndtering af konflikten og over 
de øverste arbejdsgivere, KL og 

Danske Regioner, og deres manglende vilje til at imøde-
komme en stor medarbejdergruppes frustrationer. 

På de indre linjer er jeg stolt af, at demokratiet i Dansk 
Sygeplejeråd udfoldede sig med medlemmernes klare 
afvisning af det andet mæglingsforslag 14. juni, og at 
vi derefter stod sammen om at kæmpe en brav kamp 
for at gøre op med den manglende ligeløn i forhold til 
sammenlignelige fag. Vi har markeret synspunkter, sat 
dagsorden, mødt mange mennesker i en række syddan-
ske byer, og vi har set politikere adoptere vores argumen-
ter. Vi er blevet lyttet til.  

I forhold til fodbold-EM, Tour de France, OL i Tokyo, 
naturkatastrofer, Afghanistan og Christiansborg-fnidder 
har vi ikke været topnyhed i medierne hver dag, men 
danmarkshistoriens længste konflikt på det offentlige 
arbejdsmarked har bestemt sat sine spor. Lønmæssigt 
ikke på kort sigt, men i bearbejdningen af opinionen om 
værdien af vores arbejde i sundhedsvæsenet. Konflikten 
er slut - kampen fortsætter.

Har konflikten været spildt? Mit klare svar er: nej. Ingen 
har på forhånd været i tvivl om, at vi kæmper en lang 
og sej kamp for at rette op på over 50 års uligeløn, og at 
fremskridtene ikke vil komme af sig selv, da slet ikke ved 
en enkelt overenskomstforhandling. Vi har været ude 
i kredsen for at tale med jer om, hvordan vi skal agere 
i forhold til den lønstrukturkomité, der er nedsat som 
en del af indgrebet, og i forhold til det sundhedsvæsen 
i Syddanmark, der ikke mindst i den kommende tid vil 
være presset af efterslæbet fra konflikten og færre syge-
plejersker på job. 
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KONFLIKTEN ER SLUT 
– vi kæmper videre

JOHN CHRISTIANSEN 
KREDSFORMAND KREDS SYDDANMARK

Vi skal diskutere med hinanden, hvordan vi vil lægge vo-
res arbejdskraft i fremtiden. Ingen skal være i tvivl om, at 
sygeplejerskers fleksibilitet i jobbet ikke er til salg for hvad 
som helst, og jeg vil have stor forståelse for, hvis du som 
sygeplejerske ikke er motiveret til at strække dig langt for 
din arbejdsgiver efter det forløb, vi har været igennem. 
Arbejdsgiverne har bestemt, hvor meget hver enkelt af jer 
skal arbejde, og jeg forventer ikke, at I vil arbejde mere, 
end I er ansat til, med mindre I bliver det pålagt. 

Jeg vil gerne appellere kraftigt til lokale ledelser på både 
sygehuse og i kommuner om at tilgå sygeplejersker 
lokalt på en måde, så der skabes attraktive arbejdsplad-
ser, der kan rekruttere og fastholde medarbejderne. Det 
handler rigtig meget om løn- og arbejdsvilkår og om, at 
Region Syddanmark og mange kommuner har overskud 
og penge i kassen, som de kan frigøre til at kompensere 
for den manglende formåen på nationalt plan. Råde-
rummet er der. Brug det. 

Jeg forventer, at ledelserne vil komme på banen både 
lokalt og regionalt. Hvad vil I bruge os til, og hvordan 
vil I motivere os til at yde den helhjertede indsats i det 
samlede sundhedsvæsen, som vi hidtil har været ekspo-
nenter for?

Der er mere på spil end sygeplejerskernes vilkår for at 
udøve deres job. Helt overordnet ser vi ind i et sundheds-
væsen med færre sygeplejersker og flere arbejdsopgaver. 
Færre søger ind på uddannelsen, flere vælger at forlade 
faget af efterhånden velbeskrevne grunde, og færre 
tilbageværende sygeplejersker skal sammen med de 
øvrige faggrupper i gang med at udføre de titusinder af 
operationer og behandlinger, der har været sat på pause 
under den 10 uger lange konflikt. 

Vi er sårede, men ikke slået, og kampånden er intakt. Vi 
vil ikke lade nogen være i tvivl om, at ”vi er mere værd”, 
også når billedet af aktionerende sygeplejersker i vej-
kryds, på broer, i bymidter og foran Christiansborg har 
fortonet sig. Kampen fortsætter, for faget og for samfun-
dets skyld.   
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En sang for sammenholdet  

OG EN FÆLLES SAG
De strejkende sygeplejersker i Sønderborg-området har markeret sig, blandt andet med  
en kollegas sang. 

A
nja Sorgenfri gik i sin have, da ideen om 
at skrive en slagsang til sygeplejerske-
konflikten opstod. Hun satte sig i sofaen 
og satte ord på kærligheden til faget og 
patienterne – og kravet om mere i løn – 
til den kendte melodi, ”Milord”. 

- Jeg synes, der var nogle budskaber, som var vigtige at få 
frem. Det kan være lidt pinligt at synge slagsange, så det 
skulle være sobert. Vi elsker vores fag, men vi er pres-
sede, og vi vil have mere i løn, også for at kunne rekrut-
tere nye kolleger, siger Anja Sorgenfri.

Hun var i 19 år på børneafdelingen i først Sønderborg og 
siden Aabenraa og skiftede 1. marts i år til Dagkirurgisk 
Afsnit i Sønderborg under Sygehus Sønderjylland. Der-
med løb hun lige ind i konflikten, for dagkirurgien var 
udtaget til at strejke fra 19. juni, og i den ottende uge har 
Anja Sorgenfri været kaldt ind fire hele og halve dage 
som en del af nødberedskabet. Undersøgelser for udred-
ning af kræft samt for eksempel nogle gynækologiske og 
urologiske indgreb kan ikke vente. 

- Det har været meget uforudsigeligt, at vi har kunnet 
tilkaldes og skulle være på arbejde inden for en time. 

Det gør én lidt stavnsbundet, og ferie har der ikke været 
noget af. Hele familien skulle have været på en længe 
ventet guldbryllupstur med mine forældre til Malta, 
siger Anja Sorgenfri.

Sammenhold og afmagt
Hun og kollegerne har samledes i konfliktcafeen i 
lokaler lånt af Dansk Metals lokalafdeling. Omkring 
60 sygeplejersker mødtes i den første tid to gange om 
ugen, de gik igennem byen, og de vinkede fra broer for at 
synliggøre deres krav om højere løn. De holdt rødt garn 
imellem sig for at symbolisere, at de binder sundheds-
væsenet sammen. Alt sammen bakket op af FTR Janne 
Schmidt Jensen, lokale TR og kredsnæstformand Jytte 
Pharao-Bonde, der har været DSR Kreds Syddanmarks 
gennemgående figur i Sønderborg. 

Sammenholdet har stået sin prøve, stemningen har 
været god, men også præget af en smule afmagt. Lige 
til det sidste var forhåbningen, at arbejdsgiverne eller 
politikerne ville komme med et spiseligt tilbud, der kan 
afslutte konflikten.

- Jeg savner lidt en vilje til at ville det danske sundheds-
væsen, og så har jeg ondt af hver eneste patient, det går 
ud over, og kolleger på afdelinger, der sander til, fordi 
patienter ikke kan udskrives. Men det vil gå ud over 
langt flere i fremtiden, hvis udviklingen fortsætter. Vo-
res arbejde er blevet en prioritering af, hvad der haster 
mest, og der vil være masser af ting, vi ikke opdager 
ved patienten, fordi vi hele tiden er på vej videre, siger 
Anja Sorgenfri.  

Den fælles kamp
Fodbold-EM med Christian Eriksens hjertestop viste, at 
når der opstår alvorlig sygdom, er alt andet underordnet. 
Et velfungerende sundhedsvæsen er en fælles kamp, der 
skal vindes.

Slagsangen? Den blev indspillet af sangerinden Zindy 
Laursen, der er opvokset i Svendborg og Esbjerg, med 
hjælp fra fem sygeplejersker. Den er siden sunget under 
konflikten flere steder i Syddanmark. Tak for sangen.   

Anja Sorgenfri.
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D
e har klappet kolleger på arbejde på OUH 
– og er blevet smidt væk af ledelsen – de 
kommunalt ansatte har gjort det samme, 
hvor sygeplejersker er mødt ind på job. 
De har i stort tal stået ved Odins Bro over 
Odense Kanal og vinket og hujet – det 

gav masser af energi – de har lavet sit-down-aktion på 
Gråbrødre Plads med budskabet ”Jeg er din sygeplejerske, 
når…” i flere varianter. De har lavet yoga – ”vi strækker os 
så langt, vi kan” – i Flakhaven ved rådhuset. De tog også 
en tur til Svendborg og gik en sørgerunde med fakkeltog 
for at markere manglen på sygeplejersker. Og så har de 
mødtes i konfliktcafeen, mest på Lumbyvej i Odense.

Aktionerende og strejkende sygeplejersker i regionens stør-
ste by, Odense, har været på, så det har kunnet ses af borgere 
og intetanende turister hen over sommeren. Men de har 
også mærket sliddet ved i månedsvis at være i konfliktmode. 

- Udadtil har vi været fulde af gejst og pep, indadtil har 
vi flere gange tænkt: Hu-ha. De scenarier, vi ser ind i, og 
de opgaver, der ikke bliver løst, kan gøre os lidt trætte 
og modløse. Det bliver et sejt efterår med feriepukkel 
og øget arbejdsmængde, siger TR i Myndighed i Odense 
Kommune Helle Bach Svagin.

Hun har som TR skullet balancere mellem at være i 
konflikt, undgå fodfejl, bevare gode relationer og ikke 
brænde flere broer, end at der kan samarbejdes om 
opgaver og bevillinger i forhold til borgerne, når det hele 
er overstået.

Det svulmende nødberedskab
Et andet sted i kommunen har FTR for over 250 syge-
plejersker under Ældre- og Handicapforvaltningen 

Lillian Thorenfeldt måttet håndtere, at ikke færre end 
180 af de 200 sygeplejersker i udekørende grupper og 
på plejecentre, som var udtaget til strejke, viste sig ikke 
at kunne undværes i driften. Arbejdspladserne måtte op 
til konfliktens begyndelse én efter én undtages, fordi de 
ikke kunne stille nødberedskab. 

- Det viser mig, at vi har en lidt skrabet normering, når vi 
er så følsomme over for udsving, og så betyder kommu-
nens organisering i små grupper med fire, maksimalt 
fem, sygeplejersker også noget. Da vi var i konflikt i 
2008, var der fra 18 og op til 30 sygeplejersker i grup-
perne og en meget større pondus i forhold til beredskab 
og opgaver, siger Lillian Thorenfeldt. 

Et eksempel er et af byens plejecentre, hvor tre af fem 
sygeplejersker havde sagt op, og de to tilbageværende 
skulle strejke. Det var umuligt, da nye ikke kunne intro-
duceres til jobbet eller end ikke var tiltrådt. Tre grupper 
var på forhånd undtaget fra at strejke, og i dagene op til 
første konfliktdag, 19. juni, kom mange flere til. I kon-
fliktperioden har sygeplejersker sagt op, og det har været 
svært at rekruttere nye. 

- Halvanden uge inde i konflikten kom borgerne til at 
mærke effekten. Aflastningspladserne var fyldt op, og 
flere og flere plejeboliger stod tomme, fordi der ikke var 
sygeplejersker til at anvise borgere til dem. Langt de fle-
ste ældre passes af hjemmeplejen. Er det ikke muligt, og 
aflastningen sander til, kan en fast vagt være en løsning, 
eller borgere bliver indlagt, hvis de bliver rigtigt dårlige, 
siger Lillian Thorenfeldt.

I slutningen af august stod 215 af kommunens cirka 
1.200 plejeboliger tomme. Konflikten har virket.  

SCENER FRA EN STREJKE 
uden udløbsdato 
Odenses sygeplejersker har vist masser af gejst og energi under konflikten. Men de ser også 
frem mod et travlt efterår med feriepukkel og ekstra opgaver. 
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Den uforudsigelige  

VALGKAMP
Coronakrisen har gjort det meget synligt, at prioriteringer i sundhedsvæsenet er vigtige, og 
sygeplejekonflikten kan også trække spor ind i valgkampen, vurderer professor Ulrik Kjær.  

C
oronakrisen og syge-
plejerskekonflikten er 
to store ubekendte, der 
gør valgkampen frem 
mod kommunal- og 
regionsvalget 16. no-

vember helt uforudsigelig. Dels ved 
ingen, hvor coronakrisen vil være 
i sin cyklus, når valgene nærmer 
sig, og dels ved ingen, hvad konse-
kvenserne af regeringsindgrebet i 
konflikten vil være. 

Kredsløbet har i den 10. og sidste uge af sygeplejerske-
konflikten – den sidste hele uge af august – talt med en 
af landets førende forskere i kommunale valg, profes-
sor Ulrik Kjær, Syddansk Universitet, om de to store 
sundhedsfaglige begivenheders effekt på valgkampen. 
Når det gælder den faglige konflikt, giver han med egne 
ord svar ”af ulyst”, fordi sygeplejerskernes reaktion på 
indgrebet – det kunne være arbejd efter reglerne-ak-
tioner – har så stor indflydelse. Han er på mere sikker 
grund med coronakrisen.

- Det bliver interessant at se coronasituationens afsmit-
tende effekt. Hvis vi tager udgangspunkt i en normal 
afstemningsprocedure – måske tilsat håndsprit – vil der 
komme stort fokus på sundhedsvæsenet som en væ-
sentlig sektor, hvad vi godt vidste i forvejen, men også 
med opmærksomhed på, at det er regionerne, der står 
for sygehusene. Alt afhængig af, hvordan kandidater 
og partier griber det an, giver det også mening at rejse 
spørgsmålet, om vi skal have et sundhedsvæsen, der er 
indrettet til at kunne klare spidsbelastninger som under 
coronaen, eller man blot skal kunne klare dagen og 
vejen med jævnlige overbelægninger. Coronakrisen har 
vist, at der er behov for planlægning og prioriteringer, og 
det kan give nogle politiske diskussioner, som vælgerne 
bedre kan forholde sig til, fordi de er mere konkrete, 
siger Ulrik Kjær.

Han forudser, at der generelt vil komme øget opmærk-

somhed på det regionale, politiske niveau og de prio-
riteringer, der nødvendigvis skal foretages. Det vil give 
politikerne mulighed for at være mere klare i spyttet i 
forhold til deres eget politiske ståsted. 

- Et af de store temaer for år tilbage var supersygehusene 
og deres placering. Nu har vi en udefrakommende sund-
hedskrise, der sætter dagsordenen, siger Ulrik Kjær.

Sympati for frontpersonalet
Og så er der sygeplejerskekonflikten, der allerede på inter-
viewtidspunktet har fået status som den længstvarende 
strejke på det offentlige arbejdsmarked nogensinde. 

- Som nævnt har jeg ulyst til at svare på spørgsmål om 
den konflikt. Jeg tror, man skal være en del af den for 
at forstå den, men strejken har i hvert fald tydeliggjort, 
hvilke spændinger, konflikter og prioriteringer der er 
i spil. Vælgerne kan have et syn på – undskyld mig – 
konfliktens HR-del: Hvordan skal vi behandle de ansatte, 
og det vil utvivlsomt blive et emne i valgkampen. Men 
meget afhænger af, hvad reaktionen på afslutningen 
på konflikten bliver, og om den fører til intern splittelse 
blandt sygeplejerskerne, siger Ulrik Kjær og fortsætter:

- Frontpersonalet i den danske velfærdsstat har altid 
sympati blandt vælgerne, men om den vil stige eller 
falde ved valget er usikkert at svare på. Er udgangs-
punktet, at vi skal være gode ved de ansatte, for at de 
kan være gode ved patienterne, eller er patienterne 
afsættet for de politiske diskussioner. Kommer valg-
kampen til at handle om de ansattes arbejdsmiljø, eller 
springer politikere og vælgere direkte på ventelisterne? 
Kandidaterne kan med fordel finde tre-fire budskaber, 
der går ind hos vælgerne, for de har en fornuftig platform 

Professor Ulrik Kjær 
– hvor meget vil 
corona smitte af på 
valgkampen?

Kommer valgkampen til at handle om de  
ansattes arbejdsmiljø, eller springer politikere 

og vælgere direkte på ventelisterne?
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denne gang. Mens kommunalvalget handler meget om 
unge/ældre, placering af vindmøller og så videre, så har 
de regionale politikere virkelig mulighed for en diskussion 
om politiske prioriteringer. 

Ved de lokale valg er vælgerne mere tilbøjelige til at 
afvige fra deres sædvanlige valg af parti, også fordi 
personer spiller en større rolle. Kandidater, der formår at 
gøre prioriteringsdiskussionen relevant og meningsfuld, 
vil ifølge Ulrik Kjær have en fordel. 

Hvor står sygeplejerskerne efter at have været i konflikt i 
månedsvis? Med den manglende langsigtede afklaring af 
lønspørgsmålet, kan valgkampen meget vel komme til at 
handle mere om at skabe det gode arbejdsmiljø, der har 
stor indflydelse på, hvordan patienter og borgere har det. 

Klassiske ældretemaer
På det kommunale område har de tre dominerende 
valgtemaer valg efter valg været skoler, daginstitutioner 
og ældre – ofte med den sidste gruppe som topscoreren. 
Klima og miljø med affaldshåndtering, kystsikring, nye 
energianlæg og grøn infrastruktur er den nye dreng 
i klassen denne gang. Det vil dog ikke blive et tema i 
samtlige landets 98 kommuner på samme måde som 
ældreområdet. 

- Når det gælder de ældre, vil det langt hen ad vejen være 
de klassiske temaer, der rækker fra et værdigt ældreliv 
til antallet af hjemmeplejere, der kommer i det enkelte 
hjem, fra det meget store til det små. Erfaringen fra debat-
ten op til strukturreformen i 2007 viser, at faglig speciali-
sering ikke har den store interesse blandt vælgerne. Men 
de dele af ældreplejen, hvor nogle har gode ideer til at 

gøre tingene anderledes, kan komme ind i valgkampen. 
Det med at skabe et spændende og udviklende miljø for 
en bestemt faggruppe er ikke der, stemmerne ligger. Men 
hvis kandidater kan vise, at man kan gøre noget smartere 
ved at lytte til fagprofessionelle, for eksempel sygeplejer-
sker, kan det fint blive et tema, siger Ulrik Kjær. 

Kamp om opmærksomheden
Ulrik Kjær afviser på ingen måde, at sygeplejersker ved 
at være aktive i valgkampen kan påvirke kandidater i en 
ønsket retning. 

- Hvis de har noget sygeplejefagligt på sinde, er tiden 
inde til at tage en snak med de kandidater, der i den 
kommende tid skal ud og overbevise vælgerne om nye 
løsninger på sundhedsområdet, så de kan inddrage 
sygeplejefagligheden i deres valgkamp. Men det er ikke 
nu, man skal komme med forslag til, hvordan man skal 
organisere sig bagved det hele. Det forventer vælgerne, 
at der er styr på, siger SDU-professoren. 

Ulrik Kjær anser det for et demokratisk gode, at der i et 
par måneder bliver diskuteret politik, så det kan høres. 
Men han har også en stille bekymring.

- Der vil i denne valgkamp være så meget at diskutere og 
så megen støj, at det hele kan ende med klumpspil på 
midtbanen. For nogle vælgere kan det være vanskeligt 
at deltage, hvis der ikke er klare eksempler og cases, 
der kan gøre de konkrete dilemmaer synlige. Men får vi 
diskussionen om prioriteringer med gode cases, kan det 
blive en politisk spændende valgkamp – hvis vi når så 
langt. Der bliver i hvert fald kamp om opmærksomhe-
den, siger Ulrik Kjær.  

Sygeplejersker samlet på konfliktcafeen i Odense.
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DISSE EMNER  
vil tre DSR-stemmer gerne diskutere 
Et kredsbestyrelsesmedlem, formanden for landets sygeplejestuderende og den syddanske 
kredsformand om de vigtigste temaer i valgkampen.  

D
ansk Sygeplejeråd har op til kommunal- 
og regionsvalget samlet en række politiske 
temaer under en fælles overskrift: sund-
hed, kvalitet og attraktive arbejdspladser.  

Denne overordnede ramme føler syge-
plejerske Louise Lehn sig godt dækket ind af, når hun 
og fagfællerne i de næste uger skal argumentere over 
for politikere om, hvor vigtigt det er netop at skabe det 
sidste: attraktive arbejdspladser. Både på regionens 
sygehuse og i kommunerne.

- Vores sundhedsvæsen er lidt lidende, da der ikke en gang 
har kunnet stilles et nødberedskab under strejken. Hvis vi 
skal have et sundhedsvæsen med høj kvalitet og faglighed, 
må vi kunne fastholde og rekruttere fremtidens medarbej-
dere. Vi befinder os i en kæmpeforandring, hvor vi må have 
sygeplejerskernes brede kompetencer og faglighed bragt i 
spil. Jeg håber, der kommer meget stort fokus på at priori-
tere sundhedsområdet ved valget, siger Louise Lehn.

Hun er socialpædiatrisk sygeplejerske og TR på senge-
afsnit HM4 på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, 
OUH, og er på sjette år medlem af DSR’s kredsbestyrelse 
i Kreds Syddanmark.

De lokalt og regionalt valgte politikere har ofte brugt 
forebyggelse og rehabilitering som den økonomiske ela-
stik, når der skulle spares ved de årlige budgetforhand-
linger. Det kan blive dyrt i den sidste ende.
 
- Både kommuner og regioner har sparet på forebyg-
gelse, selv om det lønner sig at sætte tidligt ind for at 

undgå sygdomme, både økonomisk og menneskeligt. På 
sygehuse bliver der færre sengepladser, hvilket rykker 
nogle af opgaverne med komplekse patienter til kommu-
nerne, og de skal opgraderes for at kunne løse dem. Hvis 
vi som sygeplejersker skal kunne se os selv i en hverdag 
med høj kompleksitet, skal der være plads til nærvær 
med patienten og borgeren. Det er en kerneværdi i vores 
fag, siger Louise Lehn. 
 
Inspireret af sygeplejerskekonflikten ser hun også gerne 
et opgør med den strukturelle sexisme, uligheden i løn-
nen. Der må ske en ligestilling for de kvindedominerede 
fag, hvilket også indgår i DSR’s valgtemaer. 

Studerende presset på kvalitet 
Formanden for landets sygeplejestuderende er fra Syd-
danmark, og for Julie Berg Jakobsen spiller de cirka 8.200 
studerendes mærkesager først og fremmest ind i to af DSR’s 
centrale krav til politikerne: flere sygeplejersker og ligeløn. 

Manglen på praktikpladser og kliniske vejledere fylder 
meget, og både kvaliteten af uddannelsen og patientsik-
kerheden er truet af misforholdet mellem, hvor mange 
der begynder på studiet, og hvor meget vilkårene i prak-
tikken er fulgt med. SLS-formanden ser gerne, at syge-
plejersker i almen praksis kan have studerende i praktik.  

- Vores største udfordring er at bevare kvaliteten med 
den mangel på kliniske vejledere, vi oplever. Problemet 
udspringer af, at optaget på uddannelsen er øget, uden 
at antallet af kliniske vejledere er fulgt med, og uden at 
der er steder nok i praktikken, der udgør cirka 40 procent 
af uddannelsen. Det medfører, at studerende render i 
hælene på den kliniske vejleder i jagten på den tid, der er 
til rådighed. Det er ikke holdbart, og det har vi tænkt os at 
sætte fokus på i valgkampen, siger Julie Berg Jakobsen. 

Kampen om den dyre tid
En undersøgelse fra VIA University College viser, at en 
fjerdedel af de færdiguddannede sygeplejersker ikke 
kan se sig selv i faget efter endt uddannelse. SLS’ egen 
studielivsundersøgelse fra maj viser, at hver tredje af de 
studerende har fået under en times vejledning på praktik-

KB-medlem Louise Lehn. SLS-formand Julie Bjerg Jakobsen.
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stedet om ugen. 34 procent har fået mellem en og to timer 
i de 30 timer, de ugentlig tilbringer i praktikken. Blandt 
løsningerne kan være, at pengene følger den studerende 
ud i praktikken, så der er midler til flere vejledere.

Studielivsundersøgelsen viser også, at 69 procent af de 
studerende er enten enige eller overvejende enige i, at 
de er bekymret for, om de som færdiguddannede vil 
være klædt godt nok på til at løfte ansvaret som sygeple-
jerske. Den bekymring deler SLS-formanden. 

Og så er der det med ligelønnen. 

- Når studerende påtager sig et studiejob, er vi dæk-
ket ind under FOA, mens de medicinstuderende er på 
FADL’s overenskomst. Når vi sammenligner lønsedler, 
får de 20-30 kroner mere i timen for det samme arbejde. 
Vi lønnes ikke efter de kompetencer, vi har oparbejdet 
under uddannelsen. Vi mener, regioner og kommuner 
har et uudnyttet potentiale i at anerkende sygeplejestu-
derende i studiejob og gøre sig attraktive som fremtidig 
arbejdsplads, siger Julie Berg Jakobsen. 

Hun har selv afsluttet 6. semester på UC Lillebælt i 
Odense og kan ligesom studiekammerater se tilbage på 
en periode, der på grund af corona har krævet omlæg-
ninger af eksamener og praktikforløb. Rekordmange 
studerende stemte ved den anden urafstemning om 
OK-resultatet. Der er bred opbakning til sygeplejersker-
nes strejke for et lønløft. 

Kredsformand: Politikere skylder svar
Sygeplejerskekonflikten vil trække lange spor ind i valg-
kampen. Såvel sygeplejerskers løn- og arbejdsvilkår som 
et sundhedsvæsen med flere ældre, flere kronikere, flere 
opgaver som følge af konflikten og mangel på arbejds-
kraft vil blive en del af den politiske diskussion, vurderer 
DSR’s kredsformand, John Christiansen.  

- Byrådene og regionsrådet vil være de øverste arbejds-
givere for sygeplejersker, når de er valgt den 16. novem-
ber. Det vil være naturligt at spørge dem, hvordan de vil 
forvalte det politiske ansvar og den prioritering på en 
række områder, som vil påvirke vores løsning af opga-
verne, siger John Christiansen.

Han fremhæver ligeledes den vedvarende debat om det 
sammenhængende sundhedsvæsen, hvor politikere 
med hver sine positioner fortsat skylder at finde løs-
ninger på, hvordan patientbehandlingen i overgangene 
mellem sygehus og kommune bindes bedre sammen. 
Sektorovergange vil få stigende betydning, som sund-
hedsvæsenet er opbygget med stadig mere specialise-
rede sygehuse og flere komplekse opgaver overladt til 
sundhedspersonalet i kommunerne. 

- Lokalpolitikere må også have overvejelser om, hvad der 
skal komme ud af den kommende lønstrukturkomités 
arbejde, og hvordan det til sin tid skal udmøntes lokalt, 
siger John Christiansen.

DSR er partipolitisk uafhængig, men også ved det kom-
mende valg stiller en række sygeplejersker af egen drift op 
for forskellige politiske partier og lister. Kredsforman-
den håber, at de vil bruge deres indflydelse både på de om-
råder, hvor de selv er fagligt stærke, og i et bredere perspek-
tiv for sygeplejen og sundhedsvæsenet som helhed.   

FAGDAG 2021 
Faglighed gør en forskel

Torsdag den 28. oktober 
kl. 8.45-18.00

IBC Innovationsfabrikken,  
Kolding

Sygeplejersken i det 
foranderlige sundhedsvæsen
 - en fagdag om kompetencer, 

faglighed og trivsel

Oplæg/paneldebat 
V. SØREN BROSTRØM 

 STEPHANIE LOSE 
 JOHANNES LUNDSFRYD JENSEN 

GRETE CHRISTENSEN
 

TILMELDING: 
dsr.dk/

syddanmark/
arrangementer

WORKSHOPS 
HUMORISTISK INDSLAG 

POSTERS , NETVÆRK
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Giv os mulighed for at være 
bedre sygeplejersker
Ditte Østergaard Christensen er 
TR for 40 sygeplejersker på ambu-
latorier inden for gigt- og binde-
vævssygdomme, mave- og tarmsyg-
domme samt blodsygdomme og på 
det tilhørende sengeafsnit, E2, på 
Sydvestjysk Sygehus:

- Først: Strejken har fyldt alt hos os i mange uger, først 
med 15 sygeplejersker udtaget, og senest med 10 på 
et ambulatorium. Da jeg havde sagt ja til at medvirke i 
Kredsløbet, gik jeg rundt og talte med kolleger og andre 
TR, og det fangede mig mest, at når det gælder læge-
arbejde, er der behandlingsgaranti, men der er ikke 
omsorgsgaranti på vores arbejde. Det er ikke nogen 
selvfølge, at en faglært sygeplejerske følger patienten 
til næste behandling og giver medicin. Som menig dan-
sker forventer man da, at ”der også er en sygeplejerske 
til mig”. 

- På ambulatorierne har vi fået mere flydende fagom-
råder, og vi sygeplejersker vil gerne tage mere ansvar. 
Så kommer vi i tanker om bagefter, at det kunne da 
godt være, vi skulle have noget for det. Det er typisk for 
os. Vi har for eksempel i over et halvt år udført knogle-
marvsundersøgelser for blodsygdomme, men et funkti-
onstillæg er ikke på plads endnu. 

- Jeg tror ikke, regionspolitikerne er klar over, at når de 
sætter de økonomiske rammer, og hvor meget man må 
bygge og arbejde for på sygehusene, så har det store 
konsekvenser for patienterne. Når jeg går forbi et fyldt 
venteværelse, kan jeg gribe mig i at håbe, at ingen 
henvender sig, for jeg ved, at der ligger fem opgaver 
og venter, og jeg magter ikke den sjette. Det er slet ikke 
det, vi vil som sygeplejersker, for det er ikke mødet med 
patienten, der er problemet. Det er antallet af opgaver. 
Kære politikere: Påtag jer ansvaret for at give os rammer, 
så vi kan være bedre sygeplejersker for patienterne. Vi 
er værdibaserede og har patienter i centrum, men det 
er ikke sikkert, det hænger sammen med rammer og 
kroner og øre.  

Er vi blevet for fattige til at yde 
ordentlig omsorg?
Louise Prahl Bårris, FTR-suppleant 
for 2.200 sygeplejersker og radiogra-
fer på Sygehus Lillebælt samt lokal 
TR for 69 sygeplejersker i Kvinde-
sygdomme og fødsler:

- Det skal være attraktivt at være 
sygeplejerske, for vores samfund har ikke råd til, at vi 
ikke kan rekruttere og fastholde sygeplejersker. Det 
er ikke et problem om fem år, men i dag og i går, og 
det gør mig dybt bekymret. Det gælder ikke bare på et 
enkelt sygehus, men alle steder. Det er ikke kun hos 
os, at en sygeplejerske og en social- og sundhedsassi-
stent er på aftenvagt i en afdeling med 26 senge, men 
også i Skejby, Odense og Esbjerg. Hvis patienterne blot 
tilnærmelsesvis skal have et ”hej” eller ”hvordan har 
du det?”, skal der ske ændringer. Jeg håber, politikerne 
vil forstå den alvorlige situation, sundhedsvæsenet og 
vores samfund står model til. 

- Der er masser af kolde facts om vilkårene i sund-
hedsvæsenet, men vi vil hellere tale om etik, moral og 
omsorg. Det er der bare ikke rigtig nogen, der gider høre 
på, og det kan undre mig helt vildt. At vi ikke opfatter 
omsorg som en værdi. Det er det første udtryk for fattig-
dom. Det er nærigt, at vi som et rigt samfund ikke har 
råd til at passe vores syge og dårlige ordentligt, og at 
sygeplejerskerne ikke får en løn, de kan leve af.

- Det hjælper ikke noget, at jeg sammen med oversyge-
plejersker laver en plan for udviklingen af kvaliteten og 
den enkelte sygeplejerske på en afdeling, hvis der ikke 
er sygeplejersker at få. Nogle afdelinger får slet ikke an-
søgere, når de slår stillinger op, og problemet har bredt 
sig til alle afdelinger. En pæn del af sygeplejerskerne 
forlader faget, selv om det er det bedste, der findes. 
Lønnen og muligheden for at udvikle sig i dagligdagen 
er for dårlig. 

Ditte Østergaard 
Christensen

Louise Prahl Bårris

Fire TR før valget: 

HER ER MIN MÆRKESAG
To tillidsvalgte fra sygehusvæsenet og to fra kommuner med klare budskaber til politikerne. 
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Det koster at have høj faglighed 
 i kommunerne
Annemarie Kanstrup, FTR for cirka 
150 sygeplejersker i en række arbejds-
områder i Svendborg Kommune:

- Jeg har i mange år forsøgt at ita-
lesætte over for lokale politikere, 
hvad det nære sundhedsvæsen i 

kommunen indebærer. Det buldrer derudad, og det 
holder ikke op. Jeg tror ikke, vores politikere ved, hvor 
mange opgaver og hvilken kompleksitet, der er i vores 
arbejde. Hjemmesygeplejen er i vores kommune 
placeret under ældreområdet, og det giver god mening 
at være tæt på vores samarbejdspartnere, social- og 
sundhedsassistenter og –hjælpere, men overordnet 
bliver vi som sygeplejersker en del af en pærevæl-
ling og mindre synlige. Jeg kunne godt tænke mig, at 
politikerne interesserede sig for og havde fokus på, at 
det koster at have høj faglighed i kommuner. Vi skal 
have fokus på oprustning af sygeplejen. Der er brug for 
anerkendelse af, at der er hårdt brug for et tilstrække-
ligt antal sygeplejersker til at løfte de talrige komplekse 
opgaver – og vel at mærke fuldt forsvarligt, som kom-
munen jo er forpligtet til. Det koster knaster at have et 
nært sundhedsvæsen. 

- Jeg tror heller ikke, at politikerne ved, hvad det indebæ-
rer at være hjemmesygeplejerske. Vi skal favne det hele 
og være mellemled i forhold til borgerens læge, sygehu-
set og de pårørende, altså det samlende led i forløbet. Vi 
har store problemer med at rekruttere sosu-personale, 
som vi er dybt afhængige af. Jo færre uddannede af dem, 
jo flere opgaver ligger der hos sygeplejerskerne. Vi er 
dem, de kan spørge, sparre med og få vejledning hos. 

- Og så har jeg en appel til politikerne om at tænke sig 
godt om i forhold til at sætte nye initiativer i gang på 
ældreområdet. De kan godt lide at profilere sig og vise, at 
de er nytænkende, men man skal sikre sig, at organisati-
onen kan følge med. Når de vil føre de politiske visioner 
ud i livet, berører det medarbejdere helt ned i ligtornen, 
om end coronaen dog har hindret de helt store udskejel-
ser det seneste halvandet år.  

Sæt os fri til at løse vores  
kerneopgave, politikere
Mette Bækdal, FTR for knap 200 
sygeplejersker i Sønderborg Kom-
mune:

- Som FTR er det allervigtigste, at vi 
har attraktive arbejdspladser, så vi 
kan rekruttere og fastholde dygtige 

og erfarne sygeplejersker, og at de har rammer til at yde 
omsorg og faglig forsvarlighed. Der er fortsat stor op-
gaveglidning fra regioner til kommuner, og det er rigtig 
vigtigt, at politikerne laver gode aftaler, så der følger 
finansiering med. Hjemmesygeplejersker er generalister 
og skal kunne lidt af alle specialer. De opgaver, vi påta-
ger os, er specialiserede, og derfor kan det være svært at 
rekruttere. Vi har et akutteam, der modtager opgaverne, 
men det er et lille og sårbart team og skal hurtigt kunne 
overdrage dem til hjemmesygeplejerskerne. Der arbej-
des mange steder på tværs af sektorer for at understøtte 
den gode udskrivelse, og det savner jeg her.

- Jeg oplever en høj grad af kontrol og øget bureaukrati 
med lange arbejdsgange, som vi sygeplejersker ikke altid 
finder frugtbare. Især ikke, når de data, vi skal opsamle, 
hverken er fyldestgørende eller altid afspejler virkelig-
heden. Jeg håber, politikerne vil rette blikket mod, hvilke 
kvalitative og kvantitative data, der er brug for. Det vil 
frigøre tid til kerneopgaven og øge fokus på effekten af 
de opgaver, vi udfører, i stedet for ren målopfyldelse. For 
eksempel tager det tid at registrere arbejdet på vores PDA, 
både når vi indleder og afslutter et besøg hos en borger, 
ikke mindst når vi kører i landdistrikter og nær grænsen, 
hvor vi ryger på det tyske net med længere latenstid. Der 
er en forventning om, at sygeplejersker skal udføre flere 
opgaver hurtigere og inden for samme tidsrum. ”Øget ud-
bytte pr. tidsenhed”, som det hedder i en bog af Hartmut 
Rosa. Vi har generelt brug for mere social kapital i plejen.   

- Mit største ønske for de kommende lokalpolitikere er, 
at de vil drage deres egne erfaringer med, hvad hjem-
mesygeplejersker udfører af opgaver, så de kan træffe 
beslutninger på grundlag af viden om faget. Kom ud og 
se vores verden. I er velkomne.   

Annemarie Kanstrup Mette Bækdal
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Sådan vil skolerne styrke 

PRAKTIKFORLØBENE
Syddanmarks to professionshøjskoler har fået millioner øremærket til at lette overgangene mellem 
studie og praktik i sygeplejerskeuddannelsen. Her er deres bud på, hvordan midlerne skal bruges. 

H
vorfor kan det være så svært? Hvorfor 
kan overgangen fra studie til en klinisk 
hverdag være forbundet med så stor 
usikkerhed, at nogle sygeplejestude-
rende i fortvivlelse opgiver uddannelsen?

I begyndelsen af 2020 bevilligede regeringen og dens 
støttepartier 44 millioner kroner til at styrke praktikfor-
løbet og forebygge, hvad der dengang blev betegnet som 
et praksischok. Støtten blev fordelt mellem professions-
højskolerne i forhold til størrelse. I Syddanmark modtog 
UC Lillebælt (UCL) med uddannelse af sygeplejersker i 
Odense, Svendborg og Vejle 6,2 millioner kroner, mens UC 
Syd med uddannelse af sygeplejersker i Esbjerg og Aaben-
raa fik 2,9 millioner kroner til formålet.

Siden har skolerne arbejdet med at udmønte midlerne, 
så de gør størst mulig gavn for at lette overgangene fra 
teorien til de praktikperioder, der udgør over 40 procent 
af uddannelsen.

De vigtige relationer
UC Syd arbejder med fem indsatser, der bygger på tættere 
samarbejde med praktikstedet, studerendes forberedelse 
til klinikken, mere simulationsundervisning, udvikling af 
studerendes personlige kompetencer og samme kliniksted 
på 1. og 2.semesters kliniske forløb. Et af initiativerne var 
klinikkens dag i et samarbejde med Esbjerg Kommune lige 
før sommerferien. 29 studerende på vej i praktik på 2. og 4. 
semester var inviteret, og seks studerende fra 6. semester 
var med for at videregive deres erfaringer.
- Vi lagde mest vægt på, at de studerende mødte kliniske 
vejledere, og de lærte hinanden at kende. Og så kunne 

studerende fra 6. semester fortælle om, hvilke opgaver 
og funktioner der ventede i praktikken samt måden at 
være sygeplejerske på i en kommune. Mit indtryk er, at 
det var en virkelig god oplevelse for deltagerne, siger 
studieleder Rikke Lise Steffensen, UC Syd.

Det fælles projekt
UCL er var hen over sommeren fortsat i afklaringsfa-
sen, men kredser ligesom UC Syd om at styrke sam-
arbejdet og relationen mellem studerende, kliniske 
vejledere og undervisere.
- Vi opfatter indsatsen som et fælles projekt for syge-
plejerskeuddannelsen i de tre byer og vores kliniske 
samarbejdspartnere. Vi har fokus på de studerende med 
overgangen mellem teori og praktik.  Arbejdet foregår 
i to projektgrupper, der tager udgangspunkt i hver sit 
overordnede tema: Én sammenhængende uddannelse 
og styrkelse af sygeplejefaglig identitet. Det vil vi i den 
kommende tid konkretisere, siger faglig leder på sygeple-
jerskeuddannelsen, Susanne Pommergård Jakobsen, UCL.

Kroppen og utopien
Tilbage til, hvorfor overgangene kan være så svære.

- Undersøgelser og forskning har kredset meget om, 
hvordan man får omsat teoretisk viden. Det er to meget 
forskellige læringsarenaer, ansvaret kan føles tungt, og 
noget kan være svært at forberede sig på teoretisk, for 
eksempel på 2. semester. Her mærker, dufter og san-
ser den studerende pludselig patienten, den kropslige 
dimension, og at der kan være usikkerhed om at komme 
så tæt på andre mennesker siger Rikke Lise Steffensen.

Hendes kollega i UCL vurderer, at vilkårene i praktikken, 
og meget fokus på drift, spiller ind. Derudover rejser hun 
en mere filosofisk problemstilling.
- Måske er det en utopi at tro, at der kan være sammen-
hæng mellem teori og praktik. Når en studerende er i 
teorien, er der ikke handletvang som i klinikken, hvor 
patienter og borgere har brug for pleje og omsorg.  Vi til-
stræber i teorien at gøre undervisningen så praksisnær 
som mulig ved at bruge autentiske cases og studerendes 
erfaringer, siger Susanne Pommergård Jakobsen.  

Rikke Lise Steffensen, 
UC Syd.

Susanne Pommergaard Jakobsen, 
UL Lillebælt.
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DE SVÆRE OVERGANGE

M
athilde Margrethe Frank-Jessen, 19 
år, Kolding, og Kira Tønder Damm, 23 
år, Esbjerg, har til fælles, at de begge 
går på sygeplejerskeuddannelsen på 
UC Syd i Esbjerg, de har begge været 
vikarer på et plejecenter, og så skal de i 

praktik i Esbjerg Kommune i september. 

De deltog også begge i klinikkens dag op til sommerfe-
rien. Her mødte de deres kommende kliniske vejledere 
og var sammen med deres medstuderende i praktikken. 
De mødte også direktøren for Sundhed & Omsorg, Arne 
Nikolajsen, og chefen for sygeplejen, Anni Kjærgaard Sø-
rensen, samt forfatter og filosof, Jacob Birkler, hvis oplæg 
blandt andet handlede om professionsværdier, etik og 
teori-praksis-forhold. 

- Teori kan være meget abstrakt og svær at menneske-
liggøre uden at have et konkret menneske at holde den 
op imod.  Jacob Birkler italesatte meget fint, at der ikke 
er sammenhæng mellem teori og praksis. Teorien er et 
redskab, der giver et bedre greb om praksis. Vi er mange, 
der har haft frustrationer over ikke at kunne bruge lige 
præcis den og den teori i praksis, siger Kira. 

Den faglige stolthed
Kira betegner klinikkens dag som en på mange måder 
superspændende dag, hvor hun mærkede sig egen og med-
studerendes faglige stolthed og forventning om at komme 
ud og gøre en forskel hos borgerne. Hun var i 2. semester i 
praktik på neurorehabiliteringen på Sydvestjysk Sygehus 
i Grindsted, hvorimod Mathilde først står over for sin 2. se-
mesters praktik. På den baggrund var klinikkens dag vigtig.

- Egentlig var det mest for at møde vejlederne. Jeg var 
på 1. semester i en tredages kiggepraktik, hvor jeg 
ikke rigtig fandt ud af, hvem min vejleder var. Ved 
klinikkens dag fik jeg et bånd til min vejleder, ikke kun 
fagligt, men også personligt, da vi skulle gætte, hvilke 
kæledyr, børn og hobbyer der passede til den enkelte 
vejleder, siger Mathilde. 

- Jeg er helt enig. Der er ofte en asymmetrisk relation 
mellem vejleder og studerende, og det blev menneske-
liggjort på en helt anden måde, tilføjer Kira.

Tæt på et andet menneske
Hun blev under praktikken overrasket over, hvor hurtigt 
det – støttet af en god vejleder og hjælpsomme sygeple-
jersker – gik med at etablere god kommunikation med 
patienter. Hun tilskriver to år som vikar på et plejecenter 
afgørende betydning, og ballasten fra et år som vikar, 
forventer også Mathilde, bliver en fordel.

- Nu skal jeg til at se borgerne fra sygeplejerskens vinkel, 
der er meget mere faglig. Jeg har medstuderende, der er 
mere end dobbelt så gamle som mig, men uden erfaring 
i at omgås borgere, og for dem kan det være grænseover-
skridende at være så tæt på et andet menneske. Især 
springet til at udføre personlig hygiejne kan være stort, 
da vi på 1. semester ikke havde simulationstræning på 
grund af corona, siger Mathilde.

Kira er et år længere fremme i uddannelsen og havde 
også udbytte af workshops på klinikkens dag.

- Vi har haft meget teori på 3. semester, og vi fik et fint 
lille brushup på, hvad vi skal bruge i praktikken i en 
kommune, for eksempel sårpleje, siger Kira.   

Studerende i  

TRÆNINGSLEJR FOR EN DAG
Klinikkens dag i Esbjerg Kommune gav informationer, relationer, refleksioner og en genopfriskning 
af de mere praktiske opgaver i praktikken, vurderer to studerende. 

Mathilde Margrethe 
Frank-Jessen

Kira Tønder Damm

Vi er mange, der har haft  
frustrationer over ikke at kunne bruge lige 

præcis den og den teori i praksis.
Kira Tønder Damm



14      DANSK SYGEPLEJERÅD     KREDS SYDDANMARK

KREDSVALG

MANGFOLDIGHEDENS 
stille stemme tier
Hun har været fagligt aktiv i over 20 år og fortsætter som FTR for sine kolleger i Varde Kommune. 
Men hun har valgt at lade friske kræfter komme til i kredsbestyrelsen. 

I
na Kristensen, 59 år, har ladet 
andre formulere de store 
politikker i den syddanske 
kredsbestyrelse (KB), som hun 
ved valget i november forlader. 
Den stilfærdige stemme fra 

Sydvestjylland har ikke fyldt så 
meget i det nok så påtrængende 
lydbillede, der tegner sig, når fagligt 
engagerede sygeplejersker diskuterer 

de store linjer i Dansk Sygeplejeråds arbejde.

- Jeg har valgt ikke at genopstille. Det vil både være et 
savn, fordi jeg ikke længere vil have fingeren på pulsen 
og mister indflydelse, og samtidig en erkendelse af, at 
jeg ikke har drivet længere. Jeg synes ikke, jeg bidrager nok, 
og det er fint, at andre kommer til, siger Ina Kristensen.

Sygeplejersken, der er uddannet i 1987, fortsætter som FTR 
for de cirka 130 sygeplejersker i Varde Kommune. Oprinde-
lig blev hun ansat på Varde Sygehus, hvor hun var på flere 
afdelinger, indtil sygehuset lukkede i 2003. Efter en kort 
periode ved en af de nye lejere i bygningerne, Falck Rehab, 
kom hun til Sydvestjysk Sygehus (SVS) i Esbjerg, først et år 
på ortopædkirurgisk sengeafdeling og dernæst skadestue/
akutmodtagelsen, indtil hun i 2011 gik den kommunale vej 
og blev ansat i Varde, hvor hun har været siden. 

Den faglige karriere begyndte som TR på Varde Syge-
hus i 1999 og fortsatte i 2006 på SVS. Hun havde ikke 
været længe i Varde Kommune, før kollegerne valgte 
hende til FTR. I DSR blev hun valgt ind i Ribe Amts-
kreds i 2003 og fortsatte over i Kreds Syddanmark, da 
den blev dannet i 2007. 

- I min tid i KB har jeg arbejdet på at få det lokale led 
trukket med ind i arbejdet. Der er noget uden for de store 
arbejdspladser, sygehusene, og man skal huske mang-
foldigheden i vores fag. Jeg har selv prøvet det som kom-
munalt, privat og regionalt ansat, siger Ina Kristensen.

Arbejdsmiljø og løn
Kollegernes vilkår og arbejdsmiljø har altid ligget hende 
meget på sinde. Det fylder mindst lige så meget som 
den lønkamp, der har udløst den længste konflikt på det 
offentlige arbejdsmarked nogensinde. 

- Jeg ved godt, at det hele hænger sammen, og at lønnen 
skal være så attraktiv, at vi får ansøgere nok til jobbene. 
I foråret oplevede vi for første gang i min tid i Varde 
Kommune ikke at kunne få en fast stilling i sygeplejen 
besat. Nu ramte det Varde, tænkte jeg. Det havde nok 
også noget med corona at gøre, og vi er tilbage ved at 
have ansøgere nok. Vi får typisk sygeplejersker fra SVS, 
og med forbehold for, at det er 10 år siden, jeg har været 
på et sygehus, kan vi i kommunen lettere koncentrere os 
om den enkelte borger. Men det er ikke nogen loppetjans 
at være hjemmesygeplejerske, for hold da op, hvor kom-
pleksiteten er steget. Vi må overlade stadig flere af de 
lettere opgaver til assistenterne, siger Ina Kristensen. 

Hun tilføjer alt det administrative, sygeplejersker også 
skal forholde sig til, og som er med til at presse dem i 
hverdagen.

Demokrati tager tid
Hun har 26 timer om ugen til at varetage kollegernes 
interesser som FTR, inklusive hvervet i KB. Her er der 
cirka 10 møder om året, som alle kræver forberedelse, og 
derudover er der seminarer og kongresser samt ekstra 
timer op til overenskomstforhandlinger. 

- Man kan bedre følge med i, hvad der rører sig på tværs af 
kredsen, når man sidder i KB. Hvis jeg må nævne en svag-
hed, er det, at ting tager tid, især hvis du har en idé, som 
så først skal behandles i hovedbestyrelsen og på kongressen. 
Men indflydelse har man, og vi har gode diskussioner i 
vores regionale bestyrelse, siger Ina Kristensen.

Ina Kristensen

Man kan bedre følge med i,  
hvad der rører sig på tværs af kredsen,  

når man sidder i KB.
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Kamppladsen Facebook
Med sin umiskendelige vestjyske dialekt har hun ikke 
været blandt de mest højtråbende, og hun er decideret 
fraværende, når det gælder markeringer på sociale medier. 
Især under sygeplejerskekonflikten har debatkulturen 
udviklet sig i en uheldig retning, mener hun.

- Jeg har taget impulser udefra med ind i KB, og jeg har 
taget Dansk Sygeplejeråd med ud til medlemmerne og 

gjort det synligt. Men Facebook er jeg stået af på med 
den mudderkastning, der foregår. Nogle får tæv, der er 
uretfærdige, under konflikten, siger hun.

Så fik Ina det sidste ord, inden hun forlader KB. Hun 
skal have aftalt med sin leder, hvordan arbejdstiden skal 
skrues sammen, når hun udtræder. Det ligger dog fast, at 
de fire børnebørn vil være sikre vindere i fritiden.   

Nedtællingen til DSR’s eget valg er indledt

N
år du modtager denne udgave af Kreds-
løbet, er fristen for at stille op til Kreds 
Syddanmarks politiske poster i en ny fire-
årig periode formentlig udløbet. Kreds-
bestyrelsen (KB) er på grund af stigende 
medlemstal udvidet fra 28 til 30 pladser, 

og heri indgår også kredsens formandskab, der består af 
en kredsformand og fire kredsnæstformænd.

- Jeg håber, at mange har valgt at stille op, både fordi 
vi har fået to yderligere pladser, og fordi KB på fire år 
undergår naturlige forandringer med livsbegivenheder 
som barsel, sygdom, nyt job og orlov. Jeg tror, at vi alene 
på Fyn er fremme ved den sjette suppleant, så der bliver 
i valgperioden brug for alle gode kræfter, siger kredsfor-
mand John Christiansen.

Han udtaler sig en måned før opstillingsfristens udløb, 
30. september, og håber, at mange af de meget aktive 
sygeplejersker fra konfliktperioden har stillet op for at 
repræsentere mangfoldigheden og spændvidden i hold-
ninger til arbejdet i kredsen.

- Vi har været igennem den mest intense og svære peri-
ode i kredsens historie, også politisk, og vi har givetvis 
begået fejl. Arbejdet i KB har været præget af covid-19 
og ikke mindst overenskomstforløbet. Vore ambitioner 
er høje, men vejene til målet kan variere. Jeg lægger 
vægt på, at vi kan tage diskussionerne og i fællesskab 
beslutte retningen. Vi taler smukt om involverende 
fællesskaber, og det skal vi også omsætte i praksis, siger 
John Christiansen.

Formandskabet er mod slutningen af valgperioden æn-
dret på to poster, da Line Gessø Hansen og Mads Dippel 
Rasmussen af forskellige årsager er udtrådt og er blevet 
afløst af Camilla Duus Smith og Camilla Rosager Weber. 

Derudover vides med sikkerhed, at Ina Kristensen, Anne 
Nissen og Solvejg Kjærgaard, alle valgt i opstillingskreds 
Vest, ikke genopstiller, og at Gitte Würtz fra Syd også 
ønsker at stoppe.

Kreds Syddanmark er opdelt i fire opstillingskredse, 
når valghandlingen foregår i perioden fra 25. oktober 
til 7. november. Det er for at sikre en geografisk lige 
fordeling i KB. Du kan dog stemme på enhver opstillet 
kandidat. Læs om det kommende store valgmøde på 
hjemmesiden. 

Resultatet af valget bliver meddelt 8. november. 



S
tress er et udbredt ar-
bejdsmiljøproblem på 
mange arbejdspladser 
for sygeplejersker.
Stress udvikler sig 
typisk gradvis. Stres-

strappen viser de forskellige faser 
med hver deres kendetegn. For 
hvert trin, man går ned ad Stres-
strappen, bliver stresssymptomerne 
mere alvorlige, og arbejdsevnen 
falder tilsvarende. 

Ved at kende de typiske signaler i hver fase, kan I støtte 
hinanden på arbejdspladsen og involvere lederen, 
AMiR og TR tidligt i processen, så der kan blive sat gang 
i forebyggende tiltag, som kan forhindre en overophedet 
arbejdsplads eller det, der er værre.

Brug Stresstrappen i forebyggelse af stress. På arbejds-
pladsen kan I eksempelvis:

•  Gennemgå trappens forskellige trin og tale om, hvilke 
kendetegn, de enkelte trin har – hvad man kan lægge 
mærke til.

•  Diskutere, hvilke spilleregler I har – eller har brug 
for – omkring stress: Hvad gør man for eksempel, hvis 
man selv udvikler stresssymptomer? Hvad gør man, 
hvis man er bekymret for en kollega?

•  Tale om, hvor I som arbejdsplads befinder jer, og 
hvad I kan gøre for at bevæge jer mod den tempere-
rede tilstand.

Stress rammer oftest individuelt, men skal løses i 
fællesskab.

Britt Thorning Lind
Arbejdsmiljøkonsulent,  
DSR, Kreds Syddanmark
 

Brug 
STRESSTRAPPEN 
til at forebygge stress

DE FEM FASER

TEMPERERET

Her er der balance 
imellem belastninger og 
ressourcer og dermed 
mulighed for, at med-
arbejderne på én gang 
trives og kan levere et 
godt og effektivt stykke 
arbejde. 

Kendetegn: Krav og res-
sourcer balancerer - Høj 
aktivitet og potentiel kva-
litet - Motivation og enga-
gement - Arbejdsglæde 
og følelse af kontrol.

OPVARMET 

Her opleves en begyn-
dende ubalance imellem 
belastninger og ressourcer, 
og medarbejderne mærker 
ofte, at det er svært at 
følge med og levere deres 
bedste. 

Kendetegn: Begyndende 
pres - Kvaliteten reduceres 
en smule - Tendens til 
uklarhed og manglende 
overblik - Risiko for kon-
flikter i teamet - Begyn-
dende stresssymptomer, 
for eksempel spise, gå og 
tale hurtigere, irritabilitet.

OVEROPHEDET 

Efterhånden som man 
mister overblikket, be-
gynder at glemme ting og 
begå fejl, hober bekym-
ringerne sig op og kan 
påvirke ens søvn, trivsel 
og fysiske helbred.

Kendetegn: Vedvarende 
pres - Oplevelse af mang-
lende kompetencer - Tro 
på egne evner forsvinder - 
Dårlig prioritering og flere 
fejl – Stressymptomer 
som søvnbesvær, hoved- 
og mavepine, manglende 
energi, bekymringer.

NEDSMELTET

Her findes der medar-
bejdere, som ikke ligner 
sig selv – de kan være 
markant forandrede i 
deres kontakt, trivsel og 
arbejdsevne. 

Kendetegn: Langvarigt 
pres - Ineffektivitet og 
brandslukning - Lav 
trivsel - Sygefravær - 
Alvorlige stresssympto-
mer: Fysiske og psykiske 
sammenbrud.

UDBRÆNDT

Udbrændthed er en alvor-
lig tilstand, som i værste 
fald kan udvikle sig til en 
kronisk tilstand.

Kendetegn: Massivt og 
langvarigt pres - Kognitivt 
og følelsesmæssigt flad 
og udbrændt - Udmattet-
hed, ubeslutsomhed og 
apati - Markant nedsat 
arbejdsevne, typisk lang-
tidssygemelding.
 

SYGEPLEJERSKER 
OG STRESS

22 procent af sygeplejerskerne angiver, 
at de hele tiden eller ofte har følt sig stresset i 
de seneste to uger. Blandt dem, der har følt sig 

stresset, angiver 57 procent, at arbejdet er den 
vigtigste kilde til deres stress. 

Kilde: SATH 2018, DSR Analyse

Læs mere om Stresstrappen og forebyggelse 
af stress på www.arbejdsmiljøweb.dk eller 

i bogen ”STOP stress – Håndbog for 
ledere” af Malene Friis Andersen 

og Marie Kingston.


