
10 Psykiatrien ruster 
sig til nye tider

4 Assens’ akutteam ramt 
af den politiske virkelighed

12 Samspillet  
med de fremtidige kolleger

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

TEMA Kompetenceudvikling for sygeplejersker

KREDSLØBET december ÅRGANG 9
Nr. 04 2015



Kreds Syddanmark
Vejlevej 121, 2. sal
7000 Fredericia
Telefon 70 21 16 68
www.dsr.dk/syddanmark
E-mail: syddanmark@dsr.dk

Åbnings- og telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 
fra kl. 08.30 – 13.00
Torsdag fra kl. 13.00 – 16.00
– samt efter aftale

KREDSLØBET fra Kreds Syddanmark 
udgives af Dansk Sygeplejeråd Kreds 
Syddanmark. Indlæg og artikler dækker 
ikke nødvendigvis Dansk Sygeplejeråds 
eller kredsens synspunkter, men står for 
forfatterens eget synspunkt.

Redaktionsgruppen 
Kredsbestyrelsesmedlemmer:
Rita Lund Hansen
OUH Svendborg Sygehus
Kirsten Hessellund Jensen,  
Sygehus Lillebælt, Fredericia Sygehus
Lisbeth Hammer Andersen 
Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Line Gessø Hansen
1. kredsnæstformand

Hanne Damgaard
Chefkonsulent, DSR Kreds Syddanmark 

Frede Madsen, Journalist 
Fotograf Stig Vognæs m.fl.

Ansvarshavende redaktør
John Christiansen
Kredsformand, DSR Kreds Syddanmark 

Forsidefoto
Kompetenceudvikling

Udgivelser/oplag
Udgives fire gange om året 
i cirka 16.000 eksemplarer og
udsendes til samtlige medlemmer af DSR 
Kreds Syddanmark

Næste nummer
Deadline for forslag til kommende blad – 
den 5. januar 2016
Kommende blads tema : 
Patientforløb i de nye enheder (det 
sammenhængende sygehusvæsen)

Produktion
Rosendahls · Esbjerg · www.rosendahls.dk

K
RED

SLØBET

INDHOLD

ASSENS’ AKUTTEAM RAMT AF DEN POLITISKE 
VIRKELIGHED
4  I et par år havde sundhedsområdet i Assens Kommune forberedt 

at etablere et akutteam bestående af otte sygeplejersker med 
særlige kompetencer i forhold til akut syge borgere. De skulle på 
skift dække hele døgnet, så borgere med akut opstået sygdom el-
ler forværring af kronisk sygdom til enhver tid ville være i trygge, 
fagligt stærke hænder.

 

SABRINA HAR MEST ØJE FOR ALT DET NYE
6  Sabrina Louise Bressendorf har brugt det meste af et år på at bli-

ve oplært i det teknisk tunge speciale på Øjenafdelingen på Vejle 
Sygehus, og nu har hun lyst til at trække vejret og hvile i specialet 
i en periode.

KREDSBESTYRELSEN 2015 – 2017
8 Den nyvalgte bestyrelse i kreds Syddanmark har holdt det første 

møde, umiddelbart efter resultatet af valget forelå. 
På billedet ses størstedelen af kredsbestyrelsen, de fire kreds-
næstformænd samt kredsformanden.

PSYKIATRIEN RUSTER SIG TIL NYE TIDER
10 Psykiatrien i Region Syddanmark er gået i offensiven for at ruste 

medarbejderne, så blandt andet strategien om at nedbringe 
tvang med 50 procent inden udgangen af 2018 og styrke fore-
byggelse kan realiseres. 

SAMSPILLET MED DE FREMTIDIGE KOLLEGER
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leder i en årrække og mærker, at både tiden til at vejlede og de 
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nelsen.

ER DU PÅ DYBT VAND MED DIN KARRIERE?
14  Karriere er mest noget for dem, der går med en leder i maven. 

Sådan er den uddøende stereotyp af karrierebegrebet, der i den 
moderne udgave er langt mere dynamisk og grænseløst. 

JYTTES OG SØSTERENS ARBEJDSTID JUL OG NYTÅR
16  Den ene er sygeplejerske i en kommune, hendes søster er på et 

sygehus. Chefkonsulent Gerda Dam Hansen, DSR, Kreds Syddan-
mark, besvarer deres spørgsmål inden årets sidste højtid. 



LEDEREN

Kære medlemmer

For en måned siden blev resultatet af 
valget til formandskabet og kredsbe-
styrelsen (KB) i Kreds Syddanmark of-
fentliggjort, og på vegne alle de gen- og 
nyvalgte føler jeg trang til at sige tak for 
opbakningen.

33 valgte politikere har fået mandat til at 
stå i spidsen for alle kredsens sygeplejer-
sker i de kommende to år. Det er et 
privilegium, og det forpligter. Alle valgte 
har i valgkampen givet udtryk for deres 
visioner, ønsker og drømme, og alle de 
sygeplejersker i kredsen, som de 
repræsenterer, har en berettiget 
forventning om, at vi vil arbejde helhjer-
tet for individet, faget og professionen.

Inde i bladet har vi været så ubeskedne at 
lade os forevige, så du kan sætte ansigter 
på kredsens politikere. Der mangler et par 
stykker, for vi er en stor flok fra mange 
arbejdsfelter og arbejdspladser i hele 
Syddanmark, og det kan være svært at 
samle alle. Fælles for os er, at vi ser frem 
til at løfte spændende opgaver i den nye 
valgperiode, og at vi går ind i et nyt 
arbejdsår med stor energi. 

I tæt samarbejde med de arbejdsplads-
nære politikere, TR og AMiR, har vi et 
godt grundlag for at vide, hvad der rører 
sig blandt jer. Det skal ikke afholde mig fra 
at komme med en klar opfordring: Brug 
os, giv udtryk for dine krav og forvent- 
ninger, spil ind, så vi ved, om vi arbejder 
med de rigtige emner i medlemmers 
tjeneste. Vi vil løbende synliggøre, hvilke 
indsatser vi sætter gang i, og jeg håber, 
de i hovedtræk er i pagt med dine ønsker.

Et af KB’s indsatsområder er kompeten-
ceudvikling, et stort og meget komplekst 

VI HAR ALLE BEHOV FOR AT 
BLIVE DYGTIGERE 

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

område. Det handler både om, at du som 
sygeplejerske skal have mulighed for at 
gøre karriere, og at patienterne har en 
forventning om at blive mødt af sygeple-
jersker, der løbende ajourfører sig og 
dygtiggør sig inden for deres område. 

Vi er klar over, at rammerne for efter- og 
videreuddannelse er under pres. Hvordan 
er de på din arbejdsplads? Bliver du under 
udviklingssamtaler fortrolig med udvik- 
lingsretningen inden for det område, du 
virker i, så du kan vælge den rigtige vej, 
både for dig selv, dine kolleger og dit 
område? 

Inde i bladet kan du møde sygeplejersker i 
flere faser af deres arbejdsliv. Fælles for 
dem er, at de uanset alder og arbejdsfelt 
interesserer sig for løbende at dygtiggøre 
sig. I Kreds Syddanmark kæmper vi for, at 
økonomi ikke skal stå i vejen for, at 
sygeplejersker kan efter- og videreud-
danne sig, så de både kan påtage sig nye 
opgaver inden for deres fag og blive 
endnu bedre inden for mere velkendte 
arbejdsområder. 

Vi betragter kompetenceudvikling som en 
investering, både for arbejdspladsen, 
patienter og borgere – og dig som individ.

Til slut vil jeg ønske dig og din familie en 
god jul. Vi har i løbet af efteråret haft 
fokus på de arbejdsvilkår, der er pressede 
mange steder i sundhedsvæsenet, og 
dette helt centrale emne vil vi fortsætte 
med i det nye år. I denne udgave af 
Kredsløbet finder du desuden en 
aktivitetskalender fuld af gode tilbud om 
faglig udvikling og samvær med kolleger. 
Jeg håber, vi ses. 
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KOMPETENCEUDVIKLING – ASSENS

ASSENS’ AKUTTEAM RAMT AF  
DEN POLITISKE VIRKELIGHED
I et par år havde sundhedsområdet i Assens Kommune forberedt at etablere et 
akutteam bestående af otte sygeplejersker med særlige kompetencer i forhold 
til akut syge borgere. De skulle på skift dække hele døgnet, så borgere med akut 
opstået sygdom eller forværring af kronisk sygdom til enhver tid ville være i 
trygge, fagligt stærke hænder.

Men planerne blev overhalet af 2016-bud-
gettet for kommunens økonomi. Bevillingen 
på 2,2 mio. kr. til det nye akutteam blev til 
550.000 kr., og dermed måtte hele indsatsen 
for at forebygge forværring og genindlæg-
gelser tænkes om. 

– Vi vil fortsat være i stand til at varetage 
vores opgaver i forhold til ældre borgere, 
men vi vil i første omgang ikke have et 
døgndækket akutteam, som det var hen- 
sigten. Det er da rigtig ærgerligt, at vi ikke 
kan gennemføre den oprindelige plan med et 
akutteam, som vi det sidste år op til den 
planlagte premiere i juni arbejdede intensivt 
med at planlægge. Nu må vi finde ud af, 
hvordan vi gør det på et andet niveau, siger 
lederen af sygeplejen i Assens Kommune, 
Anne Grethe Stadil.

Særligt kompetenceforløb virker
Udviklingssygeplejerske Mette Normann 
Hansen ledede det projekt med akutfunkti-
on, der indtil videre er skrinlagt. Hun ærgrer 
sig ligeledes over, at kommunen i stedet for 
Rolls Royce-udgaven nu må finde en billigere 
model i den kommunale sygepleje.

– Men man skal ikke tage fejl af, at faglighe-
den og engagementet fortsat er højt i 
sygeplejen, og at vi holder fanen højt og har 
et spændende arbejde, siger Mette Normann 
Hansen.

Som led i planerne om et akutteam skulle de 
otte sygeplejersker gennemføre et diplom-
modul i sygepleje til akut og kritisk syge 

Mette Normann Hansen (tv.), udviklingssyge-
plejerske og Anne Grethe Stadil (th.) leder af 
sygeplejen i Assens Kommune.



borgere i primærsektoren på UC Syddan-
mark. Det modul blev imidlertid ikke til noget, 
da der samlet var for få tilmeldte. 

I stedet tilbød professionshøjskolen et særligt 
forløb over tre dage, et kick-off-kursus, som 
seks sygeplejersker gennemførte i perioden 
juni til august. Udbyttet af det forkortede 
kompetenceforløb viste sig at være godt. 
Sygeplejerskerne fik et fælles sprog i forhold 
til den akut og kronisk syge borger, og de fik 
viden om forskellige behandlingsformer, jura, 
dokumentation og videregivelse af observati-
oner i borgerens hjem.

– Vi har givet vore akutsygeplejersker et 
kompetenceløft, som vi fortsat ønsker at 
løfte yderligere med et diplommodul. Det vil 
smitte af på de andre sygeplejersker i 
kommunen, så vi får et generelt højere 
fagligt niveau, siger Anne Grethe Stadil.

Mere effektive forløb
Den kommunale sygepleje består af cirka 50 
sygeplejersker, og derudover er der ansat 15 
sygeplejersker på de ni plejecentre, som 
varetager de sygeplejefaglige opgaver i 
dagtimerne. Aften, nat og weekend dækkes 
af kollegerne i den kommunale sygepleje. 

– Vi har en systematisk tilgang til kritisk syge 
borgere, og sygeplejersker skal have både 
faglige og personlige kompetencer til at 
træffe afgørelser, når de har observeret 
borgeren i eget hjem. Akutteamet har fået 
en rammedelegation til at tage blodprøver 
under særlige forudsætninger, så vi kan gøre 
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det uden ordination fra en praktiserende 
læge. Derved kan vi forkorte behandlings-
forløbet omkring den enkelte borger, siger 
Mette Normann Hansen.

– Hele processen foregår hurtigere, og vi 
tror, vi kan spare indlæggelser af borgere. 
Også økonomisk vil det være en gevinst at 
forebygge indlæggelser og genindlæggel-
ser, ikke mindst ved udsigten til, at de vil 
foregå på supersygehuse som det nye 
Odense Universitetshospital, supplerer 
Anne Grethe Stadil. 

Sygeplejersker er frontfigurer
Den kommunale sygepleje foregår i et 
trekantsamarbejde med regionens 
sygehuse og de praktiserende læger.

– Vi er som sygeplejersker dem, der har den 
største faglige viden og er frontfigurer i den 
kommunale pleje. Vi arbejder målrettet med, 
at sygeplejersker har ansvaret for og går 
foran i den sundhedsfaglige indsats, og 
sygeplejersker i akutte funktioner indgår i 
denne helhed. Men naturligvis må vi 
uddelegere i forhold til de opgaver, vi i 
dagligdagen skal løse, siger Anne Grethe 
Stadil.

Hun erkender, at sygepleje i kommunerne 
ofte er det muliges kunst, når den politiske 
virkelighed ændrer sig, og sygeplejen må 
indrettes efter de overordnede, økonomiske 
beslutninger. Men fagligheden går de ikke 
på kompromis med i Assens, og de akutte 
opgaver vil også i fremtiden blive løst.    



SABRINA HAR MEST  
ØJE FOR ALT DET NYE

KOMPETENCEUDVIKLING – NYUDDANNET

Sabrina Louise Bressendorf har brugt det meste af et år på at blive oplært i det 
teknisk tunge speciale på Øjenafdelingen på Vejle Sygehus, og nu har hun lyst til 
at trække vejret og hvile i specialet i en periode.

Den 26-årige sygeplejerske blev færdig på 
Aarhus Sygeplejeskole 14. juni 2014, søgte 
en række stillinger i hjembyen, men kom 10 
dage senere til samtale i Vejle og fik jobbet 
dagen efter. Efter at have pendlet et år 
mellem Aarhus og Vejle har hun og kæresten 
Rasmus købt hus i Vejle, så nu er det ham, der 
må pendle til jobbet i Aarhus – lokket med en 
større bil.

– Da jeg studerede, var jeg sikker på, at jeg 
ville læse videre på en kandidatuddannelse. 
Men da jeg var i praktisk på modul 9 og 10, 
fandt jeg min hylde som sygeplejerske: De 
korte patientforløb. Nu arbejder jeg i et 
ambulatorium, hvor der typisk går 15-30 
minutter, før patienten er sluset videre i 
systemet, og det trives jeg i, siger Sabrina 
Bressendorf.

Den nævnte praktik foregik på Gynækolo-
gisk-obstetrisk Afdeling Y på Aarhus Uni- 
versitetshospital i Skejby, hvor hun var til- 
knyttet både sengeafdelingen og opvåg- 
ningsafdelingen.

I fire år under studiet arbejdede Sabrina på 
Hospice Søholm i Viby som serviceassistent. 
Her mødte hun terminale patienter, som hun 
førte mange samtaler med, og erfaringerne 
derfra har medvirket til, at hun føler sig sikker 
i patientkontakten. 

Oplæring har fyldt meget
Patienterne på øjenambulatoriet fordeler sig 
på kroniske og akutte patienter. Den første 
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patientgruppe kommer ofte jævnligt på 
øjenafdelingen og ved, hvilke undersøgelser 
de skal have lavet. De akutte patienter kan 
have været de for uheld og beskadiget et øje, 
så de måske skal forbi operationsafdelingen, 
hvor Sabrina også er oplært. 

– På bacheloruddannelsen har jeg lært rigtig 
meget, som jeg har kunnet bruge i forhold til 
de patienter, vi får ind på afdelingen. Deri- 
mod har jeg måttet læse op på subspecialet, 
som øjet er. Jeg har ikke rigtig undersøgt, 
hvilke uddannelsesmuligheder der er inden 
for øjenspecialet, og hidtil har jeg haft nok at 
se til med at blive oplært. Men flere på 
afdelingen har været på kurser, siger Sabrina 
Bressendorf.

Uddannelsen giver god base
Udstyret til at tage billeder af nethinde og 
pupiller samt måle værdier i øjet, så lægerne 
kan stille en diagnose og fastlægge den 
videre behandling, fylder meget i de cirka 25 
sygeplejerskers arbejde på afdelingen. 
Øjenafdelingen beskæftiger i alt cirka 60 
medarbejdere, hvoraf læger og sygeplejer-
sker er omtrent lige store grupper. 

– På uddannelsen øvede vi os i vores 
færdighedslaboratorium med rollespil i 
relationen med læger og patienter. Forløbet 
lå sidst i uddannelsen og inddrog alle fag på 
samme tid. Det har medvirket til, at jeg føler 
mig sikker og tryg i patientkontakten, og at 
jeg ret hurtigt får en fornemmelse af, hvad 
det er for en patient, jeg modtager. På den 

Sabrina Bressendorf 
nyuddannet sygeplejerske.
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Sabrina Bressendorf og patient Rasmus Særitslev.

måde fungerer vores uddannelse rigtig godt. 
Det er ikke mit øjenspeciale, men derimod 
sengespecialet, der fylder meget i de mange 
praktikperioder, siger Sabrina Bressendorf.

Tid til forandring kan komme
Sabrina føler sig taget rigtig godt imod af, 
hvad hun betegner som skønne kolleger på 
afdelingen i Vejle. Om hun på længere sigt 
fortsat vil være i øjenspecialet, eller der skal 
ske noget helt andet om nogle år, ved hun 
ikke.

– Jeg har tænkt på at tage en diplomuddan-
nelse eller anden videreuddannelse på et 
tidspunkt. Men generelt har jeg endnu ikke 
været så bevidst om og tænkt så meget på 
kompetenceudvikling. Jeg er stadig ny, og der 
er fortsat meget, jeg ikke kan. Det bruger jeg 
min energi på lige nu. Mange af kollegerne 
har været her i 10-15 år, men selv kan jeg 
sagtens forestille mig, at der skal ske noget 
andet på et tidspunkt, siger Sabrina Bressen- 
dorf.

I sit korte arbejdsliv har hun også nået at 
arbejde som medhjælper i en vuggestue og 
tænkte oprindelig på at blive pædagog. Men 
hun blev hurtigt glad for at læse til sygeple-
jerske og har ikke haft grund til at fortryde sit 
valg af fag.     



KREDSBESTYRELSEN
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KREDSBESTYRELSEN 
2015 – 2017
Den nyvalgte bestyrelse i kreds Syddanmark har holdt det første møde, 
umiddelbart efter resultatet af valget forelå.
På billedet ses størstedelen af kredsbestyrelsen, de fire kredsnæstformænd 
samt kredsformanden.
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Psykiatrien i Region Syddanmark er gået i offensiven for at ruste medarbejderne, 
så blandt andet strategien om at nedbringe tvang med 50 procent inden 
udgangen af 2018 og styrke forebyggelse kan realiseres. 

PSYKIATRIEN RUSTER SIG  
TIL NYE TIDER

KOMPETENCEUDVIKLING – PSYKIATRIEN

Behandlingsformer i relationen til patienten 
– for eksempel psykodynamik, miljøterapi og 
kognitiv behandling – kræver nye redskaber. I 
budgetforliget for 2015 blev alle satspulje-
midler, 43 mio. kr., tilført psykiatrien med 
henblik på at kompetenceudvikle medarbej-
derne over fire år. 

– Vi er i den lykkelige situation, at vi i for- 
bindelse med Ned med tvang – op med 
forebyggelse-strategien har fået penge til 
kompetenceudvikling. Det er en kæmpefor-
del, at midlerne er blevet udmøntet, og at der 
er blevet sat konkrete initiativer i gang, ikke 
mindst for sygeplejerskerne i psykiatrien, 
siger oversygeplejerske Isabel Gindeberg, 
Psykiatrisk Afdeling Middelfart.

Psykiatriens kompetenceudvikling foregår 
både på det overordnede niveau med en stor 
plan for samtlige faggrupper og på det indi- 
viduelle niveau, hvor en kompetencemodel 
for sygeplejersker løbende er blevet imple- 
menteret over de senere år i forbindelse med 
MUS-samtaler. 

Politikerne ser behovet
Dorte Ruge, der er fællestillidsrepræsentant 
for cirka 500 sygeplejersker i psykiatrien og 
næstformand i Fælles-MED, understreger 
behovet for, at sygeplejersker og andre 
faggrupper får styrket deres faglige kompe- 
tencer. Særligt mulighederne for at agere i 
forhold til patienter. Ned med tvang-målsæt-
ningen i døgnafsnit og behandlingspakker i 
lokalpsykiatrien, som inddrager behandlings-
former som gruppeterapi og recovery, 
indikerer, at det er blevet nye tider i tilgangen 
til den psykiatriske patient.

Dorte Ruge 
fællestillidsrepræsentant

Isabel Gindeberg, oversygeplejerske 
Psykiatrisk Afdeling Middelfart
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- Vi har i regionens hovedudvalg haft møde 
med politikerne i regionsrådets forretnings-
udvalg op til 2016-budgettet, og de har fået 
øjnene op for kompetenceudvikling, også for 
at tiltrække og fastholde medarbejdere i 
psykiatrien. Læger er den sværeste gruppe 
at skaffe, og med den lave ledighed blandt 
sygeplejersker skal vi ligeledes være om os 
for at få besat disse stillinger. Vi appellerer til 
sygeplejersker i somatikken, hvis faglighed vi 
også har brug for. Der er flere årsager til, at 
psykiatriske patienter i gennemsnit lever 
15-20 år kortere end andre, siger Dorte 
Ruge.

Kompetenceudviklingen i forhold til at ned- 
bringe tvang lægger sig oven i den efter- og 
videreuddannelse af medarbejdere, der i 
forvejen foregår i psykiatrien. 

Læring i dagligdagen vigtig
Et af målene i kompetenceudviklingsplanen 
for 2015-2018 rækker langt videre end 
slutåret. Om 10 år er målet, at 55 procent af 
sygeplejerskerne på psykiatriens sygehuse 
har den etårige specialuddannelse. Hertil 
kommer flere obligatoriske kurser, blandt 
andet inden for diagnostik og psykopatologi. 
Ligeledes konflikthåndtering, hvor døgnaf-
snittene arbejder med ti interventioner, 
Safewards, til at undgå konflikter, er et 
vigtigt område. 

– At være på kursus er ikke i sig selv kompe-
tenceudvikling, for den teoretiske viden skal 
kombineres med arbejdet med patienterne i 
dagligdagen, så man opnår færdigheder og 
kunnen. Man skal kunne se på patienten, at 
det virker, siger Isabel Gindeberg.

Dorte Ruge deler synspunktet, at teori og 
praksis er hinandens forudsætninger.

– Den daglige kompetenceudvikling i det afsnit, 
man arbejder i, at man lærer af hinanden, er en 
overset værdi. Alt det, man kan putte i skema- 
er, kasser og e-learning, må ikke overskygge 
kulturen og det faglige miljø, personalet be- 
væger sig i dagligt, siger Dorte Ruge.

Kompetencemodel giver overblik
At opnå gode resultater kræver, at persona-
let i det enkelte afsnit har den rigtige sam- 
mensætning. Her er kompetencemodellen 
”Fra novice til ekspert” udviklet af den 
amerikanske sygeplejeforsker, Patricia 
Benner, et godt redskab. Den opererer med 
sygeplejerskers fem kompetenceniveauer, 
og de er sammensat af fem kompetenceom-
råder: Basis, faglig, kritisk, organisations- og 
social kompetence. 

Ved MUS-samtaler kan lederen af et afsnit 
kortlægge hver enkelt medarbejders profil 
og sætte dem sammen til en afsnitsprofil.

– Kompetencemodellen er ikke indført alle 
steder i psykiatrien, men er flere steder 
velimplementeret som et vigtigt redskab til 
at opnå den rette sammensætning af 
personalet. I mit eget område med hele 
retspsykiatrien og tre nye afsnit på kort tid 
gjaldt det i første omgang om at få hverda-
gen til at fungere, men vi indførte modellen i 
efteråret 2014, siger Isabel Gindeberg.

Det skal fortsætte efter 2018
Dorte Ruge er klar til at holde politikerne fast 
på også langsigtet at dygtiggøre personalet.

– Region Syddanmark har prioriteret psykia- 
trien med de 43 mio. kr. til kompetenceud-
vikling over de næste tre-fire år. Nu gælder 
det om at holde gryden i kog, så den 
fortsætter efter 2018. Nedbringelse af 
tvang ophører ikke, og der vil fortsat være 
fokus på det ud over den periode, planen 
rækker. Desuden kommer der hele tiden nye 
medarbejdere i psykiatrien, som skal 
uddannes, siger Dorte Ruge.

En arbejdsgruppe med repræsentanter for 
DSR og Psykiatrien i Region Syddanmark 
arbejder med at finde en model for, hvordan 
der kan kobles lokale lønmidler på den 
kompetencemodel, der anvendes i MUS- 
samtaler for at kortlægge sygeplejerskers 
kompetencer. Et af målene er, at det skal 
gøres synligt, hvilke kompetencer der 
tilgodeses lønmæssigt.  

300 flere  
sygeplejersker

Den syddanske psykiatri har ikke kun 
fagligt indledt en oprustning. Også 
med antallet af medarbejdere er der 
sket forstærkninger. FTR Dorte Ruge 
anslår, at der i forhold til 2011 er 
ansat cirka 300 flere sygeplejersker i 
psykiatrien, så der nu er over 1.000. 
Hun repræsenterer cirka 500 i den 
jyske del af regionen. 



HVERDAGSLIV

Marianne Matthiesen, Aabenraa Sygehus, har været klinisk vejleder i en årrække 
og mærker, at både tiden til at vejlede og de studerende er under pres på den 
sidste del af sygeplejeuddannelsen. 

SAMSPILLET  
MED DE FREMTIDIGE KOLLEGER
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Marianne Matthiesen har arbejdet med at 
ruste studerende bedst muligt til en fremtid i 
sygeplejefaget i en pæn del af sit efterhån-
den lange arbejdsliv. 

Med en afstikker på et par år i hjemmeplejen 
har hun siden 1985 arbejdet på, hvad der nu 
er kendt som Neonatal- og barselsklinikken 
på Aabenraa Sygehus, og her vejleder hun 
sygeplejestuderende i hovedsageligt de to 
sidste 10-ugers praktikker, modul 11 og 12. 
Afdelingen blev i fjor flyttet fra Sønderborg 
til Sygehus Sønderjyllands akutsygehus i 
Aabenraa.

– Vi tager os af intensive og for tidligt fødte 
børn, og det kræver naturligvis kendskab til 
plejen af intensive patienter og erfaring 
inden for det neonatale område, herunder at 
inddrage forældre i plejen. Som kliniske 
vejledere inddrager vi de studerende i 
arbejdet under hensyntagen til børn og 
forældre, siger Marianne Matthiesen.

Patienten er omdrejningspunktet
Afdelingen har tre kliniske vejledere, hvoraf 
den ene også har ansvaret for jordemoder-
studerende. Marianne Matthiesen har haft 
sin nuværende funktion som klinisk vejleder i 
næsten 10 år og havde også tidligere med 
studerende at gøre.

– Jeg synes, vi skylder vore fremtidige kol- 
leger, at de får en ordentlig uddannelse, og at 
det er en god oplevelse at være studerende 
på vores afdeling. Vi forsøger at give videre 
til de studerende, at de skal have respekt for 
patienten – på vores afdeling med forældre-
ne som udgangspunkt – og at patienten er i 

centrum for vores arbejde. Meget af vores 
arbejde som sygeplejersker består i at vej- 
lede forældre til indlagte børn, så de kan tage 
del i pasningen, siger Marianne Matthiesen.

Hun har ud over det obligatoriske modul i 
klinisk vejledning taget flere diplommoduler 
inden for undervisning og vejledning for at 
styrke sin pædagogiske faglighed over for de 
studerende. 

Tid til studerende under pres
Neonatal- og barselsklinikken har ikke und- 
gået besparelser i de senere år, og normerin-
gen er blevet mindre. Det lægger pres på 
også arbejdet med de studerende. De klini- 
ske vejledere har et antal gå-fra-dage, 
kontordage, hver måned, og de afpasses 
efter arbejdsplanen og arbejdsmængden på 
afdelingen. Disse frirum til blandt andet 
refleksion og teori med de studerende kan 
være under pres. 

I en 10-ugers praktik indgår tre-fire fælles 
refleksionstimer med de øvrige afdelinger i 
Familiecentret, gynækologisk afdeling og 
børneafdelingen. Marianne Matthiesen har i 
reglen en studerende ad gangen, som følger 
hende hele tiden i dagligdagen. I perioder 
med to studerende må hun trække på kol- 
leger.

– Hårfarven hos sygeplejerskerne i afdelin-
gen er mest i grå nuancer – mange af os har 
været her længe – og vi forsøger at have en 
positiv og humoristisk tilgang til arbejdet, 
selv om vi ofte har vanskelige patientforløb. 
Det smitter også af på de studerende, hvis 
evalueringer er pæne, og det er ikke kun de 

kliniske vejlederes fortjeneste. Alle er imøde- 
kommende og villige til at besvare spørgs-
mål. Men vi kan ikke tåle at blive mere pres- 
sede, uden at det går ud over kvaliteten, de 
studerende og patienterne, siger Marianne 
Matthiesen. 

Meget at lære på 10 uger
Også de studerende er under pres på modul 
11 og 12, der ligger i det sidste år af sygeple-
jeuddannelsen. 

– Det er en stor mundfuld at lære specialet at 
kende på 10 uger. På modul 12 kommer kvali- 
tetssikring og organisation og ledelse oveni, 
og de studerende skal til eksamen i afdelin-
gen og vise, at de kan udføre selvstændige 
opgaver. De har i realiteten fokus på eksa- 
men fra dag et på afdelingen, og vi skal som 
kliniske vejledere hjælpe dem med at af- 
grænse deres pensum. Jeg synes generelt, at 
de studerende er dygtige, men vi kan mærke, 
 at kravene til dem er høje, siger Marianne 
Matthiesen.

Hun henviser til, at en færdiguddannet syge- 
plejerske normalt er i afdelingen i to år, før 
hun er fuldt fortrolig med specialet. Det skal 
en studerende danne sig et overblik over på 
10 uger og være i stand til at agere selvstæn-
digt. 

Nok at se til i fritiden
Ved flytningen af børnespecialet fra Sønder- 
borg til Aabenraa fik Marianne Matthiesen, 
58 år, firedoblet afstanden til sin arbejds-
plads fra hjemmet i landsbyen Hundslev ved 
Augustenborg, så hun nu kører ca. 60 km 
hver vej. Det har dog ikke fået hende til at 
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sætte udløbsdato på hverken sin tid i afde- 
lingen eller faget i det hele taget. Hun trives i 
jobbet. 

På det nedlagte husmandssted med heste 
og høns kobler hun af med at passe hus, have 
og husdyr, hun er aktiv i en læseklub og en 
pigekortklub, og så lufter hun jævnligt 
motorcyklen, en Kawasaki 500 Vulcan. Hun 
er også begyndte at spille golf. 

Ægtemanden Bent Nielsen er for nylig gået 
på pension efter 10 år som selvstændig 
tømrermester, datteren er langt fremme på 
sygeplejeuddannelsen i Odense, modul 12, 
og sønnen læser til bygningskonstruktør. 

Kort om  
Marianne  
Matthiesen

Navn: 
Marianne Matthiesen 

Titel: 
Sygeplejerske og klinisk vejleder 

Arbejdssted: 
Neonatal- og barselsklinikken, 
Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. 



KARRIEREPLANLÆGNING

Karriere er mest noget for dem, der går med en leder i maven. Sådan er 
den uddøende stereotyp af karrierebegrebet, der i den moderne udgave 
er langt mere dynamisk og grænseløst. 

ER DU PÅ DYBT VAND  
MED DIN KARRIERE?

Alle tænker i karriere
I et samarbejde mellem DSR og a-kassen DSA 
tilbydes sygeplejersker tre typer af karrie-
resamtaler: Karriereafklaringssamtaler – job-
søgningssamtale – uddannelsessamtale. 
Samtalen bookes på DSR eller DSA’s hjem- 
meside, hvorefter man bliver ringet op af en 
konsulent. Indtil videre er der gennemført 
over 200 karrieresamtaler. 

– Næsten alle tænker i karriere og karriere-
udvikling i disse år. Tidligere var det for de få. 
Hvor man før kunne være basissygeplejerske 
samme sted i over 30 år, hvorefter man gik på 
pension, skal alle nu udvikle sig, hvor de er, 
og er sjældent på samme arbejdsplads ret 
længe. I Norden skifter vi gennemsnitligt job 
efter tre et halvt år, og mange tænker i 
videre- og efteruddannelse, før de er fær- 
dige med uddannelsen, siger Naja Vyberg.

Flere muligheder i faget
Hun tilskriver den ændrede tilgang til egen 
karriere både den generelle og samfundsbe-
tingede udvikling på arbejdsmarkedet og 
mere fagspecifikke forhold. 

– Der er opstået flere nicher, flere opgaver og 
flere muligheder for at specialisere sig i syge- 
plejefaget. Alt er blevet mere individualiseret 
med øget fokus på livslang læring og udvik- 
ling. Det handler ikke kun om at læse videre 
på en uddannelse, men også at dygtiggøre 
sig og specialisere sig på sin afdeling eller i 
den kommune, hvor man arbejder. Overalt er 
der behov for dygtige sygeplejersker i frem- 
tiden, siger Naja Vyberg.

Naja Vyberg er i spidsen for Projekt Karriere-
udvikling, hvor Dansk Sygeplejeråd (DSR) 
udvikler en række medlemstilbud, så syge- 
plejersker bliver i stand til bedre at agere på 
et arbejdsmarked i konstant bevægelse.

– Der har ikke tidligere været så meget 
opmærksomhed om begrebet, der mest har 
været forbundet med lederstillinger. Men 
karriere handler også om at udvikle sig på sin 
arbejdsplads, være forberedt til et jobskifte 
samt efter- og videreuddannelse, siger Naja 
Vyberg, der ud over at være projektleder er 
konsulent i DSR. 

Ud over et særligt afsnit på DSR’s hjemmesi-
de, dsr.dk/karriere, og tilbud om at deltage i 
workshops om forskellige emner, har det 
siden 1. september været muligt at booke en 
karrieresamtale. 

Projektleder Naja Vyberg er selv 
uddannet sygeplejerske og har 
derudover en kandidatuddannelse i 
pædagogisk sociologi.

Hvordan  
kommer du 
videre?

Det afhænger meget af, i hvilken ret- 
ning du ønsker at bevæge dig. Hvor ser 
du dig selv om 5-10 år? Det bedste råd 
er at tage en karrieresamtale, hvor der 
er fokus på dine kompetencer, og hvad 
du er motiveret til. Book en karrie-
resamtale på dsr.dk/karrieresamtaler. 
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 LEXI.DK 

Gæt kodeordet og send det til nytisyd@dsr.dk   
så deltager du i konkurrencen om et gavekort til Matas på 500 kr.
Dato for indsendelse af kodeordet er senest den 31.12.2015. Vinderen 
får direkte besked.

JULEKRYDSORD
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Den ene er sygeplejerske i en kommune, hendes søster er på et sygehus. 
Chefkonsulent Gerda Dam Hansen, DSR, Kreds Syddanmark, besvarer 
deres spørgsmål inden årets sidste højtid. 

JYTTES OG SØSTERENS ARBEJDSTID  
JUL OG NYTÅR

Her er søgnehelligdagene
Hvilke dage er så søgnehelligdage?, spørger Jytte:

Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag (både KL og 
DR). Hvad gælder for den kommende jul og nytår, hvor mange dage er 
der tale om:

Dette gælder for kommunerne 

24.12.15
Søgnehelligdag fra 
dagtjenestens 
begyndelse

Gælder alle ansatte undtagen 
sygeplejersker der er ansat som 
fast nattevagt

25.12.15 Søgnehelligdag fra kl. 00 – 24
26.12.15 Søgnehelligdag fra kl. 00 – 24

31.12.15 Søgnehelligdag  
fra kl. 12.

Gælder alle ansatte, undtagen 
sygeplejersker der er ansat som 
fast nattevagt

OBS. Er man ansat til fast dagvagt 
sker nedskrivning fra klokken 12, 
ansatte til skiftende tjenester eller 
fast aftenvagt sker nedskrivning 
fuldt ud

1.1.16 Søgnehelligdag fra kl. 00 - 24

For sundhedsplejersker og andre der er selvtilrettelæggere gælder, at 
de har fri på søgnehelligdage. 24.12 og 31.12 er fridage.

Dette gælder for det regionale område
24.12.15 Søgnehelligdag fra 

dagtjenestens 
begyndelse

Gælder alle ansatte undtagen 
sygeplejersker der er ansat som 
fast nattevagt

25.12. 15 Søgnehelligdag fra kl. 00 – 24
26.12.15 Søgnehelligdag fra kl. 00 – 24
31.12.15 Ret til frihed i størst muligt omfang mellem  

kl. 12 - 24
1.1.16 Søgnehelligdag fra kl. 00 – 24

Brug din tillidsrepræsentant
Jeg opfordrer Jytte til at tage kontakt til tillidsrepræsentanten (TR) og 
beder hende gøre søsteren opmærksom på det samme, da TR ved, hvor 
lang normperioden er, der hvor hun arbejder. 

Jeg opfordrer i øvrigt til altid at tjekke lønsedlen, og at TR altid kan 
bruges, da de har fået redskaber til at hjælpe det enkelte medlem. 

Julen og nytåret 2015 nærmer sig, 
og hvad er det lige, der skal ske i 
forhold til arbejdstidsplanlægnin-
gen? 

Dette spørgsmål fik kredsen af 
Jytte, der arbejder i en kommune 
og ikke lige kan huske, hvordan 
reglerne er. Jytte har en søster, der 
også er sygeplejerske. Hun 
arbejder på sygehuset, og 
søsteren kender heller ikke 
reglerne. 

Jytte bliver lidt forundret over, at jeg spørger hvor mange timer hun er 
ansat til at arbejde om ugen, men det er på grund af følgende:

Når der forekommer en søgnehelligdag, nedsættes antallet af timer, 
der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden, med 7,4 time pr. 
søgnehelligdag, hvis man er fuldtidsansat.

Ansatte på deltid får en forholdsmæssig nedsættelse. Det skal fremgå 
af mødeplanen, hvor mange timer, der er sket nedskrivning med  (7,4: 
37 x det ugentlige timetal, man er ansat). For en ansat på 30 timer om 
ugen skal der ske nedskrivning med seks timer for hver søgnehelligdag.  
Det gælder både for det kommunale og det regionale område. 

Derudover orienterer jeg Jytte, om at nedskrivning kan ske i den 
mødeplanperiode, hvor søgnehelligdagen falder eller en følgende 
mødeplanperiode, dog senest tre måneder efter søgnehelligdagen.

Gælder det så også for min søster?, spørger Jytte. 

Der er lidt andre regler, for i det regionale område har de en aftalt 
normperiode, og nedskrivningen skal ske inden for den aftalte 
normperiode.


