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4 AKTIVISMENS MANGE ANSIGTER 
Kredsens sygeplejersker var synlige både foran Forligsen og Christiansborg en uge i 
maj. Blandt dem var ny kredsnæstformand, der betegner sig selv som oprørsk. 

6 TEMA NYT OUH: NYT OUH – FORVENTNINGER SLÅR BEKYMRINGER
Mere samarbejde på tværs og fælles sengeafsnit bekymrer fortsat mange OUH-sy-
geplejersker. Men det overskygges af glæden ved i foråret 2023 at flytte ind i et helt 
nyt sygehus. Kredsløbet har talt med to nøglepersoner.   

10 TEMA NYT OUH: SLANGEN I SYGEHUSPROJEKTET
DSR, Kreds Syddanmark, har været kritisk over for planerne om, at sygeplejersker 
på Nyt OUH skal arbejde på tværs i større enheder. Ledelsen har lyttet. 

11 VILDE VACCINATIONSDAGE I VARDE
To sygeplejefaglige konsulenter kom til at spille centrale roller, da over 500 borgere 
i Varde Kommune skulle tilbydes vaccination. Kredsen har indgået aftaler med en 
række kommuner om ekstraarbejdet. 

12 SPILLEREGLERNE TIL EN NY FASE AF CORONAKRISEN
De højt besungne – men også svært håndterbare – engangstillæg for at indgå i 
covidafsnit blev ikke gentaget, da DSR og Region Syddanmark indgik nye aftaler 
om vilkår på sygehuse. 

14 TO NYE MEDARBEJDERE I KREDSEN
Britt – ny arbejdsmiljøkonsulent. Maria – ny politisk konsulent. 

15 HVEM SKAL KÆMPE FOR DIG DE NÆSTE FIRE ÅR - OG VIL DU SELV 
VÆRE MED PÅ HOLDET?
 
Valget til kredsbestyrelse og formandskab nærmer sig. Herunder er nogle vigtige 
datoer, du bør være opmærksom på. 

16 HOLD DA HELT FERIE – MED FERIETILLÆG
Den nye ferielov gør op med, at man som nyansat først kan optjene ferie fra et 
år efter tiltrædelsen. Samtidighedsprincippet indebærer, at du kan holde ferie i 
samme år, som den er optjent. 
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C
ovid-19-pandemien og 
et nyt langstrakt forløb 
om at nå frem til en 
ny overenskomst for 
sygeplejersker præger 
også denne gang den 

udgave af Kredsløbet, du har foran 
dig. De to begivenheder har i måne-
der haft sammenfald og har belastet 

de involverede parter maksimalt.

På den baggrund er det opmuntrende at opleve, at 
medlemmer af kredsen har overskud til at være aktive i 
sygeplejerskernes årtier lange kamp for at opnå ligeløn 
i forhold til sammenlignelige faggrupper. Syddanmark 
har markeret sig foran Forligsen og foran Christiansborg, 
hvor en tværfaglig gruppe af aktivister fra de traditi-
onelle kvindefag hver tirsdag tager et opgør med den 
forhadte tjenestemandsreform fra 1969. Du kan læse om 
syddanske frontkæmpere inde i bladet. 

Det er vigtigt, at vi hører andre stemmer blandt syge-
plejersker end os, der arbejder professionelt med løn og 
arbejdsvilkår i dagligdagen. Græsrodsbevægelser kan 
med deres autenticitet være med til at slå hul på muren 
ind til magten, og du vil inde i bladet kunne læse, at det 
lykkes for de syddanske frontkæmpere. 

OK21-dramaet og covid-19-situationen er forbigående 
dramaer, som vi fra DSR’s side forsøger at håndtere på 
bedste vis. Vi har også tilladt os at tage de mere langsig-
tede briller på i Kredsløbet med et tema om det byggeri, 
der inden for et par år vil være kredsens største arbejds-
plads for sygeplejersker, Nyt OUH i det sydøstlige Odense. 

Milliardbyggeriet er kulminationen på de sygehusbygge-
rier, der fulgte Erik Juhl-udvalgets arbejde og regionens 
akutplan, Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark, i 
2007.  Hver sygehusenhed har sit særkende og sine spe-
cialer, og Nyt OUH er som universitetshospital krumtap-
pen, hvorfra tråde til ikke kun det øvrige sygehusvæsen, 
men også kommuner og almen praksis, udgår. 

Det er både det største sygehusbyggeri nogensinde i 
vores del af landet og et bud på fremtidens sygepleje, 
som den udfolder sig, hvor barren for specialisering og 
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VI BYGGER SUPERSYGEHUSE 
og høje forventninger

JOHN CHRISTIANSEN 
KREDSFORMAND KREDS SYDDANMARK

faglighed er sat højt. Vi har fulgt projektet fra dets spæde 
begyndelse og haft kritiske øjne på, hvordan rammerne 
for at yde sygepleje af høj kvalitet vil blive i nybyggeriet. 

Du vil i temaet kunne læse om vores betænkeligheder 
ved, at sygeplejersker var tiltænkt at arbejde i større 
områder, sengeslanger, med risiko for tab af specialise-
ring og forankring i jobbet. Der er blevet lyttet til os, de 
større områder har et nyt, mere tilforladeligt navn, og 
vores værste anelser om, at medlemmer ville blive kastet 
rundt mellem specialer, er delvis blevet gjort til skamme.

Mens byggeriet ved Odense er på sit højeste, har Region 
Syddanmark sendt en ny akutplan i høring, hvor formålet er 
at styrke sammenhængen i regionens sundhedsvæsen. Den 
vil vi naturligvis også forholde os til med et høringssvar.

Vi befinder os i en tid præget af opbrud. Borgere og 
patienter vil i højere grad cirkulere mellem områder, og 
det vil få stigende betydning for den måde, vi kommer til 
at arbejde på. Flere sygeplejersker vil være i en gråzone 
mellem kommune og sygehus, hvor den nuværende 
lovgivning ikke rigtig rækker til at sætte rammen for 
hverken ansættelse eller ledelse. 

Vi ser flere projekter i Syddanmark, hvor både sygehuse og 
kommuner rækker hænderne ind for at nå hinanden og 
sikre den optimale arbejdsdeling og det sammenhængende 
patientforløb. Noget skal klares regionalt, andet lokalt. 

Som sygeplejersker skal vi være kritiske over for at 
afgrænse vores virkeområde, og vi skal også være ambi-
tiøse. I en tid med mangel på sygeplejersker opstår nye 
karrierespor, nye opgaver, og vores svar på denne anakro-
nisme er at fortsætte med at uddanne flere sygeplejersker.   

Jeg håber, når du læser dette blad, at OK21 er kommet i 
hus, og ikke mindst, at Folketinget er med i den langsigtede 
løsning, der skal rette op på sygeplejerskers for lave løn. 
Det er vigtigt for os og afgørende for sundhedsvæsenet, 
hvis de vil kunne rekruttere og fastholde sygeplejersker.

Det er mit sommerønske. God sommer til jer alle.  
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S
ygeplejerskernes snævre afvisning af OK21 
har fremmet aktivismen i medlemskredsen. 
Mange tvivler på, at et endeligt opgør med 
Tjenestemandsreformen af 1969 kan opnås 
gennem overenskomstforhandlinger, men 
at der må anlægges et mere vedvarende 

pres på Folketinget for at skabe reel ligeløn. 

En uge i begyndelsen af maj illustrerer, hvad der rører 
sig blandt også syddanske sygeplejersker. Kredsformand 
John Christiansen og 1. kredsnæstformand Helle Kruse 
Hansen var på plads blandt hujende fagfæller foran 
Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i Københavns 
hjerte, hvor forligsmand Lise-Lotte Nilas for anden gang 
mødte parterne, DSR og Danske Regioner. 

Møde med politikere foran Borgen
Få dage forinden havde den nye kredsnæstformand, 
Camilla Duus Smith, samlet et hold af sygeplejersker, der 
deltog i den tværfaglige demonstration, Tjenestemand-
stirsdag, foran Christiansborg. DSR og andre faggrupper 
lægger op til at flytte slaget om Tjenestemandsformen 
inden for parlamentarismens tykke mure, og folketings-
medlemmer fra flere partier kvitterede ved at møde akti-
visterne ved Borgen, blandt andre SF’s Karsten Hønge og 
Enhedslistens Pernille Skipper, der sammen med Dansk 
Folkepartis Liselott Blixt tydeligst har talt for at gøre op 
med den forhadte reform. Andre MF’ere har derimod talt 
for trepartsforhandlinger og de ordinære OK-forhandlin-
ger som et forum for forandringer. 

- Vi vil gerne være synlige og vise firkløveren frem, og 
vi var til stede foran Christiansborg med vores budskab 
om lønløft. Vi har den næsthøjeste kompetenceprofil 
efter læger, men ligger nederst med lønnen. Vi skal have 
et kæmpelønhop, for at det bliver retfærdigt, og vi kan 
rekruttere til fremtiden inden for sygepleje, siger Camilla 
Duus Smith, der steg op på lastbilladet og holdt tale 
foran de fremmødte denne tirsdag.

Trætte sygeplejersker efter corona
Den 40-årige sygeplejerske vedgår, at hun er kommet ind 
som en oprørsk stemme i kredsens formandskab, men at 
hun som person har to sider. Camilla Duus Smith beteg-
ner på den anden side sig selv som en retskaffen kvinde 
med stor respekt for lov og ret. 
    
Camilla Duus Smith debuterede fagpolitisk i kredsbesty-
relsen i 2017 og har siden markeret sig på især Facebook 
med sine ikke altid slebne synspunkter. Hun står også bag 
den største af de lokale aktionsgrupper, som kredsen har 
taget initiativ til for at understøtte lokale aktiviteter i en 
eventuel strejkesituation. Opbakningen er størst i Odense.

- Mange sygeplejersker er trætte og matte efter en coro-
naperiode, hvor de har været hårdt spændt for i over et 
år. Jeg kan godt forstå, at de har forventninger til deres 
fagforening, og at der skal ske noget med lønnen. Det 
har der skullet i 52 år, siger Camilla Duus Smith.   

AKTIVISMENS 
mange ansigter
Kredsens sygeplejersker var synlige både foran Forligsen og Christiansborg en uge i maj. Blandt 
dem var ny kredsnæstformand, der betegner sig selv som oprørsk. 

OK21

Kredsformand John Christiansen og 1. kredsnæstformand Helle Kruse 
Hansen viste deres opbakning til DSR’s forhandlere foran Forligsen. 
Foto: Maria Mølgaard Berg
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OK21

Det kampberedte hold fra Kreds Syddanmark bestod denne tirsdag af Kurt Sørensen fra dagkirurgisk afdeling på Kolding Sygehus, Susanne Gehrt Pe-
dersen, FAM Svendborg, Dorte Lina Vejlgaard, Lise Weis-Hansen og Ann-Louise Lintrup, alle Hospice Sydvestjylland, samt kredsnæstformand Camilla 
Duus Smith. Også SF’s Karsten Hønge og tidligere kredsnæstformand Line Gessø Hansen blandede sig i selskabet. Foto: Linn Gehrt Pedersen

Sammen er vi stærkere
Elin Søndergaard, 53 år, sygeplejerske, Børneafdeling H1, OUH:

- Jeg havde overhovedet ikke overvejet 
at stemme ja til OK21, simpelthen 
fordi der ikke bliver kigget nok på 
vores løn i forhold til det ansvar og 
de kompetencer, vi skal have i faget. 
Jeg var væk fra sygeplejen i 13 år på 
grund af løn- og arbejdsvilkår, og da 
jeg vendte tilbage i 2014, var jeg nødt 
til at engagere mig politisk. I stedet 

for at brokke mig, ville jeg forsøge at ændre på noget og 
stillede med kort varsel op til regionsrådsvalget for Social-
demokratiet i 2017. Jeg stiller op igen, og efter min tilbage-
venden til faget har jeg en forhåbning om at blive valgt. 

- Da Camilla Duus tog initiativ til en aktionsgruppe i 
Odense, måtte jeg bare være med, og nu forsøger jeg 
at fyre op under kolleger. Det skal nok lykkes, selv om 
jeg kan mærke, at de ikke har været vant til at have en 
politisk aktiv i afdelingen før. Jeg oplever generelt, at 
sygeplejersker er nervøse for at stille sig op og råbe højt, 
og at det skal gå ud over vagtplanen. Den bekymring 
har vi ikke på vores afdeling, og hvis 10 medarbejdere 
fra samme sted er med, beskytter man hinanden. Man 
finder et fællesskab ved at stå med fanerne sammen, 
som man ikke får andre steder.  

Vi må ud med plancherne
Charlotte Jørgensen, 56 år, sygeplejerske på det midlertidige opholdssted, Vesterløkke, i Kolding:

- Jeg har altid stemt nej til OK. Jeg 
synes ikke, sygeplejersker med den 
uddannelse, vi har, og med, hvad vi 
har af arbejdsopgaver og skal kapere 
– den empatiske og medmenneskelige 
rolle – får nok i løn. Sundhedsvæsenet 
er faldet i kvalitet i de 20 år, jeg har 
været i faget, og nærmiljøet er fuld-
stændig forsvundet. Jeg har altid talt 

meget for god dialog og samarbejde, og så nytter det ikke, 
at ledelser er konfliktsky og ikke vil tale om problemerne.  

- Vi bliver nødt til at være mere aktive, når politikerne 
og den danske befolkning ikke anerkender vores 
arbejde. Vi var hverdagens helte i begyndelsen under 
covid-19, men når vi bad om noget, fik vi ingenting. 
Vi skal synliggøre, hvad vi har med at gøre og favner. 
Det kan vi gøre ved at lave plancher og stille os foran 
rådhuse og indkøbscentre, og hvor der ellers er mange 
mennesker. Det kan også ske gennem artikler i dag-
blade og ugeaviser. Charlotte Jørgensen

Elin Søndergaard
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TEMA: NYT OUH

NYT OUH  
– forventninger slår bekymringer
Mere samarbejde på tværs og fælles sengeafsnit bekymrer fortsat mange OUH-sygeplejersker. 
Men det overskygges af glæden ved i foråret 2023 at flytte ind i et helt nyt sygehus. Kredsløbet 
har talt med to nøglepersoner.  

D
u ser de gule skilte fra E20-motorvejen i 
det østlige Odense: Nyt OUH. Danmarks 
største helt nybyggede sygehus skal stå 
klar om mindre end to år og vil blive den 
suverænt største arbejdsplads for sygeple-
jersker i Region Syddanmark. 

Kredsløbet har talt med to af de sygeplejefaglige nøgle-
personer, der er med i forberedelserne til at flytte ind i de 
næsten 250.000 m² og sikre behandling og pleje af høj 
kvalitet. Mathilde Schmidt-Petersen er sygeplejefaglig 
direktør, og Kirsten Nikolajsen er fællestillidsrepræsen-
tant (FTR) for cirka 3.500 sygeplejersker og radiografer 
på sygehusene under OUH. I coronaperioden er der flere. 
De er af praktiske grunde interviewet hver for sig. 

Hvornår kom du med i Nyt OUH-projektet  
– og hvad tænkte du?
Kirsten: Jeg kom så småt med som FTR-suppleant i 2010, 
men først i maskinrummet, da jeg blev FTR i januar 
2013. Min tanke var, at det hele forekom uvirkeligt og 
svært at forestille sig. I medierne var der meget om su-
persygehuse. Vi fik at vide: I skal ikke lade jer begrænse, 
tænk ud af boksen, og der var ikke den tanke, der ikke 
blev tænkt. For eksempel en cykelsmed i kælderen til at 

reparere personalets cykler og to go-aftensmad. Siden 
har vi kigget mere på ”need to have” og ”nice to have”. 
Mathilde: Jeg sad i en lederstilling på Svendborg Sy-
gehus, da det kom frem, og jeg tænkte, at det lød rigtig 
spændende og interessant, men at der var lang tid til, at 
planerne bliver realiseret. Efterhånden hørte jeg mere, 
der blev nedsat grupper, og jeg kom med i to. Men det 
var først, da jeg tiltrådte som sygeplejefaglig direktør i 
2018, at jeg kom helt tæt på.  

Hvem tænker du først på, medarbejdere eller patienter?
Kirsten: Jeg tænker på medarbejdere. Det er det, jeg 
er skolet til. Det er en diskussion, jeg jævnligt har med 
direktionen, at har medarbejderne det godt, har pa-
tienterne det også godt. Men jeg ser det også ud fra et 
patientperspektiv. Du kan ikke finde en sygeplejerske, 
der ikke har patienten i fokus.
Mathilde: Patienterne. Det er dem, vi bygger sygehuset 
til, så vi får nogle rammer til at kunne yde vores bedste. I 
forlængelse af det tænker jeg på medarbejderne, for det 
er dem, der skal fylde rammerne ud. 

Gejst og glæde
Hvad var modellen for at involvere medarbejdere  
i projektet?
Kirsten: Det var lidt knudret, da det begyndte. Hvilke med-
arbejdere skulle involveres? Vi fik først samlet en gruppe 
af – undskyld mig – lidt tilfældigt valgte i stedet for dem, 
der som TR eller AMiR havde et mandat fra deres kolleger. 
Almindelige sygeplejersker har ikke de samme mulighe-
der for at hæve sig op i helikopteren. Men heller ikke en 
AMiR fra en operationsafdeling kender de andre operati-
onsgange og deres behov. 

Så kom der et forslag om at ansætte en arbejdsmilj-
økonsulent, vi fik lov til at opslå en stilling delt mellem 
det eksisterende og nye OUH, og Nina Storm Pedersen 
har siden august 2018 været guld værd som specialist 
på området. Vi startede forfra med planlægnings- og 
driftsgrupper med ledere og nøglemedarbejdere samt 
en repræsentant for FællesMED-Udvalget (FMU) i alle 
grupper. Grupperne skulle aflevere hver sit bud på, hvad 

To af nøglepersonerne i at få Nyt OUH til at lykkes som arbejdsplads 
for sygeplejersker, sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen 
og FTR for cirka 3.500 sygeplejersker og radiografer Kirsten Nikolajsen. 
Foto: OUH
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TEMA: NYT OUH

der var vigtigst for at arbejde på en anden måde på 
Nyt OUH. Nu er der et stort antal forberedelsesgrupper, 
hvoraf nogle regnes for mere kritiske end andre. 
Mathilde: Der blev nedsat planlægnings- og driftsgrup-
per, og som nævnt sad jeg i to, mens jeg var oversygeple-
jerske på Svendborg Sygehus. Det har hele tiden været 
direktionens sigte, at Nyt OUH skal være for hele OUH, 
også Svendborg. Nu er arbejdet overgået til 37 forbere-
delsesgrupper med hver sine opgaver, og der foregår 
rigtig meget godt arbejde og involvering af medarbejdere 
i disse grupper. Det er en kæmpegave, og jeg oplever en 
glæde ved at forberede flytningen til et nyt sygehus, som 
medarbejderne i høj grad er en del af. 
 
Den store bekymring
Der tales om mere samarbejde på tværs 
 – og fælles sengedrift?
Kirsten: Det er lige præcis et af de områder, hvor vi har 
været kritiske. At det ville blive en bygning med alt for 
meget samdrift, og at vi skulle være generalister. Vi talte 
meget om det i FMU, og af høringssvar fra TR-kollegiet 
var det tydeligt, at sygeplejersker var bange for at blive 
ansat i de sengeslanger, som nu hedder sengeområder. 
Det er ikke sådan, det er tænkt, men det er ikke nået 
helt ud i huset. ”Vi har set det, men tror ikke på det”, 
lyder det fra sygeplejersker. Jeg er nået til, at jeg tror på 

det, for der er blevet lyttet efter de mange høringssvar. 
Direktionen har erkendt, at det her må man tage meget 
alvorligt. Der var møder for alle før den endelige beslut-
ning om at lægge de afdelinger sammen, som er så små, 
at de er svære at drive med få senge og en vagtplan, der 
skal hænge sammen. Cirka 300 sygeplejersker er berørt 
af sammenlægninger, blandt andre dem på Lungeme-
dicinsk Afdeling, der bliver lagt sammen med Hjerte-, 
Lunge- og Karkirurgisk Afdeling. Det kan indebære, 
at sygeplejersker i kirurgisk speciale kan komme til at 
passe medicinske patienter. Det vil stille krav til kompe-
tenceudvikling og til de ledere, der lægger vagtplaner. 

Mathilde: Det er to forskellige ting. Mere samarbejde 
på tværs af fagligheder, afdelinger og specialer kan være 
med til at sikre, at medarbejdere med hver deres faglig-
hed og kompetencer danner et stærkt hold omkring pa-
tienten. Alle vil opleve, at det er meget mere fælles og ”vi”. 
En mindre del af sygeplejerskerne vil blive en del af fælles 
sengedrift. Den fælles sengedrift vil foregå inden for fire 
sengeenheder, en i hver af sengeområderne, der hver har 
116 senge fordelt på forskellige afdelinger og specialer. Vi 
har valgt at bevare afdelingernes struktur med udgangs-
punkt i de lægelige specialer, men nogle har så få senge, 
at vi for at få en god drift har valgt, at deres senge skal 
driftes sammen af den ene afdeling. Jeg kan godt forstå, at 

Nyt OUH – danmarkshistoriens største byggeri af et helt nyt sygehus.
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TEMA: NYT OUH

nogle sygeplejersker kan have en bekymring for at skulle 
ansættes i en anden afdeling end den, de kommer fra. 
Mit sigte er, at der absolut skal holdes fast i høj faglighed 
og specialisering. Vi skal fortsat sikre, at sygeplejerskerne 
kan deres speciale og møder patienterne med speciali-
seret sygepleje. Da vi sendte høringsmateriale ud, kunne 
man af ordlyden få en forståelse af, at man var ansat i et 
sengeområde og ikke en afdeling. Derfor valgte vi, i for-
længelse af høringsperioden, at holde informationsmøder 
for alle medarbejdere.  

Specialisering og fællesskab
Vil Nyt OUH kræve endnu mere fleksibilitet af  
sygeplejersker?
Kirsten: Nej, det tror jeg egentlig ikke, men det vil kræve, 
at vi arbejder på en anden måde. Er det fleksibilitet eller 
forandring/udvikling? Jeg vælger at sige, at det bliver en 
kæmpeforandring, og der er en lige så stor bekymring 
for, at vi bliver kastet rundt. Operationsområdet, der 
er meget specialespecifikt, får to store områder med 
samarbejde på tværs. Nogle specialer er mere belastede 
end andre, og jeg kan godt forstå bekymringen i forhold 
til specialist/generalist. Vi skal som universitetshospital 
fastholde specialistkompetencer. Et andet eksempel er 
det ambulante daghospital, hvor vi kigger på, hvad der 
måske ikke behøver at ligge i et speciale. Alle sygeplejer-
sker kan give IV-antibiotika. 
Mathilde: Fleksibilitet er mange ting. Jeg oplever, at syge-
plejersker allerede er fleksible, og at de vil blive ved med at 
være det. Nyt OUH kalder på nye fællesskaber, både inden 
for egen faggruppe og sammen med andre faggrupper. 

Hvilke afdelinger vil opleve de største forandringer,  
og hvilke dele af sygeplejen?
Kirsten: Det bliver de afdelinger, der bliver lagt sammen. 
Hvad angår sygeplejen er det en del af Nyt OUH, at pa-
tienterne ligger på enestuer, og at mere af behandlingen 
skal foregå hos dem. Sygeplejersker vil have arbejdssta-
tion på stuerne og kan være i dialog med patienterne 
imens. Faren er, at læringen mellem kolleger kan gå tabt, 
hvis vi ikke finder andre måder at samarbejde på. Det 
gælder også for læger med studerende. Mange patienter 
nyder godt af hinandens selskab, hvilket kan stille andre 
krav til os som plejepersonale. Til gengæld bliver der 
bedre forhold for pårørende. 
Mathilde: Når det gælder afdelingerne, vil fælles senge-
drift være en forandring. Men der er rigtig meget, vi kan 
forberede os på, så det ikke føles så nyt, når vi flytter. 
Oversygeplejerskerne på lungemedicinsk og hjerte, lunge, 
og karkirurgisk er for eksempel allerede i dialog om den 
nye fælles sengedrift. Hvad angår sygeplejen vil en af de 
største ændringer være, at vi får enestuer, og det bliver en 
forandring at gå fra at have og være ansvarlig for flere pa-
tienter på en stue, til at der kun er én patient på stuen. At 
gå fra egne til fælles lokaler vil også være en forandring. 

FAKTA OM NYT OUH
Region Syddanmarks nye universitetshospital 
bygges på en 800.000 m² stor grund i nordlig 
forlængelse af Syddansk Universitet (SDU) i det 
sydøstlige Odense. Bruttoetagearealet er på 247.000 
m², hvortil kommer Børne- og ungepsykiatrien på 
13.000 m². Det samlede antal sengepladser vil være 
837, heraf 131 i den samlede psykiatri. Totale an-
lægsudgifter i løbende priser: 7,9 milliarder kroner. 
Region Syddanmark bygger Voksenpsykiatrien på 
yderligere 25.000 m² lige ved siden af, finansieret 
som et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP). 

Efter strukturreformen i 2007 nedsatte den davæ-
rende regering et ekspertpanel – kendt som Erik 
Juhl-udvalget – til at vurdere de konkrete anlægs-
projekter i regionernes fremtidige sygehusstruktur, 
og om de levede op til krav om kvalitet, finansiering 
og øget produktivitet. Regeringen udmøntede i 
alt 41,4 milliarder kroner til sygehusbyggerier, 
herafNyt OUH er opbygget om en såkaldt videns-
akse, der forbinder klynger, behandlings- og senge-
afsnit og Det Sundhedsfaglige Fakultet på SDU. 
De fire klynger kommer til at indeholde Fælles 
Akutmodtagelse (FAM), børne- og ungepsykiatri, 
fødsler og kvindesygdomme samt højisolation, 
ambulatorier, nuklearmedicin og apotek.  

I 2019 gav 17 tværfaglige arbejds- og driftsplan-
lægningsgrupper deres bud på, hvordan de kliniske 
afdelinger kan bruge rammerne på OUH bedst 
muligt til at opnå gode patientforløb og et godt ar-
bejdsmiljø. Fremtidens sygehus vil med Patienten 
Først som det overordnede pejlemærke samarbejde 
mere på tværs, hvilket indebærer kompetence-
udvikling for blandt andre sygeplejersker.

Byggestarten blev fejret 28. august 2019, og efter 
en forsinkelse på fire måneder affødt af corona-
perioden vil den italienske totalentreprenør kunne 
overdrage byggeriet i det tidlige forår 2023.  
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Glem ikke Svendborg
Hvad vil du helst tage med fra det nuværende OUH?
Kirsten: Måden at samarbejde på om Nyt OUH, og at vi 
har fået inddraget medarbejderne i processen. Vi skal nå 
ud til den enkelte sygeplejersker, og vi har udpeget flyt-
tekoordinatorer, som de kan læne sig op ad, når det hele 
nærmer sig. På et tidspunkt er det ikke nyt længere, og vi 
tænker også på Svendborg Sygehus, der får nye opgaver 
og skal ombygges. Der føler medarbejderne sig lidt klemt 
i det store billede. 
Mathilde: Vores ambition om have Patienten Først, og 
at det er patientens universitetshospital med den fag-
lighed og udvikling, der foregår, vil jeg gerne have med. 
Der er allerede nu en udvikling i gang, hvor vi arbejder 
mere fælles og på tværs, og det skal vi fortsætte med 
og forstærke. Det bidrager også til, at vi bruger res-
sourcerne bedst muligt og undgår, at processer ikke er 
værdiskabende. 
Hvad vil du helst undgå?
Kirsten: De fysiske rammer, der er et helvede med 
knopskydning og barakker. En stor drøm er, at det bliver 
nemmere at komme til og fra OUH i bil og på cykel. 
Mange parkerer på Dyrskuepladsen, hvor der er mange 
indbrud, og cykler bliver stjålet. 
Mathilde: Patienternes og de pårørendes vanskeligheder 
ved at finde rundt og de arbejdsmiljømæssige udfordrin-
ger i de ældre rammer, vi har nu. 

Medarbejderne greb bolden
Hvad er lykkedes bedst i sygehusprojektet indtil nu,  
og hvad kunne være bedre?
Kirsten: Set fra min stol er det lykkedes at få inddraget 
medarbejdere fra MED-systemet, der har været en 
høringsperiode for alle medarbejdere, og virkelig mange 
har haft en mening. Jeg kunne have ønsket, at vi i et langt 
forløb havde været lidt hurtigere til at inddrage alle. 
Mathilde: Vi har fået engageret ledere og medarbejdere 
i forberedelsesarbejdet, og de har helt klart grebet mulig-
heden for at være med til at sikre, at det hele fungerer 
fra dag et. Når jeg tænker på, hvad vi kunne gøre bedre, 
er det vigtigt hele tiden at have den rette kommuni-
kation. Jeg ved, at medarbejdere undervejs har følt, at 
der har manglet kommunikation. Derfor har vi også et 
stående tilbud om, at kommunikationsmedarbejdere 
kan komme ud i afdelingerne og informere og besvare 
spørgsmål. Ligesom vi også selv stiller os til rådighed.
Hvad siger din mavefornemmelse nu?
Kirsten: Jeg glæder mig og kan ikke lade være med at 
tænke på, hvor mange sygeplejersker, der er i det her 
land, som egentlig får lov til at flytte i helt nybyggede 
rammer. Det begynder at blive mere nærværende med 
at flytte, vi har hyret et canadisk firma til at stå for det, og 
hold op, hvor er de professionelle. 
Mathilde: Vi er rigtig godt med og på rette vej. Vi har no-
get meget spændende at glæde os til at flytte ind i. Vi var 

forleden på besøg på byggepladsen, og hvor bliver man 
bare glad og stolt af at gå rundt i det nye byggeri.    

Tre ekstra til Kirsten
Hvad skal lykkes for at sikre dine sygeplejersker gode 
arbejdsvilkår på Nyt OUH?
Kirsten: Kompetenceudvikling. Vi skal være klar til de 
nye opgaver og træne i de nye omgivelser, før patien-
terne ligger der. Sengeafdelingerne vil ikke opleve ret 
store forandringer ud over enestuer, men andre afdelin-
ger skal løfte nye specialer. 

Hvor er du på skalaen mellem forventning og bekymring?
Kirsten: Jeg er mere over imod forventning end bekym-
ring. Det betyder ikke, at jeg er lalleglad, og jeg kigger 
fortsat meget efter faldgruber. Når de er blevet påpeget, 
er der blevet lyttet fra direktionen.

Hvad mærker du blandt TR og sygeplejersker?
Kirsten: Usikkerhed, fordi den enkelte sygeplejerske sy-
nes, det er svært at sætte sig ind i. Jeg hører rigtig meget 
fra dem i Svendborg: Har jeg en fremtid, når opgaver 
forsvinder herfra? Det er vigtigt at få talt ind i, hvordan vi 
får fastholdt en fantastisk arbejdsplads i Svendborg med 
de specialer, de skal lave i fremtiden.  

Tre ekstra til Mathilde
I hvor høj grad bliver der kamp om kvadratmetrene på 
Nyt OUH?
Mathilde: Vi får færre kvadratmeter end nu, men kamp 
om kvadratmetrene lyder lidt voldsamt. Man kan sige, 
at kvadratmetrene skal udnyttes anderledes ved, at der 
bliver mere fælles, og at de skal anvendes i højere grad, 
så der ikke står ledige lokaler. Det handler om at udnytte 
dem bedre og eksempelvis have længere åbningstid i 
ambulatorier.

Hvordan bliver Nyt OUH for sygeplejefaglige ledere?
Mathilde: Det bliver meget som nu, fordi vi holder fast i 
afdelingsstrukturen med oversygeplejerske, afdelings-
sygeplejerske og sygeplejersker. Vi har afdelingssygeple-
jersker med et rigtig stort ledelsesspænd, og vi har sat et 
arbejde i gang for at finde frem til, hvad der er det rette 
ledelsesspænd hos den enkelte. Få har et ledelsesspænd 
på  op til 80-100 sygeplejersker, og her kan det komme 
på tale at ændre på det.

Hvad sker der med fagligheden på det nye sygehus?
- Den vil fortsat være absolut i højsædet, og vi vil blive 
ved med at udvikle og arbejde for den højeste faglighed, 
fordi den er så vigtig for at nå vores mål og ambitioner. 
Vi skal også forske uændret, gerne mere, og løbende 
bringe fagligheden i spil på nye måder.   
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DSR, Kreds  
Syddanmark, har 

været kritisk over 
for planerne om, 

at sygeplejersker 
på Nyt OUH skal 

arbejde på tværs 
i større enheder. 

Ledelsen har lyttet. 

N
yt OUH spiller ind i en større fortælling 
om samspillet i sundhedsvæsenet, mel-
lem de somatiske og psykiatriske syge-
huse i den ene ende og kommuner og 
den private sektor, almen praksis, i den 
anden. OUH er som universitetshospital 

en krumtap med tråde ud i hele Syddanmark. 

- Grundlæggende er vi tilhængere af at samle sygehuse 
i færre, fagligt stærkere enheder. I vores oprindelige 
høringssvar til akutplanen manede vi til at passe godt på 
psykiatrien, det medicinske område og det akutte, og det 
viste sig at være med rette. Fælles Akutmodtagelse (FAM) 
er omdrejningspunktet på regionens akutsygehuse, og 
det har været nødvendigt at gentænke måden at fast-
holde personalet på. Den opgave blev undervurderet, 
siger kredsformand John Christiansen.

De kritiske punkter
DSR har via de lokale repræsentanter, FTR, TR-kollegiet 
og AMiR, repræsenteret sygeplejen i det store byggepro-
jekt siden begyndelsen. 

- Da tilrettelæggelsen af sygeplejen kom i høring, var vi 
kritiske over for begrebet sengeslange, og at persona-
let skulle være fleksibelt inden for et større område. 
Vores fokus har været på, at sygeplejerskers arbejde skal 

foregå i afgrænsede områder, hvor man kender sit ar-
bejdsfelt. Sygehusets ledelse har heldigvis lyttet til vores 
kritik og bekymring, siger John Christiansen.

Han betoner, at kredsen fortsat vil følge udviklingen 
på Nyt OUH tæt, ligesom man har gjort ved andre store 
sygehusprojekter i Syddanmark. Det samlede sundheds-
væsen er én stor organisme, og alle fysiske enheder og 
parter er vigtige for at få den til at fungere. 

Alt har betydning
Ligesom andre sygehuse har Nyt OUH oplevet at få redu-
ceret antallet af kvadratmeter i løbet af processen. Det 
øger kravet til at indrette bygningerne hensigtsmæssigt 
og med så lidt spildplads som muligt. 

- Den fysiske indretning af arbejdspladsen skal un-
derstøtte det arbejde, der skal udføres i dagligdagen, 
herunder også at undgå uproduktiv belastning af perso-
nalet i form af for store afstande. Alt har betydning, fra 
parkeringsforhold ved sygehuset, til hvor langt man skal 
gå for at hente sin uniform, samt det samlede vareflow. 
Ligesom ved andre sygehusbyggerier er der kommet 
mange ideer fra personalet ved Nyt OUH, og samlet har 
forløbet været supergodt. Jeg er stolt af Nyt OUH, ligesom 
jeg er af det samlede sundhedsvæsen i regionen, siger 
John Christiansen.   

Slangen i 

SYGEHUSPROJEKTET
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COVID-19

VILDE VACCINATIONSDAGE 
i Varde
To sygeplejefaglige konsulenter kom til at spille centrale roller, da over 500 borgere i Varde 
Kommune skulle tilbydes vaccination. Kredsen har indgået aftaler med en række kommuner om 
ekstraarbejdet. 

- Da var jeg fuldstændig smadret bagefter. Min mand 
og mine to børn på 11 og 13 år kunne mærke, at der var 
travlt. Jeg arbejder normalt 30 timer om ugen med udvik-
lingsprojekter og ønsker ikke at arbejde mere. Men jeg 
lærte om mig selv, at når det brænder, så kan jeg knokle 
igennem. Og jeg er langt fra den eneste i kommunen, 
der har arbejdet meget i perioden, siger Karina Obling 
Rasmussen.

Da teamet i januar fik opgaven, begyndte et møjsom-
meligt arbejde med excelark, cpr-numre og navne, og 
kommunens kørselskontor stod for kæmpeopgaven at 
få koordineret kørsel med vognmænd og taxaer. Der 
var overvejende tale om svage borgere, der ikke kunne 
opsøge vaccinationsstedet selv og skulle håndholdes. 
Mange borgere over 85 år, som ellers klarer dagligda-
gen selv, kan ikke bestille tid på internettet. De måtte 
spores og tilbydes vaccination i begyndelsen af maj.  

12. maj blev de sidste borgere fra de prioriterede grupper 
vaccineret. Foruden ældre var det hjemløse og særligt 
udsatte, omkring 35 borgere i alt. Trykket aftog allerede 
i april, og Karina Obling Rasmussen kunne bruge flere 
kræfter på et stort projekt om at forbedre den sundheds-
faglige dokumentation i kommunen. 

Fleksibilitet burde koste
DSR, Kreds Syddanmark, har den samme tilgang til at 
indgå aftaler i kommunerne som på det regionale om-
råde: dialog, hensyntagen og frivillighed. Der er indgået 
aftaler med en række kommuner, i andre anvendes 
FEA-aftaler om frivilligt ekstraarbejde. I Varde Kom-
mune blev vaccinationstimer i weekenden honoreret 
med 100 procent og timer efter 18.00 på hverdage med 
50 procent. 

Karina Obling Rasmussen er tilfreds med den lokale 
aftale, men kunne have ønsket sig, at fleksibilitet var 
blevet honoreret. For den har i rigt mål været efterspurgt 
i de travle måneder.   

 

K
arina Obling Rasmus-
sen, 41 år, er en af de 
sygeplejersker i kom-
munerne, hvis arbejds-
liv blev ændret med 
kort varsel i januar. 

Først blev hun og Varde Kommunes 
anden sygeplejefaglige konsulent 
bedt om at observere på de to første 
hold af 70-75 borgere, der modtog 

hjemmepleje, som ønskede at blive vaccineret mod 
covid-19. Et par uger senere fik de hele ansvaret for at 
koordinere vaccinationerne og dannede et team med to 
kolleger med en anden faglig baggrund.

- Der har i en periode været stort pres på med vildt 
mange overarbejdstimer. Det mest indgribende har 
været de korte deadlines, og at vi aldrig vidste, hvornår 
vi skulle arbejde til klokken 20 eller 21 om aftenen. Når 
vaccinerne fra Pfizer-BioNTech var leveret til Sydvestjysk 
Sygehus, var der få dage til at bruge dem. Vi kunne få en 
mail tirsdag om, at vi lørdag og søndag skulle vaccinere 
90 borgere et sted og 80 et andet, siger Karina Obling 
Rasmussen.

Vaccinationerne omfattede cirka 500 borgere, heraf 
langt hovedparten i gruppe 2, der modtager personlig og 
praktisk hjælp, og derudover et mindre antal fra gruppe 
1, plejehjemsbeboere. Tre fra vaccinationsteamet var 
også med i 10 set-up rundt i kommunen og har således 
haft med alle de nævnte borgere at gøre – to gange. 
Teamet koordinerede også vaccination af cirka 130 fra 
kommunens boinstitutioner, hvor personalet selv stod 
for set-up’et. 

De ekstra ressourcer
Vaccinationerne kulminerede i uge 6 og 7. Karina Obling 
Rasmussen arbejdede i den første uge ud over normal 
arbejdstid de tre første dage, og fra fredag til tirsdag var 
hun på 12 timer dagligt. 

Karina Obling  
Rasmussen
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SPILLEREGLERNE 
til en ny fase af coronakrisen
De højt besungne – men også svært håndterbare – engangstillæg for at indgå i covidafsnit blev 
ikke gentaget, da DSR og Region Syddanmark indgik nye aftaler om vilkår på sygehuse. 

D
a kredsformand John Christiansen og Re-
gion Syddanmarks øverste chef, regionsdi-
rektør Jane Kraglund, i december sad over 
for hinanden og forhandlede sygeplejer-
skers honorering og vilkår under coro-
nakrisen, forgik det i skyggen af stigende 

smittespredning og en delvis nedlukning af landet. 

Da de godt fire måneder senere indgik nye aftaler, var 
situationen en anden. Smitten var under kontrol, og det 
politiske pres for at øge tempoet i genåbningen af landet 
var steget. Der var behov for at regulere de enkelte elemen-
ter i beredskabs- og fleksibilitetsaftalerne, og den tredje 

aftale om engangstillæg blev ikke videreført. Den besvær-
lige udmøntning af tillæggene fra december var endnu 
ikke afsluttet på alle sygehuse ved indgangen til maj.   

Noget for noget
DSR måtte slække på kravet om antallet af sygeple-
jersker i fleksibilitetsaftalen, som blev nedsat fra en 
tredjedel til en femtedel. Det omhandler sygeplejersker, 
der er ansat i eller flyttet til covidafsnit eller -afdeling. 
Til gengæld blev der sat en øvre grænser for ændringer, 
så der kun må være tre i en 14-dagesperiode. Derudover 
skal varsling om skift mellem ledelsesområder foregå i 
arbejdstiden. 

COVID-19

Kredsformand John Christiansen og regionsdirektør Jane Kraglund har mødtes flere gange for at indgå aftaler under covid-10-pandemien.
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Sygeplejerskernes pris for at være med i beredskabs-
aftalen steg til 24.000 kr. pr. år mod før 15.000 kr. – og 
med virkning en måned bagud fra 1. maj. Flyttetillægget 
er uændret 1.500 kr. pr. gang.

- Det hele giver en bedre balance mellem, hvad man 
afgiver, og hvad man får, siger John Christiansen.

- Vi giver lidt mere – og lidt mindre, lyder fortolkningen 
af aftalen fra Jane Kraglund, og hun fortsætter:

- Det var fra begyndelsen vigtigt for os at få skabt ram-
mer for at honorere fleksibilitet, og jeg håber, aftalerne 
bliver modtaget som en anerkendelse af det arbejde, 
blandt andre sygeplejersker har påtaget sig. Jeg har 
knapt ord for, hvor meget jeg anerkender indsatsen i 
coronaperioden. Jeg er imponeret over evnen til at lave 
det, der har været brug for, og at sygehuse og personale 
har været i stand til at finde nye løsninger og måder at 
håndtere behandling og pleje af patienter på.  

Det besværlige tillæg
Engangstillægget for at arbejde i covidafsnit blev med 
den seneste aftale afskaffet, og det er begge parter 
tilfredse med.

- Engangstillægget har fyldt meget hos medlemmerne, 
og der er skabt en forventning om, at det kan gives til 
mange, hvilket også har været mit håb. Forløbet har vist, 
at engangstillæg er svære at håndtere, så dem kommer 
der ikke flere af. Det er en erkendelse hos begge parter, 
siger John Christiansen.

De faste, mulige tillæg for at arbejde i primært covidaf-
snit er via fleksibilitetsaftalen fortsat 5.000 kr. eller 2.000 
pr. måned. Hertil kom indtil udgangen af maj engangstil-
læggene på 0 kr., 8.000 kr., 11.000 kr. og 15.000 kr., men 
da covidindsatsen på de fire somatiske sygehuse har 
været organiseret meget forskelligt, har de været vanske-
lige at udmønte.

- Det er svært at lave en central aftale på regionsniveau 
om engangstillæg. Det har været svært for sygehusene at 
omsætte den, selv om der har været arbejdet rigtig meget 
på det. Det skal vi tage ved lære af, siger Jane Kraglund.

Der vil fortsat være faste tillæg via beredskabsaftalen på 
nu 24.000 kr. årligt og to gange 1.500 kr. til de sygeplejer-
sker, der er flyttet fra et andet ledelsesområde og siden 
vender tilbage igen.  

Tillidsfolk under pres
Normalt indgår lokale parter aftaler på enhedsniveau, 
de enkelte sygehuse. Covidsituationen kaldte på en af de 
sjældnere regionale aftaler med de styrker og svagheder, 

de indebærer. Til svaghederne hører som nævnt, at de 
er vanskelige at tilpasse til lokale forhold, og det har 
kunnet mærkes.

- Vore TR lokalt har været under et massivt pres, både på 
sygehuse og i kommuner, med mange forståeligt frustre-
rede medlemmer. De har både skullet skabe lønvilkår og 
finde veje igennem, at et hav af de normale spilleregler 
for arbejdet er blevet tilsidesat. Heldigvis undgik vi, at 
epidemiloven kom i spil, for så havde alt nærmest været 
tilladt, siger John Christiansen.

Den første nationale beredskabsaftale under coronakrisen 
omfattede alle faggrupper, fra grupper fjernt fra patient-
plejen til sygeplejersker helt tæt på. Den tilgodeså ikke 
sygeplejersker med arbejde i covidafsnit, og den blev brugt 
forskelligt på sygehuse inden for samme region. DSR lagde 
på den baggrund pres på Region Syddanmark for at få en 
aftale målrettet sygeplejersker og radiografer. Det lykkedes 
først med de tre decemberaftaler, der altså nu er afløst af 
to nye aftaler gældende til udgangen af september. 

Læren af kriseperioden
Jane Kraglund ser trods lavt smittetryk i næsten hele 
regionen fortsat ind i en fremtid med ubekendte.  

- Ingen af os ved, hvordan dette lander. Det kan være, der 
bliver brug for nye regionale aftaler, eller at vi vender 
tilbage til at forhandle på enhedsniveau, sygehusene. Vi 
er allerede i gang med at opsamle, hvad vi kan tage med, 
hvis vi skulle blive ramt af noget lignende i fremtiden. 
Der er sket meget inden for virtuelle løsninger, og der 
har været fokus på hygiejne, afstand og måden at være 
sammen på, som vi kan tage med. Man kan mobilisere 
og kortslutte normale processer i kriser som denne, når 
man som ledelse sørger for at inddrage medarbejdere, 
MED-system og TR. Men det står også klart, at personalet 
ikke kan håndtere det vedvarende, siger Jane Kraglund.   

Hun fremhæver endnu engang sygehusvæsenets evne 
til at omstille sig, da behovet var størst. 

- Om jeg er stolt? Det kan du tro. Men når man indgår 
en aftale, er det udtryk for, at stolthed ikke er nok. Det 
handler naturligvis også om penge. De regionale aftaler 
skal ses som en mulighed herfor.  

COVID-19

Om jeg er stolt? Det kan du tro. Men når  
 indgår en aftale, er det udtryk for,

at stolthed ikke er nok.
Jane Kraglund, regionsdirektør
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NYE MEDARBEJDERE I KREDSEN

BRITT – ny  
arbejdsmiljøkonsulent 

S
ygeplejerskers arbejds-
miljø har været en 
hjørnesten i kredsens 
arbejde fra første færd, 
og nu er der sat et nyt 
ansigt på indsatsen. 

Britt Thorning Lind, 52 år, tiltrådte 
efter 16 år i Ergoterapeutforeningen 
lige efter påske i en nyoprettet stil-

ling som arbejdsmiljøkonsulent.
 
- I mit tidligere job dækkede jeg hele landet. Her vil jeg 
blive mere lokalt forankret med tættere kontakt til TR og 
AMiR. Ved at komme tættere på praksis får jeg et lokal-
kendskab, der er vigtigt i min sparring med samarbejds-
partnere, siger hun.
 
Britt kommer til DSR på et spændende tidspunkt. En 
landspolitisk aftale bliver udmøntet i disse år, blandt 
andet med en bekendtgørelse om psykisk arbejds-
miljø og nye nationale mål for arbejdsmiljø. Derud-
over er en gruppe af eksperter og arbejdsmarkedets 
parter på vej med et udspil om, hvad der kan styrke 
arbejdsmiljøarbejdet på danske arbejdspladser. Det 
hele skal udrulles lokalt, og det glæder Britt sig til at 
medvirke til.
 
- Jeg har lyttet mig til, at især det psykiske arbejdsmiljø 
fylder meget på kredsens arbejdspladser. En af mine op-
gaver bliver at gøre det tydeligt, hvordan man lokalt kan 
forebygge arbejdsmiljøproblemer. Jeg har meget fokus 
på, hvordan fællesskabet og samarbejdet på arbejds-
pladsen kan styrke det psykiske arbejdsmiljø, siger Britt. 
 
Den nye arbejdsmiljøkonsulent er uddannet ergote-
rapeut i 1993 og var i 12 år kommunalt ansat, inden 
hun kom til Ergoterapeutforeningen. Privat har Britt to 
voksne døtre og en kæreste.   

M
aria Mølgaard 
Berg har begået 
sig blandt lands-
politikere, topfolk 
i organisationer 
og i maskinrum-

met, hvor nationale agendaer og 
medlemsinteresser varetages. Og al-
ligevel ønskede hun ikke at komme 

som hende den smarte fra København, da hun 1. marts 
tiltrådte som politisk konsulent i kredsen.

- Jeg ville på et tidspunkt gerne tættere på min familie 
i Jylland, men dette job ville jeg også have søgt, hvis det 
havde været i København, siger Maria med overbevisning. 

Hun blev kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet 
i 2009 og har siden arbejdet på Christiansborg, i Dansk Er-
hverv, Landbrug & Fødevarer, Danske Regioner og - efter 
flytning til Jylland i 2017 og barsel - i Vejle Kommune. 

- Jeg har erfaring med ledelsesbetjening, og i mit nye job 
kan jeg forhåbentlig understøtte det politiske arbejde, 
som formanden, formandskabet og kredsbestyrelsen 
udfører. DSR har en stærk medlemsforankring, og det er 
de tillidsvalgtes eksistensberettigelse, at medlemmerne 
føler sig hørt, og at man agerer efter det. De skal føle, at 
der sker noget, siger Maria. 

Den aktuelle lønkonflikt er et godt eksempel på, at der 
ofte skal et langt, sejt træk til for at nå målet. Maria var an-
sat i Venstre, da sygeplejersker fyldte slotspladsen i 2008, 
og hun kunne følge konflikten fra en anden vinkel. Hun 
vil holde øje med landspolitiske emner, der kan kobles til 
en syddansk kontekst og gøres nyttige for medlemmerne.

Privat bor Maria med sin kone, Lone, og deres to børn på 
tre og et år i Trelde ved Fredericia.   

MARIA – ny  
politisk konsulent

Britt Thorning Lind Maria Mølgaard Berg
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F
or snart fire år siden holdt Dansk Sygepleje-
råd en skelsættende, ekstraordinær kongres 
på Nyborg Strand. Som en kulmination 
på et stort udviklingsprojekt, Sammen om 
DSR, blev fire pejlemærker for fremtidens 
organisation fremlagt. Den røde tråd var: 

Større indflydelse til sygeplejersker og et endnu tættere 
fællesskab med medlemmerne.

Kongressen tog endnu en vigtig beslutning. Med virkning fra 
november 2017 ville valgperioden i hovedbestyrelsen (HB) 
og kredsbestyrelser (KB) være fire år mod tidligere to år. 

Den første udvidede valgperiode udløber i dette efterår, 
og tiden er inde til at sammensætte det hold, der skal va-
retage dine og andre medlemmers interesser i de næste 
fire år. Fra KB går en direkte linje til HB og den nationale 
dagsorden for at fremme sygeplejerskers muligheder, 
løn og arbejdsvilkår. 

- Med de fireårige valgperioder er særlig meget på spil. Hvis 
du som medlem går med tanker om at søge mere direkte 
indflydelse lokalt og nationalt ved at stille op til KB nær-
mer tiden for en beslutning sig. Vi ønsker, at KB er så bredt 
sammensat som muligt, både fordelt på geografi, specialer 
og funktion, siger kredsformand John Christiansen.

Alle er på valg
Han og de fire kredsnæstformænd i formandskabet ind-
går i KB, der i alt består af 28 medlemmer. Alle er på valg 
i perioden fra 25. oktober til 7. november. Kandidaterne 
opstiller i fire opstillingskredse for at sikre geografisk 

spredning, men du kan med din stemme være med til 
at sætte hele det hold, der skal sætte retning for kred-
sens indsats for medlemmerne. I dagligdagen er det 
formandskabet, der omsætter politikker og strategier til 
konkrete handlinger.

Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der 
nu holdes hvert andet år i oktober i lige år. Den længere 
valgperiode giver mulighed for at arbejde mere i dybden 
med, hvad der betyder noget for syddanske sygeplejersker. 

- Der er brug for mange gode kræfter, også suppleanter. 
Sygeplejerskers liv indeholder jobskifter, flytninger og 
barsel, og derfor kommer suppleanter ofte i spil og kan 
være med til at sætte deres præg på det politiske arbejde 
i løbet af valgperioden, siger John Christiansen.

Han opfordrer sygeplejersker med tanker om at stille op 
til at kontakte medlemmer af den nuværende kredsbe-
styrelse, som gerne deler ud af deres viden og erfaringer. 
Der er opstillingsfrist 30. september. Du kan følge med 
i processen og de medlemsvendte aktiviteter frem mod 
valghandlingen på kredsens hjemmeside.

Resultatet af valget bliver meddelt 8. november.   

HVEM SKAL  

KÆMPE FOR DIG  
DE NÆSTE FIRE ÅR 
– og vil du selv være  
med på holdet?
Valget til kredsbestyrelse og formandskab  
nærmer sig. Herunder er nogle vigtige datoer,  
du bør være opmærksom på. 
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D
en nye ferielov gør 
op med, at man som 
nyansat først kan 
optjene ferie fra et 
år efter tiltrædelsen. 
Samtidighedsprincip-

pet indebærer, at du kan holde ferie 
i samme år, som den er optjent. 

De nye ferieregler er trådt fuldt i kraft 
den 1. september 2020, og nye datoer 
og regler er en realitet. Det gælder 

både for optjening og afholdelse af ferie, og det gælder 
for udbetaling af ferietillæg/særlig feriegodtgørelse.

Når du har ret til ferie med løn, har du også ret til et fe-
rietillæg. Ferietillægget er som minimum 1,0 procent af 
din ferieberettigede løn. Ferietillæggets størrelse afhæn-
ger af, om du er ansat i en kommune, region, staten eller 

på det private område. Der er også forskel på, hvordan 
du får udbetalt ferietillægget.

Herunder kan du se, hvis du er ansat i en kommune 
eller region. Er du ansat andet sted, kan du hente infor-
mationer på DSR’s hjemmeside under: løn- og arbejds-
vilkår – din situation – ferie.

Er du ansat i en kommune
Den særlige feriegodtgørelse består af et ferietillæg på 
1,0 procent og et forhøjet ferietillæg på 1,3 procent. 
Ferietillægget på 1,0 procent udbetales to gange årligt.

Er du ansat i regionen
Den særlige feriegodtgørelse består af et ferietillæg på 
1,0 procent og et forhøjet ferietillæg, der er 1,85 procent 
indtil 10 års beskæftigelse som sygeplejerske og deref-
ter 0,95 procent. Ferietillægget på 1,0 procent udbetales 
to gange årligt.    

Malene Mikkelsen
Chefkonsulent,  
DSR Kreds Syddanmark
 

HOLD DA HELT FERIE 
– med ferietillæg

Oversigt over udbetalingstidspunkter i 2021 for kommunalt ansatte:

Optjeningsperiode Ferietillæg der udbetales Udbetalingstidspunkt

1. jan – 31. aug. 2020 (indefrysningsperioden) 1,3 % forhøjet ferietillæg (1 % er indefrosset) 1. maj 2021

1. sep. – 31. dec. 2020 (nye ferieregler) 1,3 % forhøjet ferietillæg 1. maj 2021

1. sep. 2020 – 31. maj 2021 (nye ferieregler) 1 % 31. maj 2021

1. juni – 31. august 2021 (nye ferieregler) 1 % 31. august 2021

Oversigt over udbetalingstidspunkter i 2021 for regionalt ansatte: 

Optjeningsperiode Ferietillæg der udbetales Udbetalingstidspunkt

1. jan – 31. aug. 2020 (indefrysningsperioden)
Det forhøjede ferietillæg, det vil sige 1,85 % indtil 
10 år og derefter 0,95 % (1 % er indefrosset)

1. maj 2021

1. sep. – 31. dec. 2020 (nye ferieregler) Det forhøjede ferietillæg det vil sige 1,85 % 
indtil 10 år og derefter 0,95 %

1. maj 2021

1. sep. 2020 – 31. maj 2021 (nye ferieregler) 1 % 31. maj 2021

1. juni – 31. august 2021 (nye ferieregler) 1 % 31. august 2021


