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4 RAMMERNE SNARERE END LØNNEN ER AFGØRENDE
Sygeplejersker ønsker at blive set og hørt, og at jobbet er meningsfuldt, hvis de 
skal blive på deres arbejdsplads. Læs professor Kurt Klaudi Klausens bud på 
bedre fastholdelse. 

6 FAGLIGHEDEN DET STÆRKESTE KORT TIL AT FASTHOLDE
Sygeplejerskerne i Middelfart Kommune har fået en stærkere faglig profil 
med en anden organisering. Kompetenceudvikling ad libitum er en anden af 
vejene til at fastholde dem. 

7 FOR SIDSE BEGYNDTE DET MED KRILLER OG SNOTNÆSE
Heller ikke plejepersonalet på Infektionsmedicinsk Afdeling på OUH gik fri af 
Covid-19. Sidse Kristiansen havde været sygeplejerske i godt et år, da virussen 
kom til Danmark – og hun selv blev ramt.

9 TEMA DEN SVÆRE SAMTALE: BARRIERERNE FOR AT OPFYLDE  
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DEN SIDSTE TID”
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tage samtalen med patienter og pårørende.
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ledelse, TR og AMiR om, hvad der lokalt skal til for at 
få sygeplejersker til at blive i faget. I kredsen har vi en 
række indsatser i gang, helt fra at understøtte bedre 
introduktion af nyuddannede til at skabe bedre vilkår i 
den sidste del af arbejdslivet, herunder også mulighe-
den for at gå på delpension. Vi har også længe arbejdet 
for at sikre deltidsansatte bedre pension, ved at de 
aktivt anvender arbejdstidsaftalen til at afspadsere et 
højere timetal. 

Har du erfaringer fra din arbejdsplads, som du kan bringe 
ind i debatten om, hvordan vi bedre kan fastholde dine 
egne kolleger og fagfæller på andre arbejdspladser, lader 
vi os meget gerne inspirere. Hvis du skulle finde på at 
pege på løn som en motivation, så vær ikke i tvivl om, at vi 
i kredsen løbende opfordrer arbejdsgivere til at bruge løn-
værktøjet som et middel til fastholdelse. Nogle vil påpege, 
at løn ikke er det vigtigste. Mit svar er: det er det. Priori-
teringen udelukker på ingen måde, at der også er andre 
vigtige elementer i at bevare sygeplejersker i vores fag. 

Vi har på det seneste mærket sårbarheden i vores 
system, og spørgsmålet om, hvorvidt det sundhedsvæ-
sen med korte indlæggelser på sygehuse og nødtørftige 
normeringer mange steder er det rigtige til at imødegå 
fremtidens udfordringer. Det vil regeringen være tvunget 
til at forholde sig til i det udspil til en sundhedsreform, 
vi længe har ventet på. En kendsgerning ligger fast: Der 
bliver brug for flere sygeplejersker for at løse opgaverne.

Når du vender denne udgave af Kredsløbet, kan du læse 
kredsens skriftlige beretning for de seneste to år. Jeg hå-
ber, du tager dig tid til at læse den og får lyst til at invol-
vere dig. Vi har for nylig afsluttet indsamlingen af lokale 
krav til OK21, og her mødte vi stort engagement, både på 
medlemsmøder og med de input, I har givet via kredsens 
hjemmeside eller den lokale TR. På hjemmesiden vil du 
kunne læse den sammenfatning af kravene, som du og 
dine kolleger har bidraget til, og som vi nu bringer videre 
i forhandlingsprocessen. Jeres opbakning lover godt for 
vore muligheder for at stå stærkt og samlet i mødet med 
arbejdsgiverne.   

C
oronaperioden har 
endnu en gang vist 
værdien af at være 
stand til at fastholde 
dygtige og erfarne 
medarbejdere, der er 

omstillingsparate og kan bevare 
overblikket i situationer, hvor sund-
hedsvæsenet er under nærmest 

uhørt pres. Ikke fordi Covid-19 isoleret set lagde beslag 
på al kapaciteten på sygehusenes intensivafdelinger, 
men fordi de afledte virkninger skabte store forskydnin-
ger mellem afdelinger og ændrede personalets arbejds-
vilkår med kort varsel.

I mange år frem vil der være mangel på sygeplejersker, 
og vi skal uddanne flere og få flere til at blive i faget. Det 
seneste halve år aktualiserer ligeledes det vedvarende 
behov for at kigge på, hvilke vilkår vi byder dem, der 
fortsat dagligt bidrager til, at det danske sundhedsvæsen 
også kan klare sig igennem helt ekstraordinære perioder. 
Hvordan kan vi skabe vilkår, så man bliver i vores fag af 
lyst og ikke af nød? Så man arbejder det antal timer, man 
har lyst til, og ikke det antal, der er mulighed for. 

I Syddanmark ved vi, at hundredvis af sygeplejersker 
ikke længere arbejder i faget og sandsynligvis er beskæf-
tiget med noget helt andet. Der kan være flere grunde 
til deres valg, men jeg har en klar fornemmelse af, at 
aflønning og arbejdsvilkår spiller ind. Jeg ved, at det ikke 
kun er dem, der har forladt faget, som er kritiske over for 
de rammer, de blev budt, men også det store flertal, der 
har valgt at blive.

Det er helt vitalt, at arbejdsgiverne er villige til at tage dia-
logen om, hvordan vi skaber arbejdsvilkår, så en endnu 
højere andel af sygeplejerskerne forbliver på de arbejds-
pladser og i de job, de er uddannet til at være i. Ellers 
kommer vi for alvor til at mærke sygeplejerskemangel. 

Jeg håber, temaet om fastholdelse i denne udgave af 
Kredsløbet kan anspore til debat mellem sygeplejersker, 
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Hvad kan få dig og dine kolleger til  

AT BLIVE I FAGET?

JOHN CHRISTIANSEN 
KREDSFORMAND KREDS SYDDANMARK
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FASTHOLDELSE AF KOLLEGER

RAMMERNE SNARERE END
lønnen er afgørende 
Sygeplejersker ønsker at blive set og hørt, og at jobbet er meningsfuldt, hvis de skal blive på deres 
arbejdsplads. Læs professor Kurt Klaudi Klausens bud på bedre fastholdelse. 

A
t være ansat i det offentlige bærer ikke 
lønnen i sig selv, men mange af med-
arbejderne har gennem årene været 
drevet af public service-motivation, at 
udføre et godt stykke arbejde til gavn 
for andre, frem for at stille for skarpt på, 

hvordan de blev honoreret i jobbet. 

Men når rammerne for indsatsen ikke er gode nok, er det 
til gengæld demotiverende med den lavere løn. Medarbej-
derne føler, de går på akkord med idealerne, og den fag-
lige etik er på spil. Det har fået nogle af kernetropperne, 
specielt mange sygeplejersker, til at søge andre veje.

Tilbage i 90’erne valgte et pænt antal sygeplejersker at 
forlade deres dengang sikre job. Tendensen til, at en del 
af dem søgte over på det private hospitalsmarked, blev 
ikke mindre, da daværende indenrigs- og sundhedsmi-
nister Lars Løkke Rasmussen i 2002 fik indført det ud-
videde, frie sygehusvalg, der gav privathospitalerne en 
opblomstring. Hvis de offentlige sygehuse ikke kunne 
levere inden for to måneder, trådte de private til. Så 
forhippet var den senere statsminister på at gennem-

føre valgfriheden, at han undlod at forhandle ydelser 
med privathospitalerne, der tog sig godt betalt for at 
behandle patienter fra det trængte offentlige sundheds-
væsen. Så godt, at statsrevisorerne udtalte kritik af den 
politiske styring.  

- Der blev skabt en forestilling om, at det var bedre at 
være ansat i det private, for der blev samtidig skåret ind 
til benet i den offentlige sektor. Der skulle rationaliseres. 
Skruen fik en tand til under finanskrisen i 2008-2009, 
og Dansk Sygeplejeråd og andre organisationer kom på 
banen og sagde, at nu kunne det snart være nok, siger 
professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskund-
skab, Syddansk Universitet. 

Den selvforstærkende spiral
Forestillinger om, at græsset var grønnere andre steder 
fik lov til at blomstre i de år, og selv om myter og for-
domme er til for at blive bekræftet eller afkræftet, var 
det også i årtusindets første år en kendsgerning, at det 
sjældent er på lønnen, det offentlige arbejdsmarked har 

Kurt Klaudi Klausen, professor

NÅR SYGEPLEJERSKER SIGER OP
Dansk Sygeplejeråd spurgte i 2018 ledende syge-
plejersker i regioner og kommuner om fastholdel-
se og rekruttering af sygeplejersker. 23 procent af 
de 1.002, der svarede i undersøgelsen, oplevede, 
at det var svært at fastholde sygeplejersker med 
den ønskede profil i afdelingen eller enheden. De 
gennemgående årsager var:

• Stort arbejdspres og presset arbejdsmiljø

• For lav løn

• Vagtbyrde, der ikke harmonerer med privatlivet 

68 procent af de ledende sygeplejersker oplevede 
ikke problemer med at fastholde medarbejdere. 
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kunnet fastholde sine medarbejdere. Der slap ordet ud: 
fastholdelse. Der blev sat en ny dagsorden om at holde 
på dygtige og erfarne medarbejdere for ikke at blive 
drænet for erfaring, viden og folk til at oplære de nye. 
Det var simpelt hen for dyrt i længden. 

Et er følelser og fortællinger, og hvad der objektivt var 
rigtigt om et offentligt sundhedsvæsen i knæ. Noget an-
det var, hvad der kunne vende udviklingen, så det atter 
blev et godt sted at være.

 - På et tidspunkt fandt DSR ud af, at de havde talt pro-
fessionen ned, så færre havde lyst til at blive sygeple-
jersker. Så holdt de op med at tale deres eget arbejde og 
professionen ned for at gøre det mere attraktivt at være 
sygeplejerske, og det er lykkedes. Nu er det Danmarks 
Lærerforening, der siden 2013 har talt deres fag så 
meget ned, at færre har lyst til at blive lærer, siger Kurt 
Klaudi Klausen.

Lederens nøglerolle
På specifikke områder kan det fortsat være op ad bakke 
at tiltrække veluddannet plejepersonale. Sommerens sag 
med skjulte TV2-optagelser af personalets nedværdigende 
behandling af beboere på plejehjemmet Kongsgården i 
Viby omhandlede ganske vist primært sosu-personale, 
men kunne give sygeplejersker indtrykket af, at det kan 
være svært at udføre jobbet forsvarligt. Også selv om kom-
munerne har fået langt flere og mere varierede opgaver.

Hvor meget handler fastholdelse af medarbejdere om 
ledelse?

- Det gør det i meget stor udstrækning. Vi har på den ene 
side de strukturelle omstændigheder, der er forandrede, 
herunder presset på økonomien. Den anden side er, 
at det altid er en ledelsesopgave at motivere og skabe 
arbejdsmiljøer, der giver lyst til at søge jobbet og blive i 
det. Ledere kan ikke skrue på knappen med løn, men på 
andre vigtige ting, for eksempel den menneskelige side 
af jobbet. Lederen skal forsøge at fremme, at medarbej-
deren føler sig inkluderet i et arbejdsfællesskab, føler sig 
set og værdsat, og at arbejdet forekommer meningsfuldt 
i forhold til de faglige værdier, siger Kurt Klaudi Klausen.

Han tilføjer, at selv om strukturerne i sundhedsvæsenet 
ikke giver de bedste betingelser for at skabe sejre og 

ordentlighed, så handler den forråelse, der er kommet 
for en dag i flere kommuners ældrepleje, mere om 
holdninger og indstilling til at udføre sit arbejde. At det 
er det enkelte menneske, den ældre og patientens behov, 
som kommer før systemets. Menneskelighed og pleje før 
regeloverholdelse, så at sige. 

- Det er vigtigt, at medarbejdere oplever en mening med 
det, der ellers kan forekommer urimelig, og at der er en 
grund, der en retfærdighed. Hvis lederen inddrager, tager 
dialogen og skaber forståelse, og at der også er en mening 
med det opad i systemet, kan medarbejdere bedre være 
i det. Der er steder, hvor man er lykkedes bedre med det 
end andre steder, netop ved at samarbejdet mellem ledere 
og medarbejdere fungerer godt, siger han.

Sund fornuft skal råde
Professoren er stor tilhænger af, at man i kommunerne 
finder frem til lokale løsninger, som er til gavn for alle, 
også borgerne.

- Nogle steder har man formået at forvalte krav til 
dokumentation, mest kendt som minuttyranniet, på 
en mere smidig måde. Man laver en lokal tilpasning, 
der er mere meningsfuld, end hvad der ellers ligger i 
kortene. Ellers kommer man nemt til at bytte om på, 
hvad der vigtigt for patienten eller borgeren, om det for 
eksempel er vigtigere at rydde op end at være der for 
borgeren. Det passer fint ind i diskursen med nærheds-
reformen, at opgaverne tæt på borgeren, som nemt kan 
føre til umyndiggørelse, skal løses med et menneske-
ligt ansigt og være forankrede i den sunde fornuft. Og 
lederne skal dække medarbejdernes valg i situationen 
op, siger Kurt Klaudi Klausen.

Han har i sin forskning blandt meget andet fordybet sig i, 
hvad der sker i de decentrale led af den offentlige sektor, 
hvor det handler om social kapital og tillid. 

- Jeg siger ledelse og medarbejdere i sammenhæng, for 
det er et samarbejde, ikke en envejskommunikation. 
MED-systemer og TR-funktionen må drages i retning af 
at brede ledelsen ud, så løsningerne i dagligdagen bliver 
et fælles anliggende, siger Kurt Klaudi Klausen.

Det kan også være med til at fastholde dygtige medarbej-
dere, som er dyre at erstatte.  

På et tidspunkt fandt DSR ud af, at de havde 
talt professionen ned, så færre havde lyst til 

at blive sygeplejersker. 

Nogle steder har man formået at forvalte krav 
til dokumentation, mest kendt som minut- 

tyranniet, på en mere smidig måde. 
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FAGLIGHEDEN
det stærkeste kort til at fastholde
Sygeplejerskerne i Middelfart Kommune har fået en stærkere faglig profil med en anden 
organisering. Kompetenceudvikling ad libitum er en anden af vejene til at fastholde dem. 

F
or få år siden besluttede Middelfart Kom-
mune, at sygeplejen skulle adskilles fra 
hjemmeplejen og være organiseret for sig 
under kommunens sundhedsafdeling. Det 
skete for at sikre den faglige udvikling på 
tværs og hæve reflektionsniveauet, når de 

er sammen.

- Skal vi kunne rekruttere og fastholde sygeplejersker, 
skal vi have stærkt fokus på fagligheden. Vi skal sikre 
et godt samarbejde og være understøttende i forhold til 
kolleger i plejen, men det pædagogiske må ikke domi-
nere, siger sundhedschef Jeanette Rokbøl, selv tidligere 
anæstesisygeplejerske.

Marianne Larsen er teamleder for de 50 sygeplejersker 
under sundhedsafdelingen, og hun vurderer, at Mid-
delfart geografisk ligger centralt placeret i forhold til at 
rekruttere sygeplejersker fra et pænt stort område, men 
at det ikke entydigt er en fordel. 

- Vi ligger godt, men også tæt på andre spændende 
jobmuligheder for sygeplejersker. Selv om vi har fokus 

på fastholdelse, og udviklingen går i den rigtige retning, 
har vi fortsat en pæn udskiftning af personalet. Når vi 
snakker faglighed i sygeplejen, er ingen sygeplejersker 
på et sygehus i tvivl. Det er et stort skifte fra det regionale 
til det kommunale område, fra ekspert til novice, siger 
Marianne Larsen.

Covid-19 har givet sygeplejerskerne mulighed for at 
bevæge sig ud over, hvad de plejer at lave, og de har 
billedligt talt klappet i hænderne over at kunne bruge 
deres faglighed på en ny måde. 

De vigtige indsatsområder
For både Marianne Larsen og hendes chef, Jeanette Rok-
bøl, er tydelige jobprofiler og kompetenceudvikling helt 
afgørende for at kunne konkurrere med sygehusene og 
fastholde sygeplejersker. 

- Vi har fokus på at have et ajourført og systematisk 
introduktionsprogram for nye sygeplejersker, og vi er ved 
at revidere sygeplejerskeprofilerne, så forventningerne 
til basissygeplejersker står helt klare. Vi har ligeledes 
fokus på kompetencer og udviklingsmuligheder, blandt 
andet via et tæt samarbejde med FAM på Kolding Syge-
hus, siger Jeanette Rokbøl.

Afdelingen er tæt på at opslå endnu en stilling som 
udviklingssygeplejerske, da den nuværende i funktio-
nen, Jan Barasinski, har hænderne fulde med opgaver. 
Middelfart-sygeplejerskerne har høj faglig profil inden 
for en række specialer, blandt andet KOL-området, men 
også områder som sår, palliation, hjerterehabilitering, 
ernæring og hygiejne.

Specialiseringen udvikler videnspersoner, der kan 
lære fra sig til kolleger i plejen, og ingen sygeplejersker 
behøver at argumentere for at tage af sted på specialud-

Den høje faglige profil vægter højt hos udviklingssygeplejerske Jan  
Barasinski, sundhedschef Jeanette Rokbøl og teamleder Marianne Larsen. 

Covid-19 har givet sygeplejerskerne mulighed for 
at bevæge sig ud over, hvad de plejer at lave,
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dannelse og diplommoduler. Senest er to begyndte på 
uddannelsen i borgernær sygepleje. 

Kvalificerede ansøgerfelter
Jeanette Rokbøl er tilhænger af lokalløn for højere 
kompetencer, men der er ikke nogen klar sammenhæng 
mellem løn og motivation og engagement. Her spiller 
kompetenceprofilerne en større rolle.

- Vi spørger ansøgere til stillinger, hvad der skal til for, at 
de finder det attraktivt at arbejde her, og de giver udtryk 
for, at de gerne vil være en del af det flow, vi har gang i, 
siger sundhedschefen.

Indsatsen for at rekruttere og fastholde sygeplejersker 
har snarere forebyggende end akut karakter, for Middel-
fart Kommune har på ingen måde problemer med at få 
besat jobbene.

- Vi har vældig kvalificerede ansøgere, og der er mange 
at vælge imellem. Da vi senest opslog en stilling, fik vi 13 

ansøgere og havde seks til samtale. Vi kunne have ansat 
alle, siger Marianne Larsen.

Du er ikke alene
En del nyansatte sygeplejersker kommer fra den regi-
onale verden, fordi de gerne vil teste mulighederne og 
den højere grad af selvstændighed i primærsektoren, 
men nogle forlader hurtigt kommunen igen. 

- De opdager, at de bliver for sårbare ved, at de i løbet af 
dagen er meget alene om opgaverne ude hos borgerne. 
Netop derfor gør vi meget ud af den faglige sparring med 
andre sygeplejersker i samme situation, siger Jeanette 
Rokbøl.

Foruden de 50 sygeplejersker under sundhedsafdelin-
gen har Middelfart Kommune syv sygeplejersker på 
plejecentre og tre på sociale bosteder. Derudover er der 
sygeplejersker i en række andre funktioner, eksempelvis 
i borgerteam og visitation samt som sundhedskonsulenter 
og demenskoordinatorer.        

For Sidse begyndte det

MED KRILLER OG SNOTNÆSE
Heller ikke plejepersonalet på Infektionsmedicinsk Afdeling på OUH gik fri af Covid-19. Sidse Kri-
stiansen havde været sygeplejerske i godt et år, da virussen kom til Danmark – og hun selv blev ramt. 

S
idse Kristiansen havde været på arbejde tre 
uger efter vinterferien på Infektionsmedi-
cinsk Afdeling Q1 på OUH, da hun mær-
kede lidt kriller i halsen og blev snottet. Selv 
om hun havde passet Covid-19-patienter på 
afdelingen, der var det behandlingsmæs-

sige epicenter på det store sygehus, slog hun det hen.

Om fredagen, på tredjedagen med de lette symptomer, 
bestilte hun og kæreste Theis take away-mad, og hun 
syntes ikke, den var pengene værd. Det skulle vise sig at 
have en årsag. Lugte- og smagssansen var væk. Kolle-
ger rådede hende hen over weekenden til at orientere 
afdelingssygeplejerske Vibeke Barner Jensen, der tog 
kontakt til en overlæge. Mandag var hun forbi podetel-
tet, og om aftenen fik hun beskeden, at hun var positiv. 
Fra 30. marts var Sidse sygemeldt, og hun måtte først 
vise sig på jobbet igen, når hun havde været symptom-
fri i 48 timer.   

Sygeplejersker Sidse Kristiansen er for længst rask – og gravid – efter 
Covid-19-sygdommen. Hun har ikke mærket gener, siden hun var ramt.   u
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CORONA – NÅR SYGEPLEJERSKEN SELV BLIVER SYG

I de næste dage fik hun lettere vejrtrækningsbesvær og 
følte det lidt, som var hun blevet ”trådt på af en elefant”. 
Det gjorde voldsomt ondt i brystkassen, hun blev hurtigt 
forpustet, og ellers var hun bare træt.

- Men snotnæse og forbruget af næsespray var det 
største problem, for det blev regnet til de symptomer, 
jeg skulle være fri af for at komme på arbejde. Jeg var 
ikke bange og havde ikke hørt nogen på min alder blive 
dårlige, det var mere folk på min mor og fars alder, men 
jeg instruerede min kæreste i, at hvis jeg virkelig fik vejr-
trækningsbesvær, skulle han ringe 112 og sige, at jeg har 
corona, siger Sidse. 

På job med egne erfaringer
Efter 10-12 dage vendte lugte- og smagssansen tilbage, 
og hun forberedte sig på snart at begynde at arbejde 
igen. Hun fik at vide, at der ikke var så mange coronapa-
tienter på afdelingen, og at hun kunne vende tilbage til 
sit eget speciale og de patienter fra hele regionen, hun 
var vant til at passe. Det bekymrede hende, og hun blev 
hørt. Hun fik til opgave at passe de Covid-19-patienter, 
der ikke allerede var sendt videre til andre afdelinger.

Uden at underholde patienter om sit eget sygdomsforløb 
kunne hun ved sin tilbagevenden 13. april mærke, at 
hun havde bedre forudsætninger for at forstå den indtil 
kort forinden ukendte patientgruppes frustration over 
de op- og nedture, gode og dårlige dage, som præger 
sygdomsforløbet. Der skal nok komme gode dage, forsik-
rede hun dem om, baseret på nylige, egne erfaringer. 

Fra før hun selv måtte lade sig isolere i lejligheden i 
Odense med virussen havde hun observeret, at det 
kunne gå begge veje for Covid-19-patienter, og at 10.-da-
gen var en skæring, hvor sundhedspersonalet skulle 
være ekstra opmærksomt på adfærd, bevidsthedsniveau 
og vejrtrækning. Trods nyuddannet i januar 2019 kendte 
Sidse til forløbet af andre infektionssygdomme, men 
dette var ukendt og sygeplejefagligt på samme tid spæn-
dende og nervepirrende.  

Tiden med værnemidler
Flere blandt plejepersonalet på afdelingen blev smit-
tet på trods af, at afdelingen fra begyndelsen havde 
de rigtige værnemidler og andet beskyttelsesudstyr. 
Efterhånden opstod der dog, hvad der kunne opfattes 

som en mangelsituation. Engangsfyrværkeribriller, 
der blot skulle bruges en enkelt gang, blev efter god-
kendelse af hygiejnesygeplejersken vasket og brugt 
igen. Ønsker til ansigtsmasker var individuelle afhæn-
gig af den enkelte medarbejders ansigtsform, og var 
de generelt ubehagelige at bruge, blev de kasseret. 
Afdelingen løb ikke tør for værnemidler på noget tids-
punkt trods truende mangel. 

- Vi åbnede et coronaafsnit i maj, og jeg meldte mig frivil-
ligt til at tage en måned sammen med kolleger fra andre 
afdelinger. Da jeg var færdig på Q2, faldt det sammen 
med, at den lukkede igen, fordi der ikke var så mange 
patienter, og jeg vendte tilbage til Q1 igen, siger Sidse 
Kristiansen.

Særlige omstændigheder
I mellemtiden er hun blevet gravid – ikke på grund af 
corona og en kæreste hjemsendt fra arbejde, som mange 
gerne vil have det til at være – og må ikke længere passe 
Covid-19-patienter. Tidspunktet er naturligt til at gøre 
status for en nu 26-årig sygeplejerske, der efter godt 
et år som færdiguddannet dumpede ned i en historisk 
periode i det danske sundhedsvæsen.

- Jeg ser tilbage på det som en rigtig lærerig periode i 
min unge karriere, og jeg føler stolthed på mine kol-
legers og egne vegne. Vi har alle arbejdet rigtig godt 
sammen og løst opgaverne i fællesskab. Det gør mig stolt 
på også mit fags vegne. Mange af sygeplejerskerne har 
familie med mand og børn, som de har måttet udsætte 
for lidt af hvert, og det har været turbulente måneder, 
som vi klarede supergodt, siger Sidse Kristiansen.

Nu venter Sidse på løntillægget
Hvad der begyndte som en fjern virus ovre i Kina, som 
hun havde et afslappet og yderst afventende forhold til, 
blev alvor for hende både som sygeplejerske og patient. 
De første meldinger om, at danskere var kommet hjem 
fra skiferie med, hvad der nu hed Covid-19, kom under 
hendes egen ferie sidst i februar. Da hun mødte ind 
i en nattevagt 9. marts, var hun spændt på, hvad der 
ventede inde bag døren ind til patienterne med den nye 
sygdom. 

Hun forstår egentlig udmærket afdelingssygeplejerskens 
vantro, da hun fortalte, at hun selv var syg. Der måtte et 
screenshot af resultatet af podningen på computerskær-
men til for at overbevise Vibeke. 

Nu er alle på Infektionsmedicinsk Afdeling fortrolig med 
sygdommen, og Kredsløbet skulle hilse fra Sidse og sige, 
at også sygeplejersker på den afdeling fortjener et løntil-
læg for indsatsen.     

Fra før hun selv måtte lade sig isolere i lejligheden 
i Odense med virussen havde hun observeret, at 
det kunne gå begge veje for Covid-19-patienter, 

t
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D
øden er uigenkal-
delig, og de beslut-
ninger, der træffes 
i sundhedsvæsenet 
for patienter i livets 
sidste fase, kan sætte 

sig varige spor hos de pårørende. 

Hanne Irene Jensen arbejder med 
end-of-life-forskning, og det er et 
område, der fortsat er præget af 

manglende klarhed og dilemmaer, som kan føre til, at 
sundhedsvæsenet giver en behandling, patienten ikke 
ønsker. 

Hanne Irene Jensen arbejdede i 15 år på intensivafdelin-
ger i Odense og Vejle, inden hun uddannede sig til kan-
didat i sundhedsvidenskab og gik forskervejen som ph.d. 
Hendes tilgang er blandt andet baseret på de erfaringer, 
hun fik ved at have med kritisk syge patienter at gøre.

- På intensiv er der ofte patienter, hvor man kan blive 
nødt til at tage stilling til, hvor længe man skal fort-
sætte aggressiv behandling for at redde deres liv. For 
nogle patienter ville det have været bedre, hvis der på 
forhånd var taget stilling til, at de ikke skulle overflyttes 
til et intensivt afsnit. Vi vil det allerbedste for patien-
terne og deres familie, og det gælder også mod livets 
afslutning. Det, der sker omkring et dødsfald, kan man 
ikke lave om på, og pårørende bærer det med sig, siger 
Hanne Irene Jensen.

Her halter det
I hendes forskning indgår blandt andet tre delstudier, 
der på forskellig vis går ud på at undersøge og sikre, at 
patientens ønsker for den sidste tid er kendte, doku-
menterede og bliver efterlevet. Projekterne er inspireret 
af en amerikansk model til at sikre, at behandling i den 
sidste tid er i overensstemmelse med patientens ønsker. 
Det handler om et såkaldt POLST (Physician Orders for 
Life-Sustaining Treatment) dokument, som er baseret 
på en samtale med den alvorligt syge om ønsker for be-
handlingsniveau. En sådan samtale skaber også klarhed 
for sundhedspersonalet.

- Det hele skal begynde et sted, og man skal tage snak-
ken med patienten, mens han/hun er i stand til selv at 
give sin mening til kende. Ønskerne i et dansk behand-
lingstestamente træder først i kraft, når en læge har 
erklæret patienten for varigt inhabil, og det er derfor 
ikke anvendeligt i akutte situationer som for eksempel 
et hjertestop.  I USA er POLST et juridisk dokument 
underskrevet af en læge, og bestemmelserne deri skal 
efterfølges, også i akutte situationer. Herhjemme har vi 
fortsat den en udfordring, at ikke alle patienter har mu-
lighed for på forhånd at sikre sig mod et uønsket forsøg 
på genoplivning. I den nuværende danske lovgivning 
giver alderdomssvækkelse alene ikke ret til at tage stil-
ling til livsforlængende behandling eller genoplivning 
på forhånd. Så en 95-årig, der ikke lider af andet end 
at være gammel og svækket, kan ikke få skrevet sine 
ønsker ned. Har han/hun derimod en kronisk sygdom, 
der potentielt kan medføre hjertestop, eksempelvis 
hjerte- eller lungesygdom, er det muligt på forhånd at 
sikre sig mod et uønsket forsøg på genoplivning, siger 

Hanne Irene Jensen, 
forsker i end-of-life.

Barriererne for at opfylde ønsker for 

DEN SIDSTE TID
En tidligere intensivsygeplejerske har siden 2009 forsket i end-of-life. Der er lovende tendenser, 
men på nogle områder er der stadig et stykke vej. 

LÆGENS BESLUTNING
Uanset om en patients ønsker er dokumenteret, 
kan en behandlingsansvarlig læge vurdere, om 
der i det konkrete tilfælde skal træffes en beslut-
ning om at differentiere eller begrænse videre un-
dersøgelse eller behandling enten helt, behand-
lingsophør, eller delvist, behandlingsgrænse, i 
tilfælde, hvor:                  

a) en patient er uafvendeligt døende

b)  en patient er svært invalideret/permanent 
vegetativ 

eller der er tale om

c)  en ikke-uafvendeligt døende patient, hvor be-
handlingen måske kan føre til overlevelse, men 
hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen 
eller af behandlingen vurderes at være meget 
alvorlige og lidelsesfulde

u
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Hanne Irene Jensen, der sammen med mange andre 
deltager i et lobbyarbejde for at få ændret lovgivningen 
på dette punkt. 

Lettilgængelige informationer
Et af de studier, Hanne Irene Jensen deltager i, undersø-
ger, om patientens ønsker for den sidste tid også bliver 
efterlevet. Det foregår ved gennemgang af journaler og 
interviews med pårørende. Der følges op på 120 patien-
ter to år efter en samtale om ønsker for den sidste tid. 
En ph.d. studerende har siden maj været i gang med at 
afdække forløbene. 

- Studiet er sat i værk, fordi vi desværre ind imellem 
oplever, at patientønsker ikke bliver efterlevet. Der bliver 
taget flere samtaler med patienterne, og beslutningerne 
journalføres, hvilket er rigtig godt. Men når der sker 
noget akut, kender personalet ikke altid til beslutnin-
gerne, og derfor kan der blive sat gang i et forsøg på 
genoplivning imod patientens eller borgerens ønsker. 
Vi er nødt til at have et system, hvor information om 
behandlingsbeslutninger er let tilgængelige, siger Hanne 
Irene Jensen. 

Det går den rigtige vej
Hanne Irene Jensen arbejder som forskningslektor i 
en delt stilling mellem Anæstesiologisk Afdeling, Vejle 
Sygehus og Bedøvelse og Intensiv, Kolding Sygehus, 
samt med tilknytning til Syddansk Universitet. Fra 

2009 har hun været forskningsressourceperson inden 
for end-of-life-området, og hendes oplevelse er, at der 
på mange afdelinger på Sygehus Lillebælt arbejdes 
målrettet med både at sikre, at der bliver taget samtaler 
med patienterne om deres ønsker for den sidste tid, og 
at personalet kender til disse beslutninger i akutte situ-
ationer.  Det sker blandt andet ved at have en rød –HLR 
(Ingen hjertelungeredning) knap på Cetrea oversigts-
tavlerne. Dette har nedsat antallet af uønskede genop-
livningsforsøg.

- Generelt går det helt klart i den rigtige retning, og 
mange sygehuslæger og praktiserende læger har meget 
fokus på at få undersøgt, dokumenteret og efterlevet 
patienternes ønsker. En del plejehjem har fået faste 
plejehjemslæger, hvilket gør det nemmere for lægerne 
løbende at følge beboernes tilstand. Også på lægeud-
dannelsen får emnet stigende opmærksomhed. Uden-
landske undersøgelser tyder på, at barrieren for at tage 
samtaler med patienter om det ønskede behandlings-
niveau i højere grad ligger hos sundhedspersonalet end 
hos patienterne. Mange patienter vil gerne sikre sig, at 
deres ønsker er kendte, siger Hanne Irene Jensen 

Beslutning om behandlingsniveau skal tages af en læge 
i samråd med patienten - om muligt - men da sygeplejer-
sker tilbringer megen tid med patienter og pårørende er 
det ofte dem, der kan have en fin fornemmelse af, hvor-
når det er på tide at tage stilling til behandlingsniveau.  

t
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”VI SKAL TURDE TAGE
samtalen om den sidste tid”
Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus har mange patienter, hvor det er aktuelt at tale om ønsker for den 
sidste tid. Et projekt har rustet dem yderligere til at turde tage samtalen med patienter og pårørende. 

A
llerede på syge-
plejeskolen og 
på universitetet 
begyndte Jannie 
Christina Frølund at 
interessere sig for 

sygeplejen til patienter i den sidste 
del af livet. Fokus var især på den 
åndelige og eksistentielle omsorg 
samt vigtigheden af at turde være 
til stede og tale med patienten om 
den sidste tid.  

- Sygeplejersker er ofte meget sammen med patienterne, 
og det er derfor dem, der hører patienterne og de pårø-
rende udtrykke deres angst, smerte og tanker om livet og 
døden. Sygeplejersken har et stort ansvar i at videregive 
relevante informationer til lægen, der i samråd med 
patienten træffer den endelige beslutning om, hvorvidt 
patienten skal genoplives eller ej.  Det er på baggrund 
af observationer og samtaler om, hvordan patienten har 
det, og hvordan patienten responderer på behandling, 
at beslutningerne træffes. Hverken sygeplejerske eller 
læge kan gøre det alene - alle har et ansvar, siger Jannie 
Christina Frølund, der er klinisk sygeplejespecialist på 
afdelingen og er uddannet cand.cur.

Lommeguide kan hjælpe
Det kan være svært at indlede samtalen om den sidste 
tid og de ønsker, patienten har til eventuel livsforlæn-
gende behandling, genoplivning og døden. Derfor har 
afdelingen arbejdet intenst med dette i efterhånden fem 
år. De har blandt andet taget initiativ til at lave en lom-
meguide med konkrete forslag til indledende sætninger. 
Denne bærer alle – både sygeplejersker og læger i deres 
lommebog.  Man kan ikke lave en instruks på alt, men 
det kan være en hjælp.

- Samtalen er den mellemmenneskelige del af den 
kommunikation, vi har med patienten. Vi møder pa-
tienter, der taler meget, og vi møder den stille, forsagte 
mand, hvor det er vigtigt at vi tager os tid. Alle patienter 
og dermed samtaler er forskellige, siger Jannie Christina 
Frølund. 

Da Dansk Selskab for Patientsikkerhed i 2017 meldte 
sig med projektet ”Klar til samtalen – i god tid”, havde 
Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus, der er en del af Sy-
gehus Lillebælt, allerede i nogle år arbejdet med temaet. 
Målet med projektet ledet af overlæge Ove Gaardboe var, 
at erfaringerne fra ni sygehuse og tre kommuner skulle 
omsættes i et sæt anbefalinger til, hvordan man kan 
arbejde med ”samtalen” på den enkelte arbejdsplads.

Ove Gaardboe har været på besøg i afdelingen flere gange, 
hvor han har interviewet både ledelse, sygeplejersker og 
læger. Samtidig har han fået indblik i kulturen i afdelingen 
og de konkrete initiativer, der er sat i værk. Flere af de initi-
ativer danner baggrund for de nationale anbefalinger. 
 
Det fælles ansvar
Medicinsk Afdeling har 75 senge, og erfaringen viser, at 
patienterne i en tredjedel af tilfældene ikke ønsker at 
blive genoplivet, hvis det skulle blive aktuelt. Hvis situ-
ationen ændrer sig, bliver der talt med patienten igen. 
Patientens ønsker gælder på tværs af sektorer og skrives 
i journalen. Det fremgår også af Cetrea-oversigtstavlen 
på afdelingen, så personalet på alle tider af døgnet er 
bekendt med beslutningen. 

Synligheden er også tydelig på de daglige lægekonferencer, 
hvor det fremgår på en såkaldt sikkerhedsbriefing. Den har 
til formål at skabe overblik over afdelingen med særligt 
fokus på patientsikkerhed. Det næste fokusområde er at 
få delt oplysningerne med kommune og alment praktise-
rende læge, hvilket er i tråd med de nationale anbefalinger. 

- Vi har også et projekt i vores lungeklinik, hvor KOL-pa-
tienter til iltkontrol tilbydes End-of-life-samtaler. De 
fleste patienter er meget glade for tilbuddet. Men der er 
også nogle patienter, der ikke har lyst til at tale om det, 
og det skal vi respektere. Det er vigtigt at give tid og gøre 
det på patientens præmisser. Vi skal huske, at bag hver 
patient er et menneske – og det menneske er unikt. Det 
indebærer, at vi skal tage samtalerne med udgangspunkt 
i patientens ønsker og præferencer. Det er derfor vigtigt 
at huske, at det ikke bare er én samtale, vi skal tage. Det 
er flere – så i Medicinsk Afdeling taler vi om at være klar 
til samtalerne, siger Jannie Christina Frølund.

Jannie Christina Frølund 
klinisk sygepleje- 
specialist 

u



FAGDAGEN

Scene 1: Et sundhedsvæsen med færre og større syge-
huse, kortere indlæggelser, mere foregår ambulant, 
flere opgaver i kommunerne og flere i borgerens eget 
hjem. Men hvad hvis det uventede sker, og man skal 
kunne håndtere en ukendt virus og smittespredning? 

Det fører projektchef Sidsel Vinge og professor Jakob 
Kjellberg fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd, dig igennem, når du deltager i DSR’s 
fagdag forud for generalforsamlingen i Kreds Syddanmark 
22. oktober på IBC Innovationsfabrikken i Kolding. 
”Sundhedsvæsenets forandring – sygeplejersker, ledelse 
og trivsel” er dagens overordnede tema. 

Forvent oplæg, der ikke stryger nogen med hårene, når 
de to eksperter går på podiet og giver dig noget at tænke 
over som sygeplejerske. De er kritiske og har klare hold-
ninger om sundhedsvæsenets udfordringer og økonomi 
set i lyset af Covid-19. 

371 medlemmer  
kan ikke tage fejl: 

DELTAG I 
FAGDAGEN 
2020
Fagdag 2019 var et tilløbsstykke. 22.  
oktober har du mulighed for at deltage i 
2020-udgaven, hvor fagfolk vil levere klare 
holdninger, provokere og sætte tanker i gang 
om et sundhedsvæsen under forandring. 
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2020

Den åbne kultur
Det er vigtigt at have en kultur, hvor åbenhed og 
respekt for den enkelte patient er i fokus.

Samtalen om den sidste tid bliver aldrig en vane, 
som en sygeplejerske tager på rutinen. Med sin 
erfaring kan hun nå et punkt, hvor hun ikke længere 
er ængstelig for at indlede samtalen. Men det er ikke 
det samme som, at det bare er noget, hun gør. Jannie 
Christina Frølund har i samarbejde med afdelingens 
kvalitetskoordinator, Helen Bruun, lavet en kul-
turanalyse på Medicinsk Afdeling, som viser, at der 
er stor åbenhed omkring emnet. At det er legalt at 
man sparrer om disse samtaler og eventuelt beder en 
kollega om at gå med til samtalerne.  

”Klar til samtalen”, der blev gennemført fra efter-
året 2017 til foråret 2019, har yderligere bidraget til, 
at der er fokus på samtalen om den sidste tid. De 
interviews, overlæge Ove Gaardboe har lavet, har 
givet anledning til yderligere drøftelser. Alt sammen 
har det bidraget til, at flere og flere patienter nu får 
tilbudt samtalen. 

Det er også vigtigt, at ledelsen støtter op om og har 
fokus på samtalen om den sidste tid. Det er kulturen, 
det ledelsesmæssige fokus og åbenheden om samta-
len, der skal medvirke til, at sygeplejersker og læger 
tager samtalen. 

Den sidste tid fylder
De seneste par år har Medicinsk Afdeling sammen 
med indlæggelsesbrevet spurgt alle patienter, hvad 
der er vigtigt for dem. Det kan være alt lige fra jord-
bærgrød og toiletbesøg til antallet af parkeringsplad-
ser ved sygehuset, men mange af afdelingens overve-
jende ældre patienter kredser også om den sidste tid. 
”I skal ikke genoplive mig” og ”spørg mig om, hvordan 
den sidste tid skal være”, er gennemgående i mange 
af svarene. Disse svar skal personalet bruge i hverda-
gen og turde tage samtalerne med patienterne. 

-Det kan give et sug i maven og tvivl om, hvordan 
man skal gøre det, når både patient, børn og andre 
pårørende er involveret. Men det skal vi kunne være 
i. Som nævnt bliver det ikke en rutine, og derfor vil 
det også altid være i orden at søge sparring. Det er 
i orden at vise, at man som sygeplejerske er berørt 
af situationen – vi er ligesom patienterne også bare 
mennesker, siger Jannie Christina Frølund. 

Ove Gaardboe har gjort en stor indsats for at udbrede 
kendskabet til erfaringer og anbefalinger i projek-
tet. Jannie har også selv i artikler og på konferencer 
præsenteret resultaterne. Du kan få mere at vide på 
hjemmesiden patientsikkerhed.dk/klartilsamtalen.  
  

t
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Scene 2: Et sundhedsvæsen under pres af en aldrende 
befolkning, flere behandlingsmuligheder, store sam-
menlægninger og øgede forventninger fra borgere og 
politikere. Presset forplanter sig som stigende arbejds-
pres og større krav til personalet. Risikoen for stress, 
udbrændthed og sygefravær lurer.

Du deltager i to workshops af hver en times varighed. 
Den ene ledes af Line Larsen, der er oversygeplejerske 
på Lungemedicinsk Afdeling på OUH. Hun har ledelses-
erfaring fra både sygehusvæsenet og primærsektoren. 
Temaet er ledelsens betydning for medarbejdertrivsel i 
en krise- og forandringstid.

Det andet workshoptema er de unge kolleger, og hvor-
dan sygeplejersker kan forløse deres potentialer og 
bygge bro til de ældre kollegers erfaringer. Mikkel San-
dal Hansen, medejer af YoungConsult, der arbejder med 
at udvikle og lede unge talenter, tror på unge værdier på 
arbejdsmarkedet og leder workshoppen. 

Det tredje tema handler om sygeplejens historie som 
bliver fortalt af Gunilla Svensmark som er special-
konsulent i sygeplejehistorie ved Sygeplejehistorisk 
Museum.

Mikael Bech, direktør med ansvar for sundhedsområdet 
ved UC Lillebælt, udpeger som afslutning de ledertyper, 
der understøtter medarbejdernes trivsel, og giver bud på, 
om kriser kræver noget særligt af ledere.

Fagdag 2019 for snart et år siden samlede ikke færre end 
371 medlemmer af Kreds Syddanmark. Der vil også i år 
blive rig lejlighed til at møde andre sygeplejersker på 

Fagdag 2019 var præget af livlig talelyst, engagement og masser af 
debat. 22. oktober får du atter mulighed for at deltage i en sammen 
med fagfæller fra mange arbejdspladser i Kreds Syddanmark.

tværs af sektorer og diskutere corona og andre emner, 
der optager dig, i pauserne og under frokosten.

Meld dig til fagdagen, der begynder kl. 8.00 om morgen 
med kaffe, og til generalforsamlingen med start kl. 17.00 
på kredsens hjemmeside.   

Sidsel Vinge Jakob Kjellberg Line Larsen Mikkel Sandal Hansen Mickael Bech
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OK21

Intet nyt under efterårssolen: 

DET HANDLER OM LØN
Den lange vej mod OK21 er indledt. Medlemmerne viser engagement, og kredsen er i kampform. 

D
u skal næppe lede længe for at fremkalde 
billedet af den ugelange mobilisering af 
offentligt ansatte foran Forligsinstitutio-
nen i det indre København i foråret 2018. 
OK18 vil gå over i historien, både på grund 
af det dramatiske forhandlingsforløb, og 

at ansatte i stat, regioner og kommuner stod skulder ved 
skulder for at opnå det bedst mulige resultat, 8,1 procent 
over tre år. Måske var du der selv, for aktivitetsniveauet 
foran Forligsen og ved fyraftensmøder i kredsen var højt.

Opvarmningen til OK21 er nu indledt. Du har længe 
kunnet give din mening til kende om, hvad du priorite-
rer, via kredsens hjemmeside eller din TR, hvad mange 
har gjort. Endvidere benyttede et pænt antal af medlem-
merne lejligheden til at gå i direkte dialog med kredsfor-
manden og en kredsnæstformand på medlemsmøder i 
fire byer i Syddanmark i slutningen af august. 

- Vi har oplevet en klar retning i kravindsamlingen 
blandt medlemmerne. Det handler om penge. Vi vil 
have mest muligt for at sælge vores arbejdskraft, og 
ingen kan være i tvivl om vores holdning. Vi er bagud 
i løn som fag, hele ligelønsudfordringen, og bagud i 
forhold til den centrale rolle, vi har i sundhedsvæsenet. 
Coronasituationen har øget dette fokus betydeligt og 
skærpet kravene til også os i kredsbestyrelsen. Erfa-
ringen viser, at det er lettere at formulere krav end at 
indfri dem, men det ændrer ikke ved vores ambiti-
onsniveau. Vi går til opgaven med sikker hånd og er 
forberedt på at imødegå arbejdsgivernes modkrav, siger 
kredsformand John Christiansen.

Kredsløbet har talt med to af deltagerne i medlemsmø-
derne, der blev holdt i Rødekro, Odense, Esbjerg og 
Fredericia i dagene 17.-24. august, om, hvad der fik dem 
til at deltage, og hvilke krav de har til OK21.    

Deltagerne i OK21-mødet i Fredericia lytter til kredsformand John Christiansens oplæg.
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OK21

Når jeg bli’r gammel
Vivi C. Fyhn, uddannet sygeplejer-
ske i 2009 og ansat på et plejehjem 
i Kolding Kommune, deltog på 
OK21-mødet i Fredericia:

- Jeg tænker en del på, om jeg er i 
stand til at arbejde, når jeg bliver 
gammel. Jeg er 35 år nu og skal nok 
arbejde, til jeg bliver 70 år. Måske 
er det endda lavt sat. Skal jeg være 

slidt ned, inden jeg stopper på arbejdsmarkedet, og får 
jeg overhovedet noget ud af min pension? Heldigvis er jeg 
uddannet før 2019 og kan gå af fem år før pensionsalderen. 
Jeg vil gerne have, at flere af vores lønkroner går til pension. 
Det kan ske ved, at vi får hævet grundlønnen, hvilket ville 
være dejligt. Det ville også være godt at få tillæg for aften, 
nat og weekend gjort pensionsberettigede. Det er de penge, 
jeg kommer til at leve godt af som pensionist. Jeg kunne 
mærke, at Dansk Sygeplejeråds ambitioner er tårnhøje på 
vores vegne, og det gør mig meget glad. 

- Jeg blev på mødet meget overrasket over, hvordan for-
handlingssituationen egentlig er, og det fik jeg en meget 
bedre forståelse af. Der ligger en magt i at være mange 
sammen i Forhandlingsfællesskabet, men også den be-
grænsning, at hvis vi skal have mere, skal andre afgive, og 
det er der jo ikke nogen, der skal. Men jeg kan også godt 
se, at står vi alene, får vi ikke noget, og jeg er sikker på, at 
Dansk Sygeplejeråd har gjort det rigtigt ved at gå sammen 
med andre. Jeg var under uddannelse under den langva-
rige konflikt i 2008 og mistede en praktik. John (kredsfor-
mand John Christiansen, red.) oplyste på mødet, at vores 
strategi er en anden nu, og det gjorde mig rolig.  

 
Højere løn nummer et
Maja Mundbjerg, uddannet 
sygeplejerske i 2016 og ansat på 
en almen intensivafdeling, ITA3, 
på OUH, deltog på OK21-mødet i 
Odense:

- Det er primært løn, jeg går efter. 
Vi har fine arbejdsforhold og en 
god normering på intensivafde-
lingen, men vi har rigtig mange 

vagter, og det vil betyde meget at blive honoreret bedre 
for aften og nat, hvor vi er væk fra familien. Jeg ser 
også gerne en stigning i grundlønnen, så vi når op på 
niveauet for sammenlignelige grupper. Og så mener 
jeg, at vi skal have flere løntrin. Jeg har været uddannet 
i fire år, får den første lønstigning efter otte år, og efter 
10 år er det slut med at stige. Det ville være ideelt med 
et løntrin efter fire år og flere efter de 10 år, også for at 
gøre det mere attraktivt at blive i faget. Jeg ser erfarne 
kolleger, der tænker på, om de skal prøve noget andet, 
for eksempel i kommuner, hvor der er et løntrin efter 
fire år. Jeg er snart færdig med specialuddannelsen, 
hvorved jeg får mere i løn. Men det gør mine kolleger 
uden specialuddannelsen ikke.  

 - Det optager mig, at vi har ordentlige arbejdsvilkår, og jeg 
synes, man skal deltage og være aktiv for at få indflydelse. 
Det er første gang, jeg var med til et DSR-møde, og det var 
spændende. Både at få indblik i, hvor kompliceret en pro-
ces overenskomstforhandlinger er, og at møde de menne-
sker, der engagerer sig i kredsen. Det undrer mig, at vi var 
så få menige, der ikke er TR i forvejen. Men jeg har ikke 
tænkt mig at holde op med at komme til møder.  

Maja Stald Mundbjerg 
intensivsygeplejerske

Vivi Christensen Fyhn 
sygeplejerske
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O
mkring 50 procent 
af alle sygeplejer-
sker arbejder på 
deltid. Det har ind-
flydelse på den løn, 
den enkelte syge-

plejerske får, samt på den samlede 
indbetaling til pension gennem et 
langt arbejdsliv.

Der er mange grunde til, at sygeplejersker arbejder på 
deltid, f.eks.at:
•  man ikke ønsker at arbejde på fuldtid for derved at 

skabe balance mellem arbejds- og familieliv
•  man ikke kan holde til at arbejde 37 timer om ugen i 

skiftende vagter
•  mange arbejdsgivere slet ikke udbyder fuldtidsstillinger

Der er i dag lavet aftaler med henholdsvis Danske Regio-
ner og Kommunernes Landsforening om deltidsansattes 
adgang til et højere timetal.

Om aftalerne
Aftalerne sikrer, at deltidsansatte, som ønsker fuldtid og 
er fastansatte får tilbudt timer op til fuldtid, hvis der er 
permanent ledige timer til rådighed i afdelingen.

Med andre ord – hvis en af dine fastansatte kolleger fx 
stopper permanent i sin stilling, bør det være sådan, 
at der bliver frigjort timer til deltidsansatte, der er 
interesserede i at komme op på fuldtid. Ledelsen har 
pligt til at tilbyde de ledige timer på tjenestestedet til 

deltidsansatte, som har gjort opmærksom på, at de 
ønsker flere timer.

Hvis der er flere deltidsansatte, som ønsker at få de 
ledige timer og opfylder kravene, vil det være ledelsen, 
der beslutter, hvem der får tilbudt timerne. Ved afslag er 
arbejdsgiveren forpligtet til at give en skriftlig begrun-
delse, hvis den deltidsansatte beder om det.

Hvordan kan det gøres i praksis?
Mange steder er lykkes med, at stillinger som udgangs-
punkt slås op som fuldtidsstillinger. Derudover skal der 
stadig tages drøftelser med arbejdsgiver om, at arbejdet 
skal tilrettelægges, så alle sygeplejersker kan holde til at 
arbejde på fuldtid. Det er ikke et individuelt problem, at 
man ikke kan holde til at arbejde 37 timer om ugen. Det 
er et kollektivt arbejdspladsproblem.

En anden vigtig drøftelse er, om man som medarbejder der 
går fra deltid til fuldtid, kan gøre det sådan, at nogle ulem-
petillæg bruges til afspadsering i stedet for udbetaling. Her-
ved kan man selv sammensætte det således, at fx nattillæg 
går til afspadsering og weekendtillæg går til udbetaling. 

Hvor meget der afspadseres og hvor meget der udbe-
tales, kan variere alt efter egne ønsker og aftaler med 
arbejdsgiver, og hvor meget afspadsering man optjener. 
Det betyder fx, at man kan gå fra 32 timer til 37 timer, 
men kun præstere f.eks. 32,5 timer i fremmøde, da den 
resterende del afspadseres.

Aftalen kan dermed betyde at sygeplejersken i gennem-
snit øger:
- det fysiske fremmøde med ca. 0,5 - 2 timer om ugen
- månedslønnen med ca. 500-1000 kr. (før skat)
- den månedlige pensionsindbetaling med 300-600 kr.

Man skal dog være ekstra opmærksom på, at hvis man 
i en periode kun har dagvagter (det kan være efter eget 
ønske eller af driftsmæssige hensyn) betyder det, at der 
ikke optjenes afspadsering og derfor skal præstere den 
fulde ansættelsesbrøk på 37 timer.  

Malene Mikkelsen
chefkonsulent 

DELTID / FULDTID 
– hvordan kan det gøres i praksis?

FAKTA
Du kan indtaste antal timer i Sundhedskartellets 
Lønberegner og Lønbarometeret og se den for-
holdsmæssige forskel mellem at være ansat på 
deltid og fuldtid.


