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FORRETNINGSORDEN
§  1.   Generalforsamlingen begynder kl. 18.00 og er beslutningsdygtig uanset fremmødte

§  2.   Man begærer ordet ved at række sit stemmekort i vejret, således at dirigenten kan se  nummeret på kortet

§  3.   De indtegnede talere får ordet i den rækkefølge, de har begæret det, der er dog mulighed  for replik

§  4.   Der kan tales fra såvel talerstol som fra salen. Vælger man det sidste, skal det ske stående
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– Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget efter 10 sekunder for vedtaget uden afstemning

§  10.   Afstemning sker ved oprækning af stemmekort. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 5 medlemmer  
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bruge mange kræfter på at få en bedre arbejdstidsaftale 
på det regionale område, så sygeplejersker enkeltvis og 
som gruppe kan få større indflydelse på eget arbejdsliv. 

Corona har også vist, at vi fortsat skal undre os og stille 
spørgsmål ved, om det sundhedsvæsen, vi i disse år er 
med til at opbygge, matcher patienter og borgeres behov 
nu og i fremtiden. Ledelsernes slagord om patienterne 
først og accelererede patientforløb lyder godt, men når 
patienter – som under coronakrisen – har behov for at 
være indlagt længere tid, udstiller det sårbarheden i sy-
stemet. Når patientforløb styres snarere af økonomi end 
af faglighed, er svaret på spørgsmålet herover givet.   
  
Vi har i de to år, der er gået – med input fra medlemmerne 
– ydet vores bidrag til, hvordan vi skal indrette sundheds-
væsenet til gavn for patienter, personale og samfund. Vi 
har også en holdning til, hvordan vi som sygeplejersker 
kan holde længere i jobbet. I det lys er der grund til at 
beklage, at regeringen med sit pensionsudspil for nylig 
fortsat ikke synes at anerkende ordentlige arbejdsvilkår 
som et ledelsesværktøj. I stedet er retorikken, at tidligt slid 
i arbejdslivet lønner sig. Forslaget vil tydeligvis ikke gavne 
de unge sygeplejersker, der kan se frem til at være på 
arbejdsmarkedet, til de er noget over 70 år. 

I denne beretning har vi som tidligere ladet stemmer fra 
andre dele af det syddanske sundhedsvæsen komme 
til orde for at folde flere af emnerne ud. Vores indsats 
for medlemmerne er mangfoldig, og mange initiativer 
rækker flere år frem. Manglen på sygeplejersker giver 
momentum i vores arbejde, og det vil vi udnytte.    

Jeg håber, du vil give dig tid til at læse beretningen og drøfte 
emnerne i den med dine kolleger. Sammen er vi gået ind 
i et spændende efterår, hvor vi både som samfundsbor-
gere og organisation ser frem til, at der bliver udviklet en 
vaccine mod Covid-19-sygdommen, som kan normalisere 
også vores udadvendte arbejde i forhold til medlemmerne. 

Med disse ord ønsker jeg dig god læselyst, en spæn-
dende fagdag og en udbytterig generalforsamling 
torsdag den 22. oktober på IBC Innovationsfabrikken i 
Kolding. Jeg håber, vi ses.  

FORORD – JOHN CHRISTIANSEN  |  BERETNING 2020

VI HAR IKKE SPILDT TIDEN
 i de seneste to år

JOHN CHRISTIANSEN 
KREDSFORMAND KREDS SYDDANMARK

D
et er snart to år siden, en del af os senest 
var samlet til generalforsamling i Kreds 
Syddanmark. Den toårige beretningsperi-
ode er en udløber af den centrale beslut-
ning i Dansk Sygeplejeråd om, at kongres- 
perioden nu er på fire år i stedet for to år. 

Kongresbeslutningen blev taget for at give mere tid og 
rum til at arbejde i dybden med vigtige indsatsområder, 
både på tværs i vores organisation og i de enkelte kredse. 
I den syddanske kredsbestyrelse har vi de seneste to år 
hele tiden været i bevægelse for at sætte vores aftryk på 
vilkårene for at udøve sygepleje på de mange arbejds-
pladser i det regionale og lokale sundhedsvæsen. 

Vi påberåber os ikke, at den skriftlige beretning, som 
du nu har i hånden, giver et fuldstændigt billede af hele 
vores virke. Oven i den dobbelt så lange beretningsperi-
ode kom coronakrisen, som har præget arbejdslivet for 
mange af os, og som vi helt bevidst har ladet præge dele 
af denne beretning. Corona har skærpet fokus på nogle 
af de indsatser, vi i forvejen fandt vigtige: rekruttering og 
fastholdelse af sygeplejersker, positionering af vores fag 
og meget andet.  

Corona har betrygget os i, at meget af det, vi arbejder 
med, giver mening. Vi understøtter for eksempel bedre 
introduktion af nyuddannede og løbende kompetenceud-
vikling med nye specialuddannelser, senest i borgernær 
sygepleje. Vi er også blevet bekræftet i, at det var rigtigt at 
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Den kaotiske fase
I DSR, Kreds Syddanmarks område stillede sygeplejersker 
mange berettigede spørgsmål. Hvad med mit arbejds-
miljø, og hvordan passer jeg på mig selv, var blot et par af 
dem. Og så var der hele problematikken omkring vær-
nemidler, der spændte fra dyb alvor til det nærmest tragi-
komiske med ændrede retningslinjer for brugen af dem 
nærmest fra time til time. Arbejdstilsynet slap grebet og 
lod Sundhedsstyrelsen tage beslutninger om brug af vær-
nemidler, type og grad af beskyttelse. Vi havde i kredsen 
en mistanke om, at den til tider kaotiske styring bundede 
i mangel på værnemidler. Her havde ærlighed fra myn-
dighedernes side været at foretrække frem for de mange 
forsøg på at få virkeligheden til at se anderledes ud.

Tusinder af syddanske sygeplejersker på sygehuse 
og hundredvis i kommuner fik rykket rundt på deres 
arbejdsliv hvad angår jobfunktion, arbejdssted og ind-
hold. De viste samfundssind og fleksibilitet, stærkest i 
den indledende fase, da ingen vidste, hvor stort presset 
på sundhedsvæsenet ville blive. De tilsidesatte egne 
behov og deltog i at redde liv, forebygge og inddæmme 
smittespredning og være til rådighed. Men som ugerne 
gik, blev manglen på involvering, dialog, frivillighed og 
hensyntagen til, at de ansatte havde et liv med familie 
og pårørende ved siden af, som også skulle fungere, 
stadig tydeligere. 

Tidspres skabte frustration
Også ledelsesrollen var under pres. Første- og andenlin-
jeledere skulle levere til beredskaber uden at kunne for-

C
oronakrisen har sat en ny dagsorden i det 
danske sundhedsvæsen, og det har præget 
kredsens arbejde i det meste af det andet 
år i den toårige beretningsperiode. Mindre 
end en uge, efter statsminister Mette Frede-
riksen 11. marts bebudede omfattende ned-

lukninger i det danske samfund, indgik Forhandlings-
fællesskabet på vegne af 565.000 ansatte i kommuner og 
regioner den 17. marts fælleserklæringer med både KL 
og Danske Regioner. 

Fælleserklæringen sikrede, at sygehuse og kommuner 
fik mulighed for at prioritere indsatsen og ressourcerne 
for at afbøde udbredelsen af coronavirus. Det ændrede 
arbejdssituationen for især medarbejdere i kritiske 
funktioner. Det medførte ændrede arbejdsopgaver for 
sygeplejersker, flytning af personale til særlige pande-
miafsnit, overarbejde på egen eller andre afdelinger, 
ændring af arbejdstider og arbejde på andre matrikler. 
De ansatte skulle vise samfundssind i en ekstraordinær 
situation.  

Der var enighed mellem parterne om, at løsningerne til 
at håndtere situationen skulle ske med afsæt i eksiste-
rende overenskomster og aftaler og med hensyntagen 
til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Det blev også 
betonet, at løbende dialog om indsatsen var vigtig, og 
at oplæring og introduktion til nye arbejdsopgaver var 
helt nødvendig. Situationens alvorlige karakter krævede 
stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde 
smidige løsninger. 

SAMFUND

VIRUSSEN
der vendte op og ned 

på vores liv og job



BERETNING 2020     DANSK SYGEPLEJERÅD     KREDS SYDDANMARK      5

SAMFUND

handle rammer og vilkår på plads. Først på det regionale 
område og senere i kommuner kom overenskomst og 
arbejdstidsregler under pres. Regeringen og Sundheds-
styrelsen dekreterede, at man skulle levere til beredskaber, 
men med de korte varsler skulle det give uro.

”Vi har været rigtig meget i dialog med bekymrede, 
skuffede, frustrerede og vrede medlemmer, og vi forstod 
deres følelser. Frivillighed, hensyntagen og dialog skulle 
være de bærende søjler i samarbejdet i den helt særlige 
situation, og det formåede arbejdsgiverne mange steder 
ikke at efterleve.” 

John Christiansen, kredsformand i Kreds Syddanmark

Presset på beredskabet var størst på sygehusområdet, og 
uroen og den manglende tro på samarbejdet bredte sig 
på flere niveauer, efterhånden som arbejdsmiljøet blev 
truet. Dusinvis af sygeplejersker i kredsen blev selv ramt 
af Covid-19, også på grund af sikkerheden om brug af 
og manglen på værnemidler, og fra kredsen er den klare 
anbefaling, at det skal anmeldes som arbejdsskade. De 

ramte sygeplejersker skal have sikkerhed for, at hvis der 
opstår senfølger, har de mulighed for at få erstatning.

Honoreringen halter
Kredsen har brugt mange ressourcer på at forhandle 
vilkår på alle arbejdspladser under coronakrisen. Det 
gælder i kommuner, hvor sygeplejersker er blevet flyttet 
rundt, og hvor selvtilrettelæggere har måttet acceptere 
en mere fast arbejdstid. På sygehuse er ansatte blevet 
flyttet fra et ansættelsesområde til et andet med, hvad 
der bedst kan betegnes som frivillig tvang, og vi har 
forsøgt at forhandle løntillæg hjem i den helt ekstraor-
dinære situation – i skrivende stund uden at opnå noget 
gennembrud. 

Vi lykkedes ikke med at sikre et særligt tillæg for at 
arbejde med Covid-19-patienter, og vore medlemmer 
har kun fået den dækning, overenskomsten og arbejds-
tidsaftalen i forvejen sikrer i forhold til for eksempel 
ændringer i vagtplan og omlagt tjeneste. Vi ser gerne 
ekstraordinære aftaler i ekstraordinære situationer.   

Chefkonsulentens coronarapport:
Coronaperioden har været præget 
af rigtig mange forhandlinger og 
drøftelser mellem arbejdsgivere, 
sygeplejersker og DSR. Sygeple-
jersker er blevet opfordret til øget 
fleksibilitet ved at varetage andre 
opgaver og blive oplært i dem, 
omorganiseringer, over-/merar-
bejde, ændrede arbejdstider og 
arbejde på andre matrikler. Alt 
skulle aftales og ske med afsæt i 

gældende overenskomster og arbejdstidsaftaler. Her 
blev lavet mange forskellige aftaler for at få tilpasset 
det til lokale forhold, og hvad den enkelte arbejdsplads 
præcist havde brug.

Der blev udvist stor fleksibilitet, og det har hele vejen 
igennem været DSR’s holdning, at sygeplejerskerne 
naturligvis skal have den korrekte honorering set i 
forhold til gældende overenskomst og arbejdstidsaftale. 
De faglige konsulenter har i løbet af august været ude på 
mange arbejdspladser og har sammen med lokal FTR og 
TR stået til rådighed for alle de sygeplejersker, som har 
ønsket at få tjekket jeres lønseddel.

Arbejdsgiverne har udvist fin forhandlingsvillighed og 
været interesseret i, at man fik den aflønning, som man 
var berettiget til.

Et antal sygeplejersker har ikke kendt deres vagtplan fire 
uger frem, for eksempel når en kollega er blevet flyttet 
til Covid-19-beredskabet og med meget kort varsel har 
fået en vagtplan for tjenesten der. Desværre er der ikke i 
overenskomsten eller arbejdstidsaftalen nogen sats for 
denne overtrædelse. Ved disse ændringer er DSR gået 
ind i en forhandling med arbejdsgiver for at finde en 
løsning, både lokalt og centralt. 

Syge- og sundhedsplejersker, der er ansat som selvtilret-
telægger, blev ligeledes påvirket af coronasituationen, og 
kredsen var i forhandling med alle kommunerne i Syd-
danmark. Selvtilrettelæggerne blev bedt om at arbejde i 
vagter/indgå i vagtplaner på lige fod med de andre syge-
plejersker ansat samme sted. I de tilfælde forhandlede vi 
enten en lokal aftale, eller medlemmet blev omfattet af 
arbejdstidsaftalen. 

Mange ændringer skete frivilligt – en del dog med, hvad 
man kan betegne som frivillig tvang, idet medlemmet 
accepterede ændringen i en situation, hvor ledelsen 
ellers ville have pålagt en ændring. Juridisk set er det 
fortsat frivilligt ud fra den aftale, som medlemmet har 
indgået. Derfor har vi ført flere drøftelser og forhand-
linger med arbejdsgivere for at få forhandlet rimelige 
vilkår eller få ført uenigheden til referat, så der efterføl-
gende kan forhandles mellem de centrale parter.

Kilde: Chefkonsulent Malene Mikkelsen   

Malene Mikkelsen 
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Socialrådgiverens coronarapport:
Covid-19-nedlukningen fra marts 
2020 har påvirket kredsens syge-
meldte medlemmer. Der har været 
henvendelser om konsekvenser for 
sygemeldtes forløb i jobcentrene, 
da de lukkede ned. Praktikforløb og 
andre indsatser stoppede brat efter 
statsministerens pressemøde den 
11. marts. Det gav bekymring hos 
de sygemeldte. 

Løbende har kredsen derfor holdt sig ajour med de hur-
tigt vedtagne særlove på området og retningslinjerne fra 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og 
rådgivet medlemmer, der var bekymrede for deres forløb, 
ydelser med videre. Det er blandt andet lykkes under ned-
lukningen at få genetableret en praktik, som af særlige 
årsager var meget vigtig at opretholde for medlemmet. 

Medlemmer på sygedagpenge fik økonomisk tryghed, 
da alle blev forlænget med særlov frem til 30. juni 2020, 
og det blev siden yderligere forlænget til 30. september 
2020. Status var allerede i juni, at næsten alle aktiviteter 
for sygemeldte medlemmer var genoptaget i helt eller 
begrænset omfang. 

Kilde: Socialrådgiver Carsten Richards  

Odense Kommunes egen krise under coronaen
Kommunernes evne til at håndtere 
coronakrisen var ikke proportio-
nal med deres størrelse. Kredsen 
vurderer, at regionens største 
kommune, Odense, ikke har ageret 
særlig hensigtsmæssigt i forhold 
til faggrupperne i plejen. Overens-
komsten åbner på det kommunale 
område for andre måder at om-
placere personale på, men ikke at 

anvende en retorik præget af tvang og/eller pålæg. Min-
dre kommuner har med dialog og frivillighed generelt 
været bedre til at få beredskabet til at fungere. Sammen 
med de tillidsvalgte vil kredsen gå i dialog med Odense 
Kommune for at bruge erfaringerne fra foråret 2020 til 
at arbejde mere konstruktivt sammen ved en fremtidig 
større epidemi eller pandemi.
 
Fællestillidsrepræsentant for cirka 250 af sygeplejer-
skerne under Odenses Ældre- og Handicapforvaltning, 
Lillian Thorenfeldt, roser sin arbejdsgiver for tidligt 
fokus på værnemidler, hurtig undervisning i beredskab 
og hurtigere informationer. Ellers deler hun kredsens 
generelle vurdering af kommunens mangelfulde hånd-
tering af coronakrisen:
 
”For de berørte medarbejdere er der plads til forbedring. 
Mange af dem, der fik at vide, at de skulle sætte deres 
normale funktion i bero, følte sig som daglejere. Blandt 
sygeplejersker var der bekymring for, hvilke opgaver de 
kunne blive bedt om at påtage sig. Ledelsen vidste i en 
tidlig fase ikke, hvad corona kunne udvikle sig til, men 
man kunne have hjulpet processen rigtig meget ved at 
have lavet en håndholdt indsats med fokus på, hvordan 
man bruger den enkelte sygeplejerskes ressourcer mest 

hensigtsmæssigt. For sygeplejerskerne i driften, for ek-
sempel udegrupperne, var der ikke den store forandring, 
bortset fra at de skulle bære værnemidler og have øget 
opmærksomhed på omklædning på arbejdsstedet/dag-
ligt skift af tjenestedragt. Sygeplejersker med specielle 
funktioner, blandt andre sårsygeplejersker, fik flere op-
gaver, fordi patienterne ikke kunne komme på sygehu-
set. Sygeplejersker med opgaver i hygiejnenetværket, der 
blandt andet stod for bestillinger af værnemidler, stod til 
at have 16-timersvagter. DSR blev inddraget, og vagterne 
blev nedbragt til 10 timer. To palliationssygeplejersker 
blev fastholdt på plejecentre i fire uger i stedet for at 
være i udegrupper med også terminale patienter. 
 
Odense Kommune var meget fokuseret på at opfylde 
kravene til beredskab. De lokale ledere fik indskræn-
ket deres handlemuligheder af ledelseslaget over, som 
bestemte, at medarbejderne ikke skulle passe deres 
sædvanlige opgaver, selv om der var personale til det. 
Det medførte blandt andet, at borgere, der senere blev 
omfattet af hjælpepakker, blev isolerede. På FTR-niveau 
holdt vi ugentlige Covid-19-møder. Nogle ting ville vi 
gøre på samme måde igen, men med mere fokus på at 
bruge ressourcerne bedre. 

I beskrivelsen af beredskabsniveauet i kommunen blev 
al sygdom blandet sammen, såvel det Covid-19-relate-
rede som øvrige årsager - barsel, stress, rekreation efter 
operationer og så videre. Der blev fokuseret på daglig 
bemanding, suppleret med beredskabspersonale.  Der 
blev alene i april sparet et millionbeløb på vikarer, fordi 
folk i beredskabet blev brugt til at dække andre mangler 
i bemandingen.”    

Kilde: Lillian Thorenfeldt, 
FTR for sygeplejersker, Odense Kommune  
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Carsten Richards

Lillian Thorenfeldt 
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Regionsdirektør: Vi kan have det lange lys på
Regionsdirektør Jane Kraglund, Re-
gion Syddanmark, repræsenterer den 
suverænt største arbejdsgiver for syd-
danske sygeplejersker. Hun er øverste 
chef for en region med et driftsbudget 
i 2020 på 26,5 milliarder kroner. Et 
personale svarende til 25.000 fuld-
tidsmedarbejdere leverer sundheds-, 
psykiatri- og socialydelser til de 
cirka 1,2 millioner syddanskere og 

arbejder derudover med at styrke den regionale udvikling.
Vi har talt med Jane Kraglund om nogle af de emner, der 
også præger DSR, Kreds Syddanmarks arbejde og opta-
ger sygeplejersker. 

Om rekruttering – herunder specifikt sygeplejersker: 
”Jeg tror, vi er med så godt, som vi kan være. Vi har 
rekrutteringsudfordringer, men oplever også, at der er an-
søgninger til jobbene. Vi oplever ikke geografiske forskelle 
inden for regionen, og vi har da også en meget bredt 
distribueret sygeplejerskeuddannelse. Men der kan være 
forskelle på rekrutteringen inden for specialer. Nogle 
steder er der mere mangel end andre, men initiativer 
på FAM og medicinske afdelinger har haft superpositiv 
indflydelse på rekrutteringen.”

Om at skaffe 107 ekstra sygeplejersker i hvert af 
årene 2020 og 2021:
”Vi ser en stigning i antallet af sygeplejersker i Region Syd-
danmark, men tallene fra første kvartal 2020 viser, at vi ikke 
er i mål med at skaffe de 107 sygeplejersker, der er vores an-
del af de 1.000 ekstra sygeplejersker over to år på landsplan. 
Vores bedste vurdering er, at vi har ansat 55-60 flere sygeple-
jerskeårsværk end i fjerde kvartal 2019, og vi forventer at nå 
i mål, dog ikke med lige mange til alle sygehuse, og så håber 
jeg, at vi kan få uddannet nogle flere sygeplejersker.

Vi har mange knapper at trykke på for at skaffe flere 
sygeplejersker, og dem bruger vi. Vi arbejder med bedre 
introduktionsforløb for nyuddannede, og vi arbejder på at få 
flere over på fuldtid, som, vi ved, er et langt, sejt træk. Vi sik-
rer os, at alle stillinger bliver opslået på fuldtid. Vi er ydmyge 

over for dagsordenen og ved, at vi skal motivere gennem 
positiv dialog og ved at arbejde med kulturen. Vi taler om, 
at fuldtid er en måde at være at være ansat på, som giver 
et spændende arbejdsliv og også kan hænge sammen med 
privatlivet. Der arbejdes med flere modeller på sygehusene, 
og andelen af fuldtidsansatte bevæger sig marginalt i den 
rigtige retning. Vi har som region stor interesse i, at der fore-
går erfaringsudveksling mellem sygehusene på det område.”        

Om fastholdelse:
”Hvornår forlader sygeplejersker arbejdsmarkedet? Det 
handler i høj grad om, at sygehusene kan tilbyde et godt 
arbejdsmiljø, fleksibilitet og gode ordninger for erfarne 
sygeplejersker.”

Om lokale løsninger:
”Lokale løsninger er meget højt oppe på vores agenda, 
da det er en vigtig del af Region Syddanmarks DNA. 
Vi ønsker løsninger, der giver mening, hvor folk er, og 
det lægger op til, at man finder ud af det på de enkelte 
arbejdspladser. Alt skal naturligvis foregå inden for 
rammerne af overenskomst, arbejdsmiljølov og regionens 
overordnede strategi.”

Om Region Syddanmarks økonomi:
”Vi er stolte af, at vi er i stand til at lave langsigtede 
økonomiske løsninger, og at vi i en årrække ikke har haft 
store sparerunder. Det giver ro og plads til udvikling, og 
det kan vi i fællesskab være stolte af, både politikere og 
mennesker, der arbejder i systemet. Vi laver investerin-
ger, der først betaler sig tilbage om nogle år, for eksempel 
energibesparelser og fremrykning af investeringer i ny 
teknologi. Vores gode økonomi bevirker, at vi kan drive 
regionen med det lange lys og ikke stop-and-go-beslut-
ninger, hvilket er ekstremt værdifuldt for arbejdsmiljøet. 
Det er ikke eksbetydende med, at der ikke kan være situa-
tioner, hvor man må tilpasse på de enkelte sygehuse.”

Om retningen i det syddanske sundhedsvæsen:
”Det nære, sammenhængende sundhedsvæsen er den 
store strategiske dagsorden. Det har fyldt meget i mange 
år, fordi det er så ekstremt vigtigt for patienterne, og 
derfor skal vi blive ved med at arbejde med det. Målene 
flytter sig hele tiden, vi har løbende opnået resultater i et 
samarbejde med kommuner og praktiserende læger, men 
vi er ikke i mål. Det hører også med, at regeringen er på 
vej med et udspil til en sundhedsreform.”

Om samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd:
”Det er godt. Vi har respekt for hinanden og de roller, vi 
har i forhold til det syddanske sundhedsvæsen. Vi er ikke 
enige om alt, men der er en legitimitet i, at der skal foregå 
processer for at nå frem til fælles løsninger.”   

Jane Kraglund

FULDTIDSKURVEN STIGER LANGSOMT

Andelen af månedslønnede 
sygeplejersker, ledere og ik-
ke-ledere, ansat under Region 
Syddanmark, som er på fuld-
tid. Ansatte med færre end 20 
timer er ikke medregnet, da 
de typisk er ansat i fleksjob 
eller andre ekstraordinære 
vilkår. Regionen havde i maj 
2020 7.978 sygeplejerskeårs-
værk, hvilket er 55 flere end i 
november 2019.

Måned
Andel på 
37 timer

31.12 2017 47,3 %
31.12.2019 48,7 %
31.03.2020 49,4 %
30.04.2020 49,6 %
31.05.2020 49,9 %
30.06.2020 50,3 %
31.07.2020 50,9 %
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DIN LØN:  

KREDSENS NYE LØNPOLITIK
– kort og godt

B
åde centralt og i kredsene arbejder vi 
vedvarende på at danne løn for sygeplejer-
sker. I marts 2020 vedtog vi i Kreds Syd-
danmark en ny lønpolitik, hvis formål er at 
understøtte og udmønte DSR’s holdninger 
centralt ved at udvikle alle sygeplejerskers 

løn lokalt. Lønpolitikken udmærker sig ved at være kort, 
overskuelig og i punktform, så du hurtigt kan danne 
dig et overblik over, hvordan vi arbejder på at sikre dig 
lønudvikling i hele arbejdslivet.  
 
Kredsbestyrelsen (KB) arbejder for: 
• at alle sygeplejersker opnår en kontinuerlig lønudvikling 
• at sikre ligeløn for lige arbejde på samme arbejdsplads 
•  at den enkelte sygeplejerske sætter krav til sin egen 

lønudvikling 
•  at fastholde og udvikle lønmidler i forhold til aftalen 

om lokal løndannelse 

KB mener: 
•  at alle sygeplejersker skal have en andel af lokalløn og 

den skal være gennemskuelig og forudsigelig 
•  at lønnen skal forhandles hver gang sygeplejerskerne 

tiltræder en ny stilling, ny funktion, eller tildeles ny 
arbejdsopgave 

•  at der skal være lønfokus på den eftervidere-uddan-
nelse sygeplejerskerne erhverver sig 

KB opfordrer sygeplejerskerne til at kontakte TR eller 
FTR ved nye funktioner, opgaver eller stillingsskifte. 
KB anbefaler, at aftaler er minimum 15.000 kr. i årligt 
pensionsgivende tillæg. 

KB anbefaler ikke, at der stilles krav om engangstillæg, 
da vi ser løndannelse som varige forbedringer af lønnen. 

Sig først ja til et nyt job…
Du foretager i dit arbejdsliv vigtige valg, typisk når du 
skifter job. Et nyt job er en god anledning til at få en 
højere løn, og du vil have gavn af at følge rådene i 

kampagnen ”Sig først ja til et nyt job efter  
lønforhandling”. I hovedpunkter lyder rådene:

1.  Kontakt din tillidsrepræsentant eller kredsen, der kan 
fortælle, hvem der er tillidsrepræsentant på det, som 
måske bliver din kommende arbejdsplads, inden du 
går til første jobsamtale. Få en snak om lønniveauet 
for lignende stillinger, men allervigtigst: få en snak 
om, hvilke krav du har til lønnen. 

2.  Sæt ord på, hvad du kan, så du kan stille krav om at 
få løn for dine kompetencer. Det kan være relevante 
uddannelser og erfaringer eller særlige kompetencer, 
som gør dig til en ekstra interessant kandidat til stillin-
gen. Vurder din forhandlingsposition. Har du et godt 
job nu, måske endda flere jobtilbud på hånden? 

3.  Det er Dansk Sygeplejeråd, der forhandler din løn, men 
du og din kommende leder kan drøfte dine forventninger 
til lønnen under jobsamtalen. Du kan dog også vente, til 
du får tilbudt stillingen. Udlever aldrig din lønseddel til ar-
bejdsgiver, for det stiller dig ringere i lønforhandlingerne. 

4.  Selv om du meget gerne vil have jobbet, så vent med at 
sige dit nuværende job op, til DSR har forhandlet din 
løn. Hvis lønnen ikke er på plads, så vent en måned 
med at sige jobbet op. Al erfaring viser, at det er ved 
jobskifte, der er bedst mulighed for at stige i løn, opnå 
tillæg og særydelser samt højere pension. 

Også for studerende, der står over for at søge deres første 
job, er det vigtigt at vide, hvordan de griber lønforhand-
lingen an. Et tilsvarende initiativ målrettet de stude-
rende sigter på aktivt at udnytte manglen på sygeplejer-
sker og hjælpe studerende med at stille krav til det første 
job. Krav kan være løn, men også rammer og vilkår. Li-
geledes for nyuddannede er det vigtigt at vide, at fuldtid 
plus afspadsering giver bedre pension end deltid. 

Læs mere om din løn på dsr.dk/løn.  
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K
redsen har i de senere år afsat penge til 
en særlig indsats for at uddanne arbejds-
miljørepræsentanter (AMiR), så de er 
endnu bedre til at varetage deres kollegers 
interesser og arbejde for et godt, sikkert og 
sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 

Arbejdsgiverne har mulighed for at afsætte penge til 
AMiR-uddannelse, men midlerne har ikke været til-
strækkelige. Derfor har kredsen sat penge af til at opru-
ste på området med tilskud til uddannelse af 40 AMiR i 
2020 og 2021. 

Vigtigt at afdække risici for, at noget går galt
 Kredsens tilgang til at arbejde aktivt med arbejdsmiljø 
er, at vægten lægges på at forebygge frem for at repa-
rere, når skadet er sket, og arbejdsmiljøet har udviklet 
sig i en uheldig retning. I foråret 2019 blev et projekt om 
arbejdsmiljø indledt på tre fynske arbejdspladser, hvor 
de i samarbejde med en ekstern konsulent blev tilbudt et 
lettilgængeligt hverdagsværktøj til vurdering af arbejds-
miljøet. Dette skete i regi af TRIO-gruppen. 

Fokus har været på at minimere risici for, at arbejdsmil-
jøet udviklede sig negativt på den enkelte arbejdsplads. 

Heldigvis har det vist sig på flere af de deltagende ar-
bejdspladser, at de har et større beredskab af risikoredu-
cerende værktøjer, men at de trænger til at blive støvet af 
og anvendt igen. Brugen af risikovurderingen har også 
vist sig at fremme dialogen mellem AMiR, leder og TR.

De gode erfaringer fra projektet på Fyn blev i efteråret 
2019 udbredt til andre dele af Syddanmark, og en ny 
arbejdsplads med i alt syv TRIO’er indgår i en opskaleret 
opfølgning i dette efterår.   
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ARBEJDSMILJØ: 

EKSTRA MIDLER 
til at uddanne AMiR

FAKTA
DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNING TIL  
ARBEJDSMILJØ: 

1. Sygeplejersker skal have mulighed for at udføre 
et godt arbejde, som skaber faglig stolthed, trivsel 
og arbejdsglæde.

2. Arbejdsmiljøproblemer angår hele arbejdsplad-
sen og skal løses i fællesskab – også når proble-
merne rammer individuelt. 

3. Ledelser i sundhedsvæsenet skal have bedre 
rammer og vilkår for retningsgivende ledelse med 
fokus på faglighed. 

OK 21:

NU ER DE SYDDANSKE KRAV 
samlet ind og prioriteret

I 
sidste halvdel af august blev der holdt medlemsmø-
der i fire byer i kredsen, hvor medlemmer havde mu-
lighed for at give udtryk for, hvad der er vigtigst for 
dem i forhandlingerne om OK21. Det har også været 
muligt at komme til orde på kredsens hjemmeside.

KB har samlet kravene, prioriteret dem og har i denne 
måned sendt dem videre til DSR’s hovedbestyrelse, der 

koordinerer dem med kravene fra de øvrige organisatio-
ner i Sundhedskartellet. Den tekniske start på overens-
komstforhandlingerne foregår sidst på året. 

Hvis du vender dette blad rundt, kan du i Kredsløbet 
læse flere medlemmers bud på, hvad DSR skal prioritere 
i OK21.  

Sundhedskartellet



ORGANISATION

TILLIDSREPRÆSENTANTER:

SÅDAN BLIVER DU KLÆDT PÅ 
til arbejdet for dine kolleger

K
reds Syddanmark arbejder målrettet på 
at opruste og kompetenceudvikle tillids- 
og arbejdsmiljørepræsentanter (TR og 
AMiR), så de kan gå ind i de problem-
stillinger, der optager medlemmerne. 
Kredsen ønsker at være tæt på og støtte 

og hjælpe i hverdagen.

Alle nye tillidsvalgte gennemfører et uddannelsesforløb, 
som består af en introduktionsdag i kredsen efterfulgt af 
et grunduddannelsesforløb. Efter det får den enkelte TR 
og AMiR mulighed for selv at vælge blandt mange forskel-
lige kurser og forløb afhængigt af kompetencebehovet. 

Men kurser og temadage er ikke nok, når kompeten-
cerne som tillidsvalgt skal udvikles og styrkes. Ud-
gangspunktet er, at ny viden og færdigheder skal bru-
ges og trænes i hverdagen for at komme medlemmerne 
til gavn. Vi vil være fokuseret på at tænke praksisnær 
læring meget mere ind, så der bliver en øget bevidsthed 
om læring i og af praksis.  

Kredsen mødes med TR og AMiR på forskellig vis, for 
eksempel ved kvartalsmøder og ved fællesmøder, hvor 

også ledere og kredsbestyrelsen deltager, samt ved 
TR-seminarer.

Ny kompetenceudvikling af tillidsvalgte med et øget 
fokus på praksisnær læring, hvor kredsen selv står for 
planlægning af indhold, oplæg og undervisning, er un-
der udvikling. Elementerne i det er: 

•  Undervisning i faktabaseret stof til kvartalsmøder og 
TR-seminar 

•  Årlig FAKTA-dag med tre workshops i faktabaseret stof
•  Udvikling af TR-kollegierne, hvor de faglige konsulenter 

står til rådighed for oplæg, undervisning med videre

Der bliver derudover arbejdet på faste tilbud, som gen-
tages hvert år: 
• Lokalt forhandlingskursus
• Fra formel til reel indflydelse i MED 
• Opsigelse, tjenstlige samtaler, bisidderrollen
•  Sociallovgivning: vejledning, sparring og undervis-

ning i egen og i de øvrige fire kredse
• Arbejdstidsaftalen (KL & RLTN)  
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O
gså Dansk Sygeplejeråds kongres, der op-
rindelig skulle have været holdt i slutnin-
gen af maj, blev ramt af coronakrisen og 
foregår i stedet 8.-9. december i kultur- og 
konferencehuset ODEON i Odense. 

Den første dag er en fagkongres, hvor vi tager et kig ind i 
fremtiden, får inspiration og debatterer vores profession 
og de udfordringer, vi skal være rustet til at håndtere. Vi 
følger nogle af fremtidens samfundsborgere/patienter 
i deres møde med forskellige versioner af sundhedsvæ-
senet, som det kunne se ud i 2050. Du vil blive præsen-
teret for scenarier i lyd og billeder tilrettelagt i samar-
bejde med Dansk Design Center. Efter frokosten sætter 
vi retning for professionen i fremtiden. Inspireret af 
formiddagens scenarier diskuterer vi, hvad udviklingen 
i sundhedsvæsenet de næste 10 år vil betyde for vores 
profession.

Alle input fra dagen vil være med til at forme Dansk Sygeple-
jeråds kommende professionsstrategi, hvor vi som sygeple-
jersker selv sætter retning for sygeplejeprofessionen i fremti-
den. Du kan som medlem tilmelde dig frem til 6. november. 
Det er gratis, og DSR dækker dine transportudgifter. 

Dagen efter, onsdag den 9. december, er kongressen 
samlet om blandt andet at træffe beslutninger om ny 
vision og værdigrundlag for DSR. KB har besluttet at 
frikøbe og refundere transport for 20 medlemmer fra 
kredsen til kongressen i Odense i december. Tilmeldin-
gen foregår via Kreds Syddanmarks hjemmeside, så 
længe der er plads. 

Derudover har du som syddansk medlem mulighed for at 
påvirke, hvad din organisation skal stå for, ved at markere 
dig i debatten på vores egen generalforsamling torsdag 
den 22. oktober på IBC Innovationsfabrikken i Kolding.   
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KONGRES 2020:

DEN STORE KONGRES 
foregår i Odense – du kan deltage

F
agbevægelsens Hovedorganisation (FH) med 
1,3 millioner medlemmer blev til i 2018, da 
de to hidtidige hovedorganisationer på det 
private og offentlige arbejdsmarked, LO og 
FTF, fusionerede. Kredsformand John Christi-
ansen har som regional FTF-formand været 

centralt placeret i en arbejdsgruppe, der har arbejdet 
med, hvordan FH’s lokale struktur skal udformes. 

De to organisationer har arbejdet meget forskelligt regi-
onalt og lokalt, og derfor har det været en kompliceret 
proces at nå frem til et fælles forslag til lokal struktur. 
FTF har trukket i retning af relativt få overordnede 
enheder og flere FH-sektioner placeret regionalt og 

lokalt. Hver sektion kan etablere kommunale udvalg, 
så kerneopgaverne kan varetages så tæt på medlem-
merne som muligt. En model med fem FH-sektioner 
i Syddanmark, tre i Jylland og to på Fyn, er den mest 
sandsynlige. 

Den lokale struktur vil blive besluttet i slutningen af 
september efter deadline på denne beretning.

De vigtigste opgaver
Kerneopgaverne i den nye lokalstruktur er: beskæftigel-
sesområdet, uddannelse, erhvervsudvikling, arbejds-
miljø, velfæld, indflydelse på arbejdspladsen, social 
dumping m.m., 1. maj, valg og OK-indsats.   

FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION:

DEN NYE KÆMPE 
vil tæt på medlemmerne
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D
SR og Region Syddanmark indgik efter et 
længere forhandlingsforløb i februar 2019 
en rammeaftale, der dækker regionens 
sygehuse. Aftalen skal ses som et supple-
ment til de eksisterende lokale aftaler og 
aftalemuligheder.

Ejerskab og forankring af rammeaftalen sker gennem et 
fællesskab med FTR/TR, den enkelte sygeplejerske og 
ledelsen på arbejdspladsen. Aftalen har åbnet nogle mu-
ligheder for, at du som sygeplejerske kan få større indfly-
delse på din arbejdstid ved at indgå individuelle aftaler 
med din leder. Der kan overordnet blive større variation 
mellem aftalerne på fem sygehusenheder i regionen, og 
ledere kan efter dialog med TR definere, hvad der skal 
gøre en afdeling til et attraktivt sted at være ansat. 
 
Rammeaftalen på det regionale område indeholder 
følgende elementer:

• Aftale om nedsættelse af hviletid
• Frivillig byt af vagter 
• Aftale om flekstid
• Aftale om plustid 
• Aftale om håndtering af særydelser
• Aftale om opsparing af afspadsering

Parterne håber, at rammeaftalen kan medvirke til at give 
inspiration og lyst til at afprøve elementer, som måske ikke 
tidligere har været anvendt på den enkelte arbejdsplads.

På det kommunale område er processen noget an-
derledes, eftersom der er 22 kommuner, der vil skulle 
forhandles med. Her er der blevet udarbejdet et in-
spirationskatalog med stort set samme indhold som 
rammetalen for det regionale område. Forhandlingen af 
elementerne i inspirationskataloget foregår lokalt i hver 
enkelt kommune. Ejerskab og forankring vil være det 
samme som i den regionale aftale.   

ARBEJDSTIDSOMRÅDET:

RAMMEAFTALE 
giver dig mulighed for at styre din arbejdstid

O
gså økonomisk har 2020 været et helt 
særligt år for kredsen. Mange med-
lemsarrangementer måtte aflyses, og 
ud over den faste drift er midlerne 
anvendt til blandt andet uddannelse af 
tillidsvalgte og til medlemsvendte aktivi-

teter på arbejdspladserne, hvor TR har haft vide rammer 
til at vurdere, hvad der var behov for. Vi ønsker med en 
pæn sum i engangsmidler i årene 2019 og 2020 at styrke 

samspillet mellem TR og medlemmerne på den enkelte 
arbejdsplads og på tværs af arbejdspladser. 

Kredsen har fortsat en robust økonomi, hvor der er taget 
højde for eventuelle udgifter afledt af, at vi nu er en del 
af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Når den 
nye FH-lokalstruktur er besluttet, vil det komme med-
lemmerne til gode i form af nye tilbud om spændende 
arrangementer.   

ØKONOMI: 

CORONA GAV SKVULP, 
men truer ikke økonomien
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S
ygeplejefagligt ansvar, grænserne for, 
hvornår man skal sige fra og måden at gøre 
det på er centrale emner i den publikation, 
faglig konsulent Jørgen Overgaard og davæ-
rende kredschef, Jan Villumsen, udarbej-
dede i 2018. Hvad betyder en dårlig kvalitet 

i udførelsen og manglende dokumentation for mit ansvar 
og min autorisation, spørger flere sygeplejersker. 

Den præcise og kortfattede folder blev i 2019 fulgt op af 
et tilbud om at holde temaeftermiddage af to-tre timers 
varighed for ledere og sygeplejersker i kommuner. 
Netop de kommunale sygeplejersker arbejder inden 
for flere lovgivninger, hvilket komplicerer deres ansvar. 
De arbejder også tæt sammen med andre faggrupper, 
hvis kompetencer har stor betydning for den delegation 
af opgaver, som foregår i dagligdagen. Delegation kan 
sætte det sygeplejefaglige ansvar under pres. Jørgen 
Overgaard har været den gennemgående skikkelse ved 
temamøderne ledsaget af den kredsnæstformand, der 
dækker den besøgte kommune. 

SYGEPLEJEFAGLIGT ANSVAR: 

TEMAMØDER 
har bragt ansvaret ned i gulvhøjde

”Det giver god logik at holde et temamøde, for folderen 
kan ikke stå alene, og vi havde ikke fået nær det samme 
udbytte, hvis vi ikke havde haft besøg af Dansk Syge-
plejeråd. Vi fik ved mødet svar på et vigtigt spørgsmål: 
Hvad er det, en sygeplejerske skal dokumentere, når hun 
har kneben tid i en travl hverdag? Det blev slået fast, at 
dokumentation er en absolut nødvendighed af hensyn til 
patientsikkerheden.”

Leder af Sygeplejen Ærø Kommune Charlotte Skov  
i Kredsløbet december 2019

”Vi fik løftet det op med folderen og temadagen, og vi 
fik sat fokus på, hvad der kan delegeres til assistenter 
og hjælpere, og hvad der ikke kan. På temadagen var 
der god plads til dialog, og det gav rigtig meget omkring 
særligt delegation af opgaver, og hvordan vi bedst følger 
op på det. Vi mærker et stigende pres i forhold til både at 
gøre det rigtigt i forhold til instrukser og faglighed og at 
gøre det, der er det rigtige for borgeren.”
Plejecenterchef Joan Slaikjer Hansen, Sønderborg Kommune, 

i Kredsløbet december 2019     

D
u modtager som medlem Kredsløbet fire 
gange om året, og kredsen anser fortsat 
det trykte medlemsblad, hvor vi lader 
syddanske sygeplejersker komme til orde 
og giver rum til kilder med specialistvi-
den om sundhedsvæsenet, for et vigtigt 

element i kommunikationen. 

Men vi benytter os også flittigt af andre platforme, her-
under direkte mails til medlemmerne, som især i begyn-

delsen af coronaperioden viste sig som en effektiv måde 
at informere om kredsens initiativer. Mails fra kredsfor-
manden har været de hyppigste, men også kredsnæst-
formænd og KB har gjort brug af direkte mails. 

Kredsen har længe været interaktiv med medlemmerne 
på Facebook, og også Instagram benyttes. Du kan følge 
medlemmers berigende fortællinger om deres arbejdsliv, 
som kan tjene til både eftertanke og inspiration.  

KOMMUNIKATION:

FULD FART 
på flere platforme



VÆSENTLIGE SAGER:

RUMMELIGHED PÅ RETUR
over for syge sygeplejersker

T
rods den store mangel på sygeplejersker, 
manglende dækning af normeringer flere 
steder og en meget lav ledighedsprocent i 
Syddanmark, vælger arbejdsgivere fortsat 
at opsige sygeplejersker. Årsagerne kan 
variere, men de fleste kan henføres til 

sygdom og trivselsproblematikker.  

Kredsen hjælper løbende en del sygeplejersker i den 
uheldige situation, at de bliver opsagt af deres arbejdsgi-
ver. Sammen med TR og FTR prioriterer vi højt at kunne 
hjælpe medlemmerne i den livskrise, det ofte sætter 

dem i. Vi sætter os grundigt ind i, hvad substansen er, 
og hvilken situation medlemmet står i, hvad der er gået 
forud og ikke mindst, hvad medlemmet ønsker der skal 
ske. Det lykkes i mange tilfælde at få forhandlet med ar-
bejdsgiver, så medlemmet får et tilfredsstillende resultat 
i en vanskelig situation. 

”Det mærkes på nogle arbejdspladser desværre ret 
tydeligt, at den rummelighed, der for år tilbage var på 
arbejdsmarkedet, til at kunne tage vare på de sygeple-
jersker, der ikke er i stand til at passe deres arbejde 100 
procent, slet ikke er den samme.”

Malene Mikkelsen, chefkonsulent, Kreds Syddanmark 
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Hvordan skal du honoreres for møder  
uden for arbejdstiden?
DSR rejste for år tilbage en sag om, at en tidligere tvær-
gående aftale - kaldet kutymeaftale - om brug af lønkode 
550 for sygeplejersker og radiografer ved personalemø-
der uden for daglig arbejdstid var anvendt forkert. Den 
var blevet brugt til andre aktiviteter end deltagelse i 
personalemøder uden for arbejdstiden.

Der foregik flere forhandlinger mellem OUH og DSR. Det 
springende punkt i forhandlingerne var, at arbejdsgiverne 
havde brug for at vide, hvordan de skulle håndtere, når 
sygeplejerske frivilligt deltager i andet end personalemø-
der. For at imødekomme arbejdsgiver indgik kredsen en 
forligsmæssig aftale til fuld og endelig afgørelse. 

I august 2019 kunne sagen afsluttes ved, at de involve-
rede sygeplejersker fik udbetalt det beløb, de var beret-
tiget til ved at deltage frivilligt i andre aktiviteter end 
personalemøder. Derudover blev der indgået ny for-
håndsaftale. Aftalen er fortsat gældende for honorerin-
gen af deltagelse i personalemøder, men rummer også 
en tilføjelse af fyraftensmøder, temadage og lignende, 
hvor deltagelse er frivillig.

På baggrund af sagen har kredsen opfordret til, at alle 
arbejdspladser både regionalt og kommunalt får lavet 
aftaler om honorering ved frivillig deltagelse i møder 
uden for den planlagte arbejdstid. Den opfordring er 
blevet taget positivt op mange steder.     



Nyuddannede sygeplejersker kæmper sig til fuldtid
Kredsen får løbende telefoniske henvendelser fra nyud-
dannede sygeplejersker, som har været til deres første 
jobsamtale, fået et jobtilbud, men blot er blevet tilbudt 
en stilling på deltid, selv om de havde ønsket om en 
fuldtidsstilling. 

Med udgangspunkt i den store mangel på sygeplejer-
sker har vi vejledt dem i at stille et krav om ansættelse 

på fuldtid. Ultimativt endda at være villig til at takke 
nej til jobbet, hvis dette ikke er muligt. Vi har efterføl-
gende hørt fra flere af dem, vi har været i kontakt med, 
at det nytter at stå fast. De nyuddannede har stillet 
kravet, og mange arbejdsgivere har accepteret med 
det resultat, at de har fået den ønskede ansættelse på 
fuldtid.     
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Hvis du bliver syg, er hjælpen nær  
– både hos TR og kredsen
Hvis du bliver ramt af sygdom, kan du kontakte kredsen 
for råd og vejledning om, hvordan du skal forholde dig i 
forhold til din arbejdsplads og lovgivningen på området, 
og hvilke rettigheder du har i forhold til for eksempel 
nedsat kontingent og at søge pensionsbidrag hos PKA.

I februar og marts 2020 har kredsens socialrådgiver 
sammen med kredsens chefkonsulent undervist i fast-
holdelsesværktøjer for TR i Kreds Syddanmark. Målet 
har været at formidle viden om forskellige muligheder 
efter beskæftigelsesloven for at fastholde sygemeldte 
medlemmer i jobbet og at informere om muligheder for 
fastholdelse af medlemmer med varige lidelser i ansæt-
telsen. Undervisningen af kredsens tillidsrepræsentan-

ter vil styrke deres rolle over for sygdomsramte medlem-
mer og opdatere dem i de muligheder, de kan bringe i 
spil ved sygefraværssamtaler, hvor de er bisiddere, og 
andre situationer, når de er i kontakt med sygdomsramte 
medlemmer.

Kredsen har udarbejdet særlige informationssider 
målrettet sygemeldte medlemmer. Informationssiderne 
er delt op i tre kategorier: værd at vide om sygedagpenge 
og jobafklaringsforløb - værd at vide om fleksjobgod-
kendelse - værd at vide om førtidspension. Formålet er 
at give medlemmerne konkret viden om deres forløb, og 
hvad de særligt skal være opmærksomme på. Siderne er 
hyppigt besøgt.     

Fem sygeplejersker er gået på den nye seniorpension
Den 1. januar 2020 trådte ny lov om seniorpension i 
kraft. Loven erstatter den tidligere lov om seniorførtids-
pension, som var for restriktiv, og derfor blev der tildelt 
langt færre pensioner end forventet.

Seniorpension er lettere at opnå, da kravet er, at ar-
bejdsevnen skal være under 15 timer om ugen. Pensi-
onen kan ansøges 6,5 år før du opnår folkepensions-
alderen. Kravet for at være i målgruppen er langvarig 
tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kredsen har i første halvår af 2020 haft fem konkrete 
medlemssager, hvor der blev tilkendt seniorpension, og 
der er højst sandsynligt et større antal sygeplejersker, 
der har fået det i perioden. Indtrykket er, at ordningen 
fungerer efter hensigten, at flere skal kunne opnå senior-
pension. Medlemmerne kan henvende sig til kredsen for 
råd og vejledning om seniorpension og hente informa-
tion på kredshjemmesiden i dokumentet ”Værd at vide 
om førtidspension”.    
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MANGEL PÅ SYGEPLEJERSKER:

MANGE VEJE TIL
at afhjælpe manglen på sygeplejersker

D
et overordnede billede i Kreds Syddan-
mark er fortsat, at der er mangel på syge-
plejersker, og at situationen vil vare ved, 
så langt vi kan se ud i fremtiden. Ledighe-
den er på et rekordlavt niveau, under en 
procent, og intet tyder på, at den vil rykke 

sig mærkbart på hverken kort eller langt sigt.

Indsatsen for at afhjælpe manglen på sygeplejersker 
foregår på mange fronter. Fødekæden er de to profes-
sionshøjskoler i Syddanmark, UC Lillebælt og UC Syd. 
Begge steder lykkedes det med opbakning fra mange 
gode kræfter, blandt andre DSR, Kreds Syddanmark, at 
øge optaget af nye studerende med virkning fra 2019-
2020, så cirka 25 procent flere studerende hvert år påbe-
gynder uddannelsen i den syddanske region.  

Dansk Sygeplejeråd og de sygeplejestuderendes lands-
sammenslutning, SLS, har udgivet udspillet ”Flere 

sygeplejersker nu”, hvoraf det fremgår, at der på lands-
plan mangler 4.000 sygeplejersker, og at det vil vokse til 
6.000 i 2025, såfremt udviklingen fortsætter. Uddannelse 
af godt 1.100 ekstra sygeplejersker på landsplan i årene 
2023-2026 indgår som en af vejene til at afhjælpe mang-
len. Samtidig skal det være en politisk målsætning, at 
85 procent af de studerende gennemfører uddannelsen 
mod 75 procent nu. 

Tilbagerekruttering af sygeplejersker, der arbejder uden 
for sundhedsvæsenet, og at styrke fastholdelsen af ek-
sisterende medarbejdere er andre. Bedre introduktions-
forløb for nyuddannede sygeplejersker og at tilskynde 
dem til at blive ansat på fuldtid indgår ligeledes i de seks 
anbefalinger i udspillet. 

Kredsen deltager aktivt i en række initiativer, der under-
støtter både centrale og regionale indsatser for at skaffe 
flere sygeplejersker.    

Psykiatrien får ofte nul ansøgere til attraktive stillinger
Specialuddannede psykiatriske sygeplejersker har 
centrale funktioner i en række af de 39 anbefalinger til 
at forbedre behandlingen af patienter, som er indeholdt 
i Region Syddanmarks Psykiatriplan 2020-2024. Det 
altoverskyggende problem er, at det til mange af indsat-
serne har vist sig umuligt at få stillingerne besat med de 
efterspurgte kompetencer.

FTR for cirka 1.000 sygeplejersker i psykiatrien Birgith 
Flyvbjerg er fortvivlet over rekrutteringssituationen, der 
blandt andet går ud over de intensivsenge til de hårdest 
ramte patienter, som efter en merbevilling i finansloven 
for 2019 og det regionale budgetforlig er øget fra 12 til 30 
senge fordelt på samtlige psykiatriske afdelinger i regionen. 

”Det er ganske alvorligt, hvis man 
ikke kan tiltrække et tilstrækkeligt 
antal specialsygeplejersker til psy-
kiatrien, for så får patienterne ikke 
den kompetente pleje og behand-
ling, man må forvente. I forvejen 
er vores patientgruppe udfordret af 
ulighed i sundhed med en gennem-
snitlig lavere levealder på 15-20 år. 
Det er helt almindeligt, at der til stil-

linger med udfordringer på et højt fagligt niveau kommer 
nul ansøgere. Det kan være i lokalpsykiatrien, der ligger 
attraktivt ved havnefronten i Odense, eller til intensiv-
senge i Svendborg, hvor de derfor må dækkes ind af ikke 
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altid specialuddannede sygeplejersker fra sengeafsnittet. 
Før var det vandkantsdanmark, der var ramt, men nu er 
det meget bredere.  

Regionsrådet hjælper os på vej med bevilliger til psyki-
atrien, som ligger ud over finansloven, og vi har langt 
flere midler end andre regioner. Nu er det op til de 
ansvarlige i psykiatrien at byde ind med, hvad vi har at 
byde på, og naturligvis må der også være en ordentlig 
honorering af sygeplejersker for at varetage en specia-
liseret funktion. Tidligere bestod psykiatrien af mange 
små selvstændige sygehuse, hvor det hele ikke var 
særlig ensartet. Nu må vi gøre op med den gamle kultur 
og kommunikere, at vi er så forskellige fra de gamle 
statshospitaler, og at vi nu overordnet er et sygehus med 
fælles mål. Til forskel fra somatikken har vi hele tiden 
været vant til tværfagligt samarbejde, men det forud-
sætter sygeplejersker med højt kompetenceniveau inden 
for psykiatri.”

Birgith Flyvbjerg, FTR for sygeplejersker i psykiatrien,  
Region Syddanmark    

Både politikerne på Christiansborg og i Region Syddan-
mark har afsat økonomi til at højne og sikre kvaliteten 
for de psykiatriske patienter. Region Syddanmark er en 
af de regioner, der har sat som mål, at halvdelen sygeple-
jerskerne i psykiatrien skal have specialuddannelsen. 

”Det er et godt initiativ, men det 
ændrer dog ikke ved, at psykiatrien 
i mange år ikke har fået tilført de 
samme økonomiske midler som 
somatikken, og at flere i den danske 
befolkning har brug for behandling 
i psykiatrien. Både i psykiatrien og 
somatikken opleves rekrutterings-
problemer, og især sygeplejerskernes 
kompetencer er efterspurgt. I kredsen 

vil vi meget gerne samarbejde med TR, FTR og ledelserne 
om udfordringen. En arbejdsplads bliver attraktiv ved at 
tilbyde en god løn og sikre lønudvikling, et godt arbejdsmiljø 
og gode muligheder for at udvikle sig fagligt.”
Helle Kruse Hansen, kredsnæstformand i Kreds Syddanmark     
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Radiospots den direkte linje til at få sygeplejersker 
tilbage

Vejle Kommune ligger i smørhullet 
mellem flere sygehuse og nær ved 
E45-motorvejen, og kommunen 
har tilflytning af nye borgere i alle 
aldre. Der bliver også flere ældre, og 
Seniorområdet har iværksat en plan, 
”Image, rekruttering og fastholdelse”, 
for at understøtte fremtidens øgede 
behov for personale til at løse opga-
verne. Øverste leder for cirka 1.700 

medarbejdere, heraf godt 180 sygeplejersker, seniorchef 
Helle Brinch, spiller sammen med sin HR-afdeling, DSR og 
FOA på flere tangenter for at tiltrække medarbejdere, fra 
medarbejdere, der har forladt faget eller er gået på efterløn, 
til virkemidler som medieomtale og radiospots.

”Vi ønsker med planen at få talt vore funktioner op, så 
folk forstår, at vores opgave er at arbejde med mennesker, 
kommunikere og yde omsorg. Vi udøver en faglighed, der 
kalder på at inddrage andre, og man forventer som borger 
at blive inddraget anderledes. Vi har meget fokus på at 
kommunikere, og at de borgere, vi møder, bliver mødt som 
mennesker. Når de klager over os, er det de immaterielle 
ting, at man ikke bliver set, der dominerer. Vi inddrager 
også måden at tale om vores fag, at vi arbejder i robuste 
fællesskaber, hvor man kan mere sammen. Når vi skal 
rekruttere sygeplejersker, har vi fokus på ikke at være for 

traditionelle i den måde, vi laver opslag på. Vi vil gerne 
skille os ud ved at tilbyde noget, vi ikke har skrevet om 
tidligere. Det kan eksempelvis være, når vi søger palliati-
onssygeplejersker, hvor vi fortæller noget om arbejdsmiljø 
og selvstændighed i løsningen af opgaverne. Vi vil gerne 
beskrive jobbene med kant og have en narrativ tilgang 
med brug af billeder. Vi skal turde gøre noget mere.

En af indsatserne er ”Tilbage til faget”, hvor vi forsøger 
at få sygeplejersker tilbage, som har valgt at lave noget 
andet eller er gået på efterløn. Nogle af dem har special-
viden om for eksempel diabetes eller demens, som vi kan 
gøre brug af nogle timer om ugen. Da vi holdt et møde i 
samarbejde med kommunens HR-afdeling, DSR og FOA, 
kom der 38 i alt, en god blanding af interesserede, og vi 
fik tre sygeplejersker tilbage i job. Vi laver individuelle 
forløb for at oplære dem, så de kan generhverve de fag-
lige kompetencer. Vi har brugt kommunens hjemmeside, 
Facebook og radiospots, og så har vi et godt samarbejde 
med Vejle Amts Folkeblad, der laver artikler om os. Vi var 
på forhånd lidt skeptiske over for radiospots, men det var 
via dem, hovedparten blev opmærksomme på kampag-
nen. Det lærer os, at vi skal blive bedre til at tænke ud 
af boksen og møde folk, hvor de er. Som når vi opsøger 
mænd på en genbrugsplads og tilbyder dem at måle blod-
tryk og kolesterol.”

Helle Brinch, Seniorchef, Vejle Kommune      

Helle Brinch

Helle Kruse Hansen



PENSION:

PKA: DE FØRSTE ÅR PÅ DELTID 
kan blive dyre for dig

S
iden 2014 har kredsen i samarbejde med 
PKA, Lån & Spar Bank og Advodan holdt 
pensionsmøder for sygeplejersker, og de 
blev fra begyndelsen en kæmpesucces med 
ofte overtegnede arrangementer. Alene i 
årene 2014-2016 deltog over 500 af kred-

sens medlemmer, og udviklingen er fortsat. 

Samarbejdet er under stadig udvikling, senest med mø-
der målrettet emner som delpension og fuldtid-deltid. 
Formålet er at hjælpe den enkelte sygeplejerske med at 
træffe de rigtige valg, og at ledere får indblik i reglerne. 
Det kan medvirke til et mere fleksibelt arbejdsliv, og at 
det bliver nemmere at fastholde sygeplejersker med 
erfaring og viden i jobbet. 

Ved et stort møde i Odense i efteråret 2019 deltog PKA og 
DSR samt repræsentanter for OUH’s HR-afdeling og an-
dre faggrupper med pensionsopsparing i PKA – atter et 
arrangement med stor tilslutning. Det samme var tilfæl-
det med kredsens møde i Vejen Idrætscenter i november 
2019, hvor et centralt spørgsmål blev stillet: ”Hvor gam-
mel vil du være, før du tænker på din pension?”

”Problemet er, at mange sygeplejersker først begynder 
at interessere sig for pension, når de er i 50’erne, og så 
er det for sent i forhold til vigtige beslutninger. Hvis de er 
på deltid, får de blot to procent indbetalt til pension af 
tillæg for aften- og nattevagter, og det vil kunne mærkes. 

Derfor fører vi kampagne for, at de bliver ansat på fuldtid 
og afspadserer sig ned til færre timer. Vi vil også gerne 
have flere til at gøre brug af delpension. Det hele handler 
i bund og grund om ligeløn og at gøre kvinder interesseret 
i cool cash.”

Line Gessø Hansen,  
1. kredsnæstformand i Kreds Syddanmark  

Kundechef Louise Krog Larsen, PKA, fremhæver indsat-
sen for at udbrede, hvor vigtigt det er at tage stilling til 
sin pension. Kredsen har været idegenerator for mange 
initiativer i også andre regioner. 

”Vores rolle er at levere en masse materiale og tal om, 
hvad det betyder at være på fuldtid eller deltid. Hvis du 
som sygeplejerske er på deltid i begyndelsen af karrie-
ren, er det dyrest, fordi de første penge med renters rente 
bliver til flest penge i den sidste ende. Oplysningen bliver 
modtaget med overraskelse og en vis frustration over at 
være i et fag, hvor så mange arbejder på deltid. Et andet 
problem er, at en pæn del af lønnen, særydelser og tillæg, 
ikke er fuldt pensionsberettiget. Det er en kæmpeudfor-
dring, og vi hjælper centralt DSR med at sætte fokus på 
det ved overenskomstforhandlinger. 

På det omtalte møde i Odense var det vigtigt, at vi fik 
koblet arbejdsgiverne på, for uden dem kommer vi ikke 
videre. Vi er også i løbende dialog med Danske Regi-
oner og KL. Arbejdsgiverne kan godt se en fordel i at 
beholde de videnskompetencer, de ældre medarbejdere 
har, noget længere. Det kan både være ved fleksibel 
tilbagetrækning, hvor medarbejderen går ned i tid 
uden at trække på pensionen, eller ved delpension. For 
medarbejderen giver det en oplevelse af fortsat at have 
en betydning som arbejdskraft, og at man bevarer de 
sociale relationer til arbejdspladsen. Jeg kan sige, at 99 
sygeplejersker siden 2014 har brugt enten delpension 
eller sat sin pension på pause.”

Louise Krog Larsen, kundechef, PKA       
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R
egerin-
gen og 
Danske 
Regi-
oner 
indgik 

10. januar 2020 en 
aftale for at sikre 
ekstra 1.000 syge-
plejersker i 2020-

2021 til de danske sygehuse. Blandt 
initiativerne er ret til fuldtid, bedre 
introduktionsforløb for nyuddannede 
og bedre praktikforløb for studerende. 
Region Syddanmark fulgte senere samme 
måned op med en fuldtidsstrategi, der skal 
sikre mere plejepersonale på fuldtid. 
 
Sygehus Sønderjylland har i omkring tre år arbejdet 
med en række initiativer for at sikre kvalificeret pleje-
personale til sygehusene, heriblandt de nævnte her-
over. Sygeplejefaglig direktør Eva Nielsen erkender, at 
den høje deltidsgrad blandt sygeplejersker er en af de 
største udfordringer. For sygeplejersker vil fuldtid give 
større indhold i jobbet og højere pension, for sygehu-
set giver det flest mulige hænder at få plejeopgaverne 
udført på normale vilkår.
 
”En af indsatserne er mere struktureret introduktion af nye 
medarbejdere, både af de nyuddannede og af dem, der kommer 
fra andre arbejdspladser. Vi fokuserer også på overgangen 
fra studerende til ny medarbejder og har gang i initiativer 
allerede under uddannelsen, et 7. semesterforløb, hvor de 
studerende bliver styrket i at prioritere og have overblik over 
patienter og opgaver. Det første hold gennemførte forløbet i 
foråret og havde stor gavn af det. Efter det næste hold evalue-
rer vi. Vi har været gode til at få opslået stillinger på fuldtid, 
de seneste par måneder 100 procent. Vi har rykket os, men det 
er hverken med 10, 20 eller 50 procent. Vi når aldrig op på 
100 procent ansat på fuldtid.

 
Et vigtigt element er at rykke ved det kulturelle ved at være på 
deltid. Vi har på sygehusene været i en periode, hvor det har 
været nemt for sygeplejersker på deltid at få ekstra vagter, og vi 
har at gøre med en generation, hvor friheden til selv at vælge, 
hvornår man vil arbejde, vægter højt. At opfordre til at tænke 
på sin pension fænger ikke hos de unge. Det hjælper heller ikke, 
når professionshøjskolerne siger til de studerende, at de skal 
sørge for at være på deltid, fordi det er hårdt at være sygeplejerske. 
Jeg har haft fat i UC’erne i den forbindelse, og vi er enige. Vi 
skal ledelsesmæssigt arbejde på at skabe arbejdsforhold, hvor 
man kan holde ud at være på fuldtid.”

Eva Nielsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland
 
Sygehus Sønderjylland havde pr. 31. juli 2020 ansat 
1.034 sygeplejersker, hvoraf 481 svarende til 46,5 procent 
var på fuldtid. Til sammenligning var 424 af 986 sygeple-
jersker på fuldtid svarende til 43,0 procent ved udgangen 
af 2019.      
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FULDTID-DELTID

FULDTID-DELTID:

DELTIDSKULTUREN 
er svær at gøre op med  

– også i Sønderjylland

Eva Nielsen



FULDTID-DELTID
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FAKTA
FULDTID-DELTID:

Den gennemsnitlige ansættelsestid for landets 
sygeplejersker steg i perioden 2007-2019 med 33 
minutter om ugen til 33,6 timer, viser en et notat 
fra DSR Analyse. I kommuner steg den mest med 
67 minutter fra 32,0 til 33,1 timer. Den faktiske 
arbejdstid ligger lidt højere.

En knap to år gammel analyse af, hvad der skal til 
for at gå sygeplejersker til at gå på fuldtid, viser, at 
48 procent ønsker en større økonomisk gevinst, 30 
procent et bedre arbejdsmiljø og 20 procent større 
indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden.   

FLERE KOMMUNER 
sætter gang i en svær øvelse – også Varde 

P
å det kommunale område er traditionen for 
at arbejde på deltid meget udbredt i mange 
personalegrupper. Op mod 80 procent af 
medarbejderne i ældre- og sundhedssekto-
ren er på deltid, og begge parter erkender, 
at det bliver svært at nå frem til et kommu-

nalt arbejdsmarked, hvor fuldtid er udgangspunktet og 
deltid en mulighed – altså nærmest omvendt af nu. 

KL og Forhandlingsfællesskabet for offentligt ansatte 
har i 2020 sat gang i en ambitiøs indsats, der skal bringe 
de 98 kommuner nærmere målet. I den første fase skal 
10-15 nøglekommuner frem til april 2021 være med til at 

kortlægge barrierer og udvikle nye initiativer, handlepla-
ner og redskaber for at få flere op i tid eller på fuld tid. 
En beregning viser, at hvis alle deltidsansatte arbejdede 
en time mere pr. uge, ville det svare til næsten 5.500 
ekstra fuldtidsårsværk. 

Varde er blandt de kommuner, der har søgt om at blive 
nøglekommune. FTR for de cirka 130 kommunalt ansatte 
sygeplejersker Ina Kristensen konstaterede ved den sene-
ste optælling, at blot fem sygeplejersker var på fuldtid. Hun 
har haft svært ved at komme i dialog med sine kolleger om 
fordelene ved at gå op i tid og afspadsere sine tillæg for at 
opnå en bedre pension. Fyraftensmøder er blevet aflyst på 
stribe det seneste år, ikke kun på grund af coronakrisen.

”Sygeplejerskerne føler sig pressede, og når der er tid til 
overs, bruger de den på at være der for hinanden.
Varde er en landkommune, og når manden er landmand, 
arbejder på en maskinstation eller er selvstændig, står 
kvinderne mere for hjemmet end længere østpå. De øn-
sker ikke ligestilling for enhver pris, og derfor er så mange 
af dem på deltid. Jeg ønsker grundlæggende, at de er på 
det antal timer, de ønsker, men gør dem opmærksom på, 
at de vil få mere i pension ved at gå op i tid og afspadsere 
tillæg. Varde Kommune vil gerne være, hvad den beteg-
ner som en ”ombejlet arbejdsplads”, og der er et pænt 
antal ansøgere til de fleste sygeplejerskestillinger. Jeg 
opfordrer kommunen til at slå stillinger op, så fuldtid er et 
valg. Jeg hører om tilfælde, hvor kommunen giver afslag 
på 37 timer, for stillingerne er ikke svære at få besat.”

Ina Kristensen, FTR for sygeplejerskerne i Varde Kommune    

”Kommunerne er efterhånden blevet bevidste om, at der 
på flere fronter skal arbejdes på at få flere sygeplejersker 
til at gå op på fuldtid og selvfølgelig frivilligt.  Sygeple-
jerskerne skal have ret til at kunne vælge fuldtid, hvis de 
ønsker det, idet det er vigtigt for den enkelte sygeplejerske 
at forholde sig til, hvad ansættelsesbrøken gør for den 
enkeltes livsløn og ikke mindst pension.”

Jytte Pharao-Bonde, kredsnæstformand i 
 Kreds Syddanmark        

Ina Kristensen Jytte Pharao-Bonde



UDDANNELSE
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UDDANNELSE:

NYE UDDANNELSER 
løfter profession og åbner karriereveje

dannelsen i Sygepleje. I slutningen af 2019 gennemførte 
de første 21 sygeplejersker den nye specialuddannelse i 
borgernær sygepleje og modtog deres eksamensbevis 14. 
januar ved en dimission hos UC Lillebælt i Vejle. De i alt 
40 ugers uddannelse tilbydes i et samarbejde mellem UC 
Syd og UC Lillebælt. Hver for sig er APN og uddannelsen 
i borgernær sygepleje milepæle i at ruste sygeplejersker 
til de stigende krav i sundhedsvæsenet.     

Kandidatuddannelse tiltrækker et bredere felt af 
sygeplejersker

S
yddansk Universi-
tet (SDU) i Odense 
har øget optaget på 
uddannelsen Kandidat 
i Klinisk Sygepleje, så 
der i fjor blev optaget 

40 studerende på den ordinære kan-
didatuddannelse og 20 studerende 
på erhvervskandidatordningen. På 
sidstnævnte ordning uddanner sy-

geplejerskerne sig ved siden af deres arbejde - minimum 
25 timer ugentlig - og strækker kandidatuddannelsen 
over fire år. Uddannelsesleder for Klinisk Sygepleje på 
SDU Mette Juel Rothmann glæder sig over udviklingen. 
Hun er også klinisk sygeplejeforsker på OUH og ser pa-
tienter i sin dagligdag. Hendes ambition er, at kommende 
kandidater ligeledes er tæt på patienter og borgere – så de 
ikke blot bliver teoretikere bag et skrivebord - men vedbli-
ver med at have en tæt tilknytning til klinisk praksis for på 
den måde at understøtte udviklingen af faget. 
 
”Vi har et meget bredt optag af studerende på kandidat-
uddannelsen. Det er dejligt at se, at der kommer flere og 
flere studerende fra primærsektoren og psykiatrien, da 
kandidatuddannelsen jo ikke kun er for sygeplejersker i 
hospitalsregi. Når vi trækker data, viser det sig, at de alle 
er i job efter uddannelsen. Vi kan ikke se af tallene, om 
dimittenderne har fået nye job i forhold til deres nye viden, 
færdigheder og kompetencer. Men min fornemmelse er 
helt klart, at vore dimittender søger nye udfordringer efter 

endt studie.  Jeg følger tidligere studerende relativt tæt på 
blandt andet LinkedIn, og her fordeler de sig mere bredt 
som projektledere i kommuner, i patientorganisationer, i 
lederjob, klinisk sygeplejespecialister og andet relevant. Vi 
har som uddannelsesinstitution øget fokus på at komme i 
dialog med kommunerne, og vi ser kandidater blive ansat 
i sundhedsfremmende initiativer i primærsektoren. 
 Den øgede interesse for at videreuddanne sig på kan-
didatniveau harmonerer fint med, at sygeplejersker i 
dagligdagen bliver mødt af øget kompleksitet i løsningen 
af opgaverne, en aldrende befolkning, store forandringer 
i sundhedsvæsenet og nye supersygehuse, hvor behand-
ling og pleje i stigende omfang bliver rykket fra hospital 
til borgerens eget hjem. Det er derfor, vi håber at få fat 
på endnu flere sygeplejersker fra primærsektoren. Der 
er behov for sygeplejersker med særlige kompetencer 
til at understøtte det gode patientforløb på tværs samt 
udfordre sygeplejen og den organisation, man er i. Tænke 
innovativt og sikre, at sygeplejen er evidensbaseret.”  

Mette Juel Rothmann,  
uddannelsesleder Klinisk Sygepleje på SDU  

Kredsen holdt i 2018 et storbymøde for akademiske 
sygeplejersker. Det var en stor succes, da næsten 100 
akademiskuddannede sygeplejersker deltog. Der er 
besluttet, at vi her 16. november 2020 i Odense holder et 
nyt storbymøde. Her vil der igen være mulighed for syge-
plejersker med en akademisk overbygning i form af en 
kandidatgrad eller master at mødes, udveksle erfaringer, 
drøfte fælles interesser og danne nye netværk.      

Mette Juel Rothmann

K
redsen medvirker til og støtter på flere ni-
veauer at udbygge efter- og videreuddan-
nelsen af sygeplejersker med kandidat-
uddannelser og specialuddannelser. Det 
stadig højere uddannelsesniveau bidrager 
til at forme professionen, øge karrieremu-

lighederne for den enkelte og positionere sygeplejen. 
I sommeren 2019 udbød Aarhus Universitet en linje i 
Advanced Practise Nursing (APN) under kandidatud-



UDDANNELSE

Det er ikke flovt at bede en erfaren kollega om hjælp

D
u kan ikke det hele, når du som studerende 
er i praktik på 7. semester. Det kan dine 
færdiguddannede kolleger heller ikke. Der-
for er det vigtigt, at du bevarer overblikket, 
opsøger dine kolleger og uddelegerer, når 
det hele er ved at brænde på, og der ikke er 

tid til at klare opgaverne.

To afdelinger på Sygehus Sønderjylland indledte først 
på året i samarbejde med UC Syd ”Projekt fra stude-
rende til sygeplejerske”, hvor studerende arbejder 
mere selvstændigt og lærer klinisk lederskab. Forlø-
bene på Kirurgisk Afdeling i Aabenraa og Medicinske 
Sygdomme Sønderborg/Tønder er vidt forskellige, 
men formålet er det samme: at lette overgangen til at 
arbejde som sygeplejerske og træffe egne beslutninger. 
Det vil samtidig bidrage til at fastholde nyuddannede i 
jobbene. 

Stigende selvstændighed
Afdelingssygeplejerske Theresa From-Eriksen, Kirurgisk 
Afdeling, har arbejdet tæt sammen med sin kollega i det 
andet kirurgiske afsnit og de kliniske vejledere på begge 
afsnit. Tre studerende gennemførte det første forløb i 
februar-marts, og i oktober begynder yderligere to, en på 
hvert afsnit. Der er ikke noget alternativ til at gennemgå 
projektet på 7. semester.

”De studerende oplever, at den faste struktur med ugent-
lig opfølgning giver tryghed. De begynder med to dage i 
basispleje, og derefter stiger graden af selvstændighed, 
de træffer kliniske beslutninger på baggrund af egne 
prioriteringer, og de har høj ansvarlighed for eget forløb. 
Også for de sygeplejersker, der er kontaktpersoner, er det 
en omvæltning, at de har skullet give ansvar fra sig for at 
udfordre de studerende. Når nyuddannede begynder på 
en afdeling efter et normalt 7. semester, kommer om-
fanget af selvstændighed ofte som en stor overraskelse. 
Nye sygeplejersker kan være sårbare over for klinisk 
beslutningstagen, det store ansvar, og at de pludselig skal 
vide noget om et speciale. Det kræver, at de er skarpe på 

at involvere patienten, og at de har evidens i forhold til 
lægens ordinationer. 

Et af formålene med vores projekt er at gøre forløbet så 
selvstændigt som muligt, så de som nyuddannede ikke læn-
gere oplever det store gab. Strukturen i projektet ligner det 
introduktionsprogram, vi har for nyansatte sygeplejersker, 
så der er en linje i det. Når de to første hold har gennemført 
et identisk projektforløb, vil vi evaluere i samarbejde med 
UC Syd og vurdere, om det er måden at gøre det på. Vi ser da 
gerne, at det breder sig til ikke kun hele Sygehus Sønderjyl-
land, men også andre syddanske sygehuse.” 

Theresa From-Eriksen, afdelingssygeplejerske  
på Kirurgisk Afdeling, Aabenraa Sygehus

Overblik og uddelegering
Sygeplejerske Ditte Brix Horne har i to et halvt år været 
klinisk vejleder på Afdeling M41 - lunge- og kræftafsnit 
A på Sønderborg Sygehus. To studerende gennemførte i 
februar-marts det seks en halv uger lange forløb.

”De studerende er oftest fagligt dygtige, men de mangler 
at få udviklet evnen til at have bedre overblik, prioritere 
og strukturere i den daglige omgang med kolleger og pa-
tienter. Når de går fra studerende til færdiguddannet, går 
de fra at have ansvaret for et begrænset antal patienter 
til en del flere, og den overgang vil vi gerne styrke dem i 
at håndtere. I alle praktikker har de en sygeplejerske som 
opbakning, og det har de også i projektet på 7. semester, 
men bolden er spillet over til dem. De skal selv arbejde 
med at kommunikere med kolleger, melde ud og sige fra, 
når de kan se, at tidsplanen ikke holder.

På vores afdeling ved den studerende ikke, hvilken 
patient hun får, og hvad vedkommende fejler. Men hun 
får ansvaret for egen patient fra dag to. Det svarer lidt 
til, når man er færdiguddannet, og det kan være en 
barsk start med meget ansvar. Vi prøver at klæde dem 
rigtig meget på til at få overblikket og uddelegere, vise 
klinisk lederskab, og at lære at blive kollega. To gennem-
førte det første forløb, og i begyndelsen af september 
begyndte to nye. Vi forsøger også på 2. og 6. semester at 
bruge elementer fra projektet.”

Ditte Brix Horne, klinisk vejleder på Afdeling M41,  
Sønderborg Sygehus 

DSR, Kreds Syddanmark, arbejder på flere fronter for at 
mindske frafaldet blandt studerende og nyuddannede og 
har bidraget til at opsætte mål for 7. semesterprojektet.       
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Theresa From-Eriksen Ditte Brix Horn



SYGEPLEJERSKERNES ÅR

V
erdenssundhedsorganisationen WHO 
udråbte 2020 til internationalt Year of 
the Nurse and Midwife i anledning af 
200-året for Florence Nightingales fød-
sel 12. maj 1820. Den faglige og politiske 
markering af året er imidlertid kommet 

til at stå i skyggen af coronakrisen, og derfor er sygeple-
jerskernes år forlænget til også at gælde i 2021.

Globalt ønsker WHO at hylde verdens 20 millioner syge-
plejersker og jordemødre og udbrede viden om værdien 
af deres arbejde. Regionalt og lokalt glæder kredsen sig 
ligeledes til at mødes med medlemmerne til arrange-
menter, hvor faget og sygeplejerskers betydning for sam-
fundet vil være i fokus. Du vil løbende kunne følge med i 
aktivitetskalenderen på hjemmesiden og via din TR.       
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DEN 
GLOBALE 
OG LOKALE 
HYLDEST 
fortsætter ind i 2021



MEDLEMSTILBUD
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LYKKEN ER AT MØDES 
med kolleger fagligt og socialt

M
edlemsarran-
gementer af 
faglig eller social 
karakter har i 
årevis været en 
rygrad i kredsens 

tilbud til medlemmerne. I foråret 
2020 blev arrangementer aflyst 
på stribe, men er nu på vej op i 
omdrejninger igen. Se arrange-

mentskalenderen i juniudgaven af Kredsløbet eller på 
kredsens hjemmeside.
 
I december 2018 besluttede KB at bevilge midler til, at 
FTR/TR på de enkelte arbejdspladser selv kunne arran-
gere faglige og organisatoriske arrangementer. Bolden 
blev grebet mange steder, blandt andet med et arrange-
ment med titlen ”Lykke” i Aabenraa sidst i februar 2019. 
Kredsformand John Christiansen og kredsnæstformand 
Jytte Pharao-Bonde spillede op til skuespilleren og 
instruktøren Hella Joof, der gav sit bud på, hvordan ikke 
færre end 225 medlemmer fra Sygehus Sønderjylland, 
og de fire sønderjyske kommuner kunne få et gladere 
liv. Oplægget - og muligheden for at mødes på tværs af 
sektorer og kommunegrænser - vakte lykke.

I 2020 blev der også afsat 700.000 kr. i økonomisk råde-
rum til TR’s indsats lokalt på arbejdspladsen. I lyset af 
forsamlingsforbuddet bliver beløbet næppe brugt helt.

”Det er vigtigt, at det enkelte medlem også på den måde 
får glæde og udbytte af medlemskabet, og det giver gode 
muligheder for, at TR/FTR kan samle medlemmerne til 
faglige og sociale aktiviteter.”

Jytte Pharao-Bonde, kredsnæstformand i Kreds Syddanmark  

Flere end 5.000 sygeplejersker deltog i 
 arrangementer
I den toårige periode siden seneste generalforsamling 
har der været holdt 87 faglige og sociale arrangementer 
for medlemmerne. I alt 5.450 medlemmer har benyttet 
sig af Kreds Syddanmarks tilbud. Nogle af de største er 
Fagdag 2019, her deltog alene 371. Også de populære 
arrangementer for jubilerende sygeplejersker samler 
fremdeles mange.

Foruden alle medlemsarrangementer har der været 
holdt 86 arrangementer for kredsbestyrelsen, tillidsre-
præsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Ringeaftener udvidet til også at dække  
10-årsjubilarer
Formandskabet har i flere år – med assistance fra flere 
KB-medlemmer – brugt aftener på at ringe til nyuddan-
nede sygeplejersker for at høre, hvordan de har oplevet 
at søge det første job, overgangen til og introduktionen til 
jobbet. Ringeaftenerne to gange om året er nu udvidet til 
også at omfatte sygeplejersker, der har været uddannet 
i 10 år. De bliver spurgt til arbejdslivet, deres generelle 
trivsel, og hvad de forventer af DSR som organisation. 
De bliver desuden præsenteret for kredsens relevante 
tilbud. Hvert halve år når kredsen at være i kontakt med 
220-250 nyuddannede og 150-175 10-årsjubilarer.       

DATO ARRANGEMENT TID OG STED17. august OK21 medlemsmøde Rødekro 
kl. 16.30-19.3018. august OK21 medlemsmøde Odense
kl. 16.30-19.3019. august OK21 medlemsmøde Esbjerg
kl. 16.30-19.3024. august OK21 medlemsmøde Fredericia
kl. 16.30-19.302. september Temaeftermiddag: Urologisk sygepleje Rødekro
kl. 14.00-17.307. september Temadag for sygemeldte medlemmer Fredericia
kl. 13.00-16.008. september Temaeftermiddag: Palliation Esbjerg
kl. 14.00-17.3015. september Temaeftermiddag: Palliation Odense
kl. 14.00-17.3017. september Temaeftermiddag: Palliation Rødekro
 kl. 14.00-17.3024. september Craft psykologi: Håndarbejde som sundhedsfremme Esbjerg
kl. 18.30-22.007. oktober Temaeftermiddag: Urologisk sygepleje Odense 
kl. 14.00-17.3022. oktober Fagdag : Covid-19 og Sundhedsvæsenets forandring - sygeplejersker, ledelse og trivsel
Kolding 
IBC Innovationsfabrikken22. oktober Generalforsamling Kolding 
IBC Innovationsfabrikken28. oktober Temadag: Socialsygepleje og Psykiatri Odense
kl. 9.00-15.00Efterår Storbymøde for sygeplejersker med master/kandidat Tid og sted følger

3. november Temadag: Socialsygepleje og Psykiatri Vejle
kl. 9.00-15.0017. november Pensionsmøde Rødekro
kl. 17.00-21.0018. november Temadag: Socialsygepleje og Psykiatri Esbjerg
kl. 9.00-15.0019. november Temadag: Socialsygepleje og Psykiatri Aabenraa
kl. 9.00-15.0020. november Besøg Kvæsthuset 

Opsamling i Sønderborg, Rødekro og Odense København
26. november Pensionsmøde Odense

kl. 17.00-21.0030. november Temadag for sygemeldte medlemmer Fredericia
kl. 13.00-16.00November/december Julebio 
Flere steder i kredsen

4. december Besøg Kvæsthuset 
Opsamling i Esbjerg, Middelfart og Nyborg København 

8. december Fagkongres: Sygeplejen i fremtiden Odense
9. december Kongresdag: Vision Odense

SYGEPLEJE I SYD 2020
Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark

TIP! Log ind på www.dsr.dk/minprofil og tilmeld dig Nyhedsnotifikationer fra Kreds Syddanmark. Så modtager du automatisk mail, når kredsen annoncerer arrangementer og nyheder.

dsr_syddanmark
Følg os på Facebook: Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark

Jytte Pharao-Bonde


