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4 TEMA MELLEM SEKTORER: DEN TVÆRSEKTORIELLE BØLGE 
Stadig flere syddanske sygeplejersker ansættes i stillinger, hvor deres opgave er at 
bygge bro mellem sygehus og kommuner. Også regionen har oprustet på området. 

5 TEMA MELLEM SEKTORER: HUN VIL FORENE DET BEDSTE FRA TO 
VERDENER

Birgitte Krogsøe er en af 14 tværsektorielle koordinatorer på Sydvestjysk Sygehus. 
Hun kender til begge sektorer og har et klart billede af, hvad der skal til for at sikre 
gode patientforløb. 

7 TEMA MELLEM SEKTORER: TOVE HAR FÅET INDBLIK I TO VERDENER
Psykiatrisk sygeplejerske trapper ned ved at arbejde på deltid to dage om ugen 
fordelt på lokalpsykiatrien og en kommune. Kombinationen har givet hende ny 
indsigt i samarbejdet. 

8 TEMA MELLEM SEKTORER: DETTE ARBEJDE GIVER VILDT MEGET 
MENING

Center for Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune giver borgere med type 
2-diabetes, KOL og hjertesygdomme hjælp til at leve med deres sygdom. ”Det er et 
mestringsforløb, hvor vi har fokus på det hele menneske og skaber rammer samt 
rum til at styrke borgerens egenomsorg og ageren i hverdagen med en kronisk 
sygdom”, fortæller sygeplejerske Malene Stemann Beck Olsson.

10 CAMILLAS NYE HVERDAG BYGGER PÅ TERAPISAMTALER
En særlig personlig baggrund og gode oplevelser i praktikken fik Camilla Duus 
Smith til at søge over i psykiatrien. At hjælpe svært ramte mennesker til et bedre liv 
er blevet hendes faglige mission. 

12 OK21: EN STEMME BLANDT MANGE: VI ER MERE VÆRD
Han kendte på forhånd både lønforholdene i andre fag med kortere uddannelse 
og i sygeplejefaget. Grundlønnen skal have et ordentligt ryk ved OK21, mener en 
sygeplejerske. 

14 OK21: KAMPÅNDEN BLANDT SYDDANSKE SYGEPLEJERSKER ER VAKT
Coronakrisen har ikke dæmpet, men skærpet forventningerne til, at sygeplejerskers 
arbejde bliver anerkendt i form at en lønstigning, der kan mærkes.

15 WEBERS FRISKE PUST FRA VIRKELIGHEDEN 
Ny kredsnæstformand er optaget af overgangene mellem sygehuse og kommuner 
og af at medvirke til at gøre samarbejdet mere smidigt. Her kan du læse mere om 
Camilla Weber. 

16 NÅR LEDERE INDHENTER REFERENCER PÅ DIG
I en jobsøgningssituation kan du komme ud for, at den nye arbejdsgiver beder om 
referencer til personer, der kan udtale sig om dig i dit nuværende arbejdsliv.
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I 
denne udgave af Kredsløbet 
har vi redaktionelt valgt at 
give coronadækningen en 
pause for at fokusere på an-
dre vigtige emner, der opta-
ger syddanske sygeplejersker. 

Det er langt fra ensbetydende med, 
at corona ikke fortsat fylder meget 
på tværs af landet, i familier og 

på arbejdspladser. Vi har set hele erhverv de facto blive 
udslettet og mennesker frygte for deres livsgrundlag. 

I vores egen verden, sundhedsvæsenet, kan vi tillade os 
en stille glæde over, at årets erfaringer med at behandle 
og pleje covid-19-ramte har givet gode patientforløb. I 
flere henseender er det opnået på trods og kun ved, at 
sygeplejersker og andre faggrupper har insisteret på 
retten til at udføre deres arbejde ordentligt under helt 
særlige forhold. 

Desværre har vi også i efteråret været ude for, at det har 
været nødvendigt at kæmpe for arbejdsvilkår, arbejds-
miljø og noget så elementært som sikkerhed, og at vores 
tilgang til sammen at mestre coronakrisen – dialog, hen-
syntagen og frivillighed – har været under hårdt pres. 
Især frivilligheden har været truet, og vi hører mange 
medlemmer sige, at de ikke er motiverede af de vilkår, 
de bliver budt. Det misforhold kommer vi til stadighed til 
arbejde med i DSR. 

Mange af jer bidrog med oplevelser om coronaudvik-
lingen set fra jeres arbejdsplads samt holdninger til, 
hvad I forventede af os.  Alle været under pres, og vi har 
næppe til fulde kunnet levere på alle jeres forventninger. 
Men vær sikker på, at vi har værdsat alle input fra jer og 
anstrengt os. 

BLAD NR. 4 2020  |  LEDER – JOHN CHRISTIANSEN

FÆLLESSKAB 
har skullet stå sin ultimative prøve

JOHN CHRISTIANSEN 
KREDSFORMAND KREDS SYDDANMARK

Som situationen tegner nu, vil coronakrisen fylde langt 
ind i 2021, og vi vil fortsætte med tæt at følge udviklin-
gen og de vilkår, sygeplejersker bliver budt. Vi byder 
ind fagligt og forventer, at arbejdsgiverne kvitterer med 
opbakning. Covid-19 legitimerer ikke, at gode princip-
per for samarbejde og arbejdsvilkår tilsidesættes, og 
du vil inde i bladet kunne læse, at OK21 på ingen måde 
bliver lettere at gå til. Vore krav til et godt resultat er 
usvækkede.

Ved indgangen til 2020 havde vi i kredsen ambitiøse 
planer om at møde medlemmerne på kryds og tværs og 
under nye former. Sammen med tillidsrepræsentanterne 
ville vi udbygge fællesskabet på arbejdspladserne. Det 
hele udviklede sig helt anderledes, end vi havde forud-
set, og vi måtte finde nye måder holde kontakten til jer 
og gøre os nyttige i forhold til de helt ekstraordinære 
udfordringer, mange af jer har oplevet. 

Vi vender stærkt tilbage i løbet af 2021, når verden får 
nye våben mod pandemien, og vi forhåbentlig kan be-
gynde at leve et liv nærmere normalen igen. Vi har fået 
gode erfaringer med virtuelle møder, som vi vil bruge, 
når det giver mening, men har også erkendt, at intet kan 
erstatte det fysiske møde med andre sygeplejersker. Det 
glæder vi os usigeligt til.  

Jeg tænker på de sygeplejersker i kredsen, der har følt 
sig særligt ramt og presset af coronakrisen i det år, vi 
nærmer os afslutningen på. Jeg håber for alle, at fælles-
skabet også kan bære os igennem juletiden, og at du og 
din familie vil få nogle fredfyldte dage omkring højtiden 
og ind i nytåret.  
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MELLEM SEKTORER

Stadig flere syddanske sygeplejersker  
ansættes i stillinger, hvor deres opgave er 
at bygge bro mellem sygehus og kommuner. 
Også regionen har oprustet på området. 

D
et kroniske smertensbarn i det dan-
ske sundhedsvæsen, sektorovergange, 
hvor borgeren og patienten bevæger sig 
mellem sin kommune og sygehuset, har 
været kendt i årtier. I disse år sætter begge 
sektorer mange ressourcer ind på at tage 

et afgørende opgør med de dårlige patientforløb, der kan 
være en følge af misforståelser, fejl og manglende kom-
munikation mellem de to dele af sundhedsvæsenet.

De store organisationer, KL og Danske Regioner, præ-
senterede 23. september 12 pejlemærker for et bedre 

samarbejde i det nære og sammenhængende sund-
hedsvæsen. Pejlemærkerne er centrale elementer i en 
kommende national sundhedsaftale. 

I fremtiden skal der etableres formaliserede samarbej-
der mellem kommuner og region omkring hvert af de 21 
akuthospitaler, både fagligt og politisk. Der skal laves en 
plan, der beskriver behandlingen af de store kroniker-
grupper. Fokus vil være på tidlig indsats, egenomsorg og 
træning for at forebygge forværring af sygdomme.

Derudover skal sundhedssamarbejder ifølge et 
pejlemærke koordinere patientforløb for de borgere, 
der har brug for både kommunen, sygehuset og den 
praktiserende læge. Det er især ældre mennesker, 
patienter med kroniske sygdomme og patienter med 
psykiske lidelser.

Stadig mere går på tværs
Stadig flere syddanske sygeplejersker bliver ansat i tvær-
sektorielle, koordinerende funktioner på både sygehuse 
og i kommuner. Region Syddanmark har en afdeling, hvis 
opgave er at forbedre det tværsektorielle samarbejde, her-
under at lave sundhedsaftaler med kommunerne en gang 
i hver valgperiode. Den regionale samarbejdsaftale om 
tværsektorielle patientforløb, Sam:bo, er et andet eksempel. 

Kurt Æbelø, lederen af Afdeling for Tværsektorielt samarbejde.

DEN
TVÆRSEKTORIELLE
BØLGE

DEN
TVÆRSEKTORIELLE
BØLGE
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Hun vil forene det 

DET BEDSTE FRA TO VERDENER
Birgitte Krogsøe er en af 14 tværsektorielle koordinatorer på Sydvestjysk Sygehus. Hun kender til 
begge sektorer og har et klart billede af, hvad der skal til for at sikre gode patientforløb. 

S
ydvestjysk Sy-
gehus (SVS) har 
i 2020 oprustet 
kraftigt med ikke 
færre end 14 
tværsektorielle 

koordinatorer, der arbejder 
i det kritiske felt mellem 
sektorer, hvor borgere bliver 
til patienter - og omvendt. Tre 
af dem er ansat på den fælles 
akutmodtagelse (FAM).

Birgitte Krogsøe havde særlige 
forudsætninger for at søge en af de tre stillinger. Hun er 
uddannet sygeplejerske i Aarhus i 2009 og var de første 

år på børneafdelingen på Skejby Sygehus. Siden havde 
hun kommunale stillinger i Syddjurs og Aarhus, hvor 
hun var ressourcekoordinator og arbejdede tværsekto-
rielt for at sikre gode patientforløb. Springet fra landets 
næststørste kommune til at arbejde tæt sammen med 
sygeplejersker og akutteam i de tre industri- og land-
kommuner, Billund, Varde og Vejen, kan forekomme 
stort, men mange af mekanismerne er de samme. 

- Det er vidt forskellige størrelser, men jeg har fordelen 
af at have stået på både den ene og den anden side. Jeg 
ved, hvad vi skal være opmærksomme på, når vi sender 
patienter hjem til deres kommune. Det er essentielt med 
gode forløb for borgere og patienter, og det kræver hver 
gang en forforståelse af, hvilket menneske man står over 
for, siger Birgitte Krogsøe.

Birgitte Krogsøe,  
tværsektoriel koordinator. 

Danske Regioner betegner dem som  
brobyggersygeplejersker, her i regionen går vi 

mere op i funktionen.

- Det tværsektorielle kommer til at fylde mere, hvad der 
også fremgår af de 12 pejlemærker. Af de 107 ekstra 
sygeplejersker, Region Syddanmark får i årene 2020 
og 2021, vil en del blive dedikeret til at arbejde med 
sektorovergange. Danske Regioner betegner dem som 
brobyggersygeplejersker, her i regionen går vi mere op 

i funktionen. Nogle medvirker ved udskrivninger fra 
sygehuse, og andre arbejder med at forebygge genind-
læggelser, siger lederen af Afdeling for Tværsektorielt 
samarbejde, Kurt Æbelø.

De gentagne indlæggelser
I et pilotprojekt deltager afdelingen i at forebygge gentagne 
indlæggelser. Det sker ved at trække data på borgere, der 

har haft tre indlæggelser på et halvt år. De bliver undersøgt 
af en speciallæge, og deres sygdomsforløb kan blive taget 
op på en multidisciplinær teamkonference (MDT), inden de 
bliver udskrevet. En sygeplejerske deltager i udskrivnings-
samtalen og koordinerer det videre forløb.

I døgnets ydertimer står vagtlægen ofte i en vanskelig 
situation og ender med at have indlæggelse som det 
eneste værktøj at gribe til. Men ellers vil en tværsektoriel 
koordinator, typisk en sygeplejerske, kunne tage initiati-
ver til at få vurderet, om det er den rette løsning. 

- Sydvestjysk Sygehus har ansat tværsektorielle 
koordinatorer og har et flot program med indlagt 
praktik i de kommuner, de samarbejder med. Det er 
et eksempel på en struktur, der virkelig kommer til at 
trække det tværsektorielle samarbejde i fremtiden, 
siger Kurt Æbelø.

Afdeling for Tværsektorielt samarbejde blev etableret i 
2016 og har 17 medarbejdere i Regionshuset i Vejle.    
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Kompetente akutteams
Hun valgte sammen med sin mand og tre børn at flytte 
fra Aarhus til hjemstavnen, landsbyen Billum nord 
for Esbjerg. Første arbejdsdag i jobbet på FAM var 17. 
august, og som et led i introduktionen fulgte hun akut-
teams i de tre kommuner en uge hvert sted. 

- Sygeplejersker i akutteam er enormt kompetente og 
har en meget bred klinisk baggrund, så de kan vurdere 
borgerne. Jeg kan være en samspiller med akutsygeple-
jersker og den praktiserende læge, der i den sidste ende 
bestemmer. Vi har et nyt tilbud i FAM om, at når en læge 
ringer og vil indlægge en borger, kan vi spørge, om det vil 
være relevant at kontakte akutteamet og få foretaget en 
klinisk vurdering i borgerens eget hjem inden eventuel 
indlæggelse. Vi har patienter i FAM, som er skrøbelige og 
udsatte, og der er risikofaktorer ved at blive indlagt, for 
eksempel infektioner. Man kan blive mere immobil af at 
blive indlagt, og ældre kan tabe funktionsniveau, siger 
Birgitte Krogsøe.

Kommunikation betyder alt
Birgitte er blandt to visiterende sygeplejersker i FAM, som 
tager opkald fra typisk ambulancereddere eller prakti-
serende læger. Hun kan ikke beslutte noget, men kan gå 
i dialog om at finde den bedste løsning for borgeren og 

måske afværge en genindlæggelse. I det hele taget er 
tættere kommunikation en vigtig vej til at slå bro mellem 
sektorerne.

- Ofte er det på grund af manglende kommunikation, 
de uhensigtsmæssige hændelser sker. I et kompliceret 
sundhedsvæsen handler det meget om at få fat på den 
rigtige første gang og at få patienten hen det rette sted 
første gang. Og så giver det god mening at følge op. Jeg 
ved, at holdningen er den samme i den anden ende, hos 
kommunerne, siger Birgitte Krogsøe. 

Hun ved også, at sygeplejerskers arbejdsbetingelser er 
meget forskellige i de to sektorer. På sygehuset er patien-
ten ikke længere væk end den røde klokkesnor, man er 
omgivet af mange kolleger, og lægen er lige i nærheden. 
I kommunen står sygeplejersken langt mere alene og 
opnår stor erfaring i kliniske vurderinger. 

Det ubetrådte land
Birgitte Krogsøe ser frem til at udbrede virtuelle ud-
skrivelser, hvor de sundhedsprofessionelle omkring en 
patient og eventuelt pårørende kan deltage. Det vil også 
kunne forebygge misforståelser og dårlige patientforløb.

- Vi støber, mens vi går, i denne fase, og alle input er vel-
komne. Vi mærker stor interesse for det tværsektorielle 
arbejde fra både ledelse, politikere og kommuner. Det 
er en stor tilfredsstillelse at få lov til at sætte borgerne 
i centrum og give det gode forløb videre, når vi slipper 
dem. Vi kan undgå unødige bekymringer og faldgruber 
ved at samarbejde og lave gode planer for den enkelte 
borger, siger Birgitte Krogsøe.   

Sygeplejersker i akutteam er enormt kompetente 
og har en meget bred klinisk baggrund, så de 

kan vurdere borgerne. 



 DANSK SYGEPLEJERÅD     KREDS SYDDANMARK      7

MELLEM SEKTORER

E
gentlig havde Tove Peacock planlagt at gå på 
pension ved udgangen af august i fjor. Men 
så spurgte hendes oversygeplejerske, om 
hun kunne tænke sig at være konsulent på 
et projekt for unge i Langeland Kommune 
otte timer om ugen. Samtidig manglede 

Team 2, psykoseteamet, på hendes gamle arbejdsplads, 
Psykiatrisk Afdeling Svendborg, ressourcer svarende til 
endnu en arbejdsdag om ugen.

Som 68-årig har hun nu fået et bedre indblik i, hvorfor 
koden til det tværsektorielle samarbejde mellem kom-
muner og regionens lokalpsykiatri kan være så svær at 
knække. 

- Når mit udgangspunkt har været det regionale område, 
har jeg syntes, at vi kunne have samarbejdet bedre. Nu 
ved jeg, at kommuner ofte ikke føler sig inddraget nok, 
og at de for eksempel gerne vil involveres tidligere, når 
en patient udskrives fra en psykiatrisk behandling, og 
kommunen atter overtager ansvaret for borgeren, siger 
Tove Peacock.

Hun trådte 1. september 2019 til som psykiatrisk kon-
sulent i et igangværende toårigt projekt støttet af EU’s 

socialfond i Jobcenter Langeland. Målet er at gøre cirka 
90 unge i alderen 18-30 år i stand til at tage en uddan-
nelse og komme i arbejde. Langt hovedparten har ikke 
nogen psykiatrisk diagnose, men nogle lider af depres-
sion og angst, og dem tager Tove en samtale med og 
drøfter det videre forløb med deres sagsbehandler. 

De mange snitflader
I Team 2 i Svendborg arbejder Tove Peacock med pa-
tienter, der har en F20-diagnose, skizofreni eller andre 
psykoser. Patienterne kan enten være henvist fra et 
sengeafsnit eller fra praktiserende læge. Teamet består 
af 16 medarbejdere fra flere faggrupper, heraf halvdelen 
sygeplejersker. Det ambulante psykoseteam dækker fem 
kommuner på Fyn og øer, og snitfladerne er mange, fra 
sagsbehandleren i jobcentret til hjemmesygeplejersken, 
der giver medicin. 

- Vi må have et tæt samarbejde mellem sektorer, for hvis 
vi ikke formår det, får patienterne ikke et sammenhæn-
gende forløb. Mange af de patienter, der ikke får førtids-
pension, er rigtig syge. Vi kan være med til at formidle, at 
patienten har kognitive vanskeligheder i dagligdagen på 
grund af diagnosen. Det kan være vanskeligheder med 
rengøring, tøjvask, indkøb, lægebesøg og økonomi. Her 
kan vi anbefale en bostøtte, der kan komme i hjemmet 
en eller flere gange om ugen efter behov, siger Tove 
Peacock.

Barrier for samarbejde
I sine 25 år i psykiatrien har hun primært arbejdet 
i distriktspsykiatrien, indtil den i 2011 blev afløst af 
lokalpsykiatrien som den nære indgang til al psykiatrisk 
behandling i Region Syddanmark. Konsulentjobbet på 
Langeland er det første, hvor hun ser det psykiatriske 
område fra et kommunalt perspektiv. 

Tove har fået indblik i 

TO VERDENER
Psykiatrisk sygeplejerske trapper ned ved at arbejde på deltid to dage om ugen fordelt på 
lokalpsykiatrien og en kommune. Kombinationen har givet hende ny indsigt i samarbejdet. 

Tove Peacock, konsulent.

Vi må have et tæt samarbejde mellem sektorer, 
for hvis vi ikke formår det, får patienterne ikke 

et sammenhængende forløb. 
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DETTE ARBEJDE GIVER 
vildt meget mening 
Center for Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune giver borgere med type 2-diabetes, 
KOL og hjertesygdomme hjælp til at leve med deres sygdom. - Det er et mestringsforløb, hvor 
vi har fokus på det hele menneske og skaber rammer samt rum til at styrke borgerens egen-
omsorg og ageren i hverdagen med en kronisk sygdom, fortæller sygeplejerske Malene  
Stemann Beck Olsson.

A
lle forløb begynder 
med en afkla-
rende samtale. 
- Vi forsøger at 
afdække borgernes 
personlige udfor-

dringer og motivation til nødven-
dige livsstilsændringer, forklarer 
Malene Stemann Beck Olsson. - Vi 
kan blandt andet tilbyde indivi-
duelle samtaler med en relevant 

faggruppe eller et otte-ugers forløb, hvor borgeren 
deltager på hold af 10-12 personer inden for de tre 
diagnosegrupper. Pårørende er også velkomne. Vi 
arbejder med at give borgeren viden om sin sygdom 
og taler bl.a. om motion, søvn, seksualitet, ændring af 
vaner, mental sundhed og håndtering af hverdagen 
og medicin. I det hele taget forsøger vi at komme hele 
vejen rundt om hverdagslivet. Hensigten er at udvikle 
borgernes viden og handlekompetencer samt afklare, 
om de har behov for støtte og derefter tænke over, 
hvorfra støtten kan komme. Vores erfaring er, at grup-
pedynamikken er positiv, og at deltagernes indbyrdes 

dialog og erfaringsudveksling er givende for den 
enkeltes syn på egne evner.

Ud over undervisningen indeholder forløbet også træ-
ning to gange om ugen, hvor forskellige motionsformer 
afprøves med henblik på at motivere til at fortsætte på 
egen hånd. Forløbet afrundes med en individuel evalu-
erende samtale. Målet er, at borgeren får en oplevelse af 
at kunne klare livet på trods af sin kroniske sygdom.

Personalet på Center for Sundhed og Forebyggelse 
består af sygeplejersker, ernæringsuddannede, fysio- og 
ergoterapeuter samt idrætsuddannede. - Tværfaglighe-
den og de forskellige øjne afføder et nuanceret billede 
og giver os muligheder for at støtte og vejlede bredt, 
understreger Malene Stemann Beck Olsson.

Malene Stemann Beck 
Olsson

- Jeg har fået indblik i, hvor vanskeligt det kan være for 
kommunerne, ligesom når vi på den psykiatriske afde-
ling kunne have svært ved at forstå, at en patient ikke 
kunne få bostøtte. En af barriererne er, at vi er underlagt 
hver sin tavshedspligt, og at jeg som ansat i psykiatrien 
ikke kan gå ind på det kommunale it-system og se, hvad 
der er gået forud, når jeg får en patient. Og omvendt: Når 
jeg træder over i kommunen, kan jeg ikke se, hvilken 
behandling en udskrevet patient har fået. Det ville ellers 
være rigtig godt for at få helhed i behandlingen. Proble-
matikken har været diskuteret i årevis, uden at der er 
fundet en løsning, siger Tove Peacock.    

Hun har arbejdet i England, hvor der i hvert fald på det 
tidspunkt ikke var samme adskillelse af psykiatrien i 
kommunen og hospitalet. 

Vi forsøger at afdække borgernes personlige 
udfordringer og motivation til nødvendige 

livsstilsændringer.

 En af barriererne er, at vi er underlagt  
hver sin tavshedspligt, og at jeg som ansat i 

psykiatrien ikke kan gå ind på det kommunale 
it-system og se, hvad der er gået forud, når 

jeg får en patient.
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Tidlig opsporing er afgørede
Center for Sundhed og Forebyg-
gelse er udvidet løbende efter en be-
skeden start i 2010. For tre år siden 
kom der fokus på tidlig opsporing, 
og her arbejder Maria Damgaard 
Jørgensen, kandidat i idræt og sund-
hed. - En del bærer på uopdagede 
kroniske sygdomme, og prognosen 
er dårligere, hvis borgerne kommer 
sent i behandling. Vores opgave er 

derfor at få dem til selv at være opmærksomme på symp-
tomer og at motivere dem til at gå til læge. 

Maria Damgaard Jørgensen og hendes kolleger laver 
lungefunktionsmålinger på de kommunale rygestop-
kurser. De tilbyder også sundhedstjek i blandt andet 
Bilka, apoteker, indkøbscentre og jobcentre og informe-
rer via hjemmeside og sociale medier. - Vi samarbejder 
også med de praktiserende læger og arbejder hele tiden 
på at udbygge det vigtige samarbejde, fortæller Maria. 

Kompetenceløft til  
sundhedsansatte
- Odense Kommune har valgt at 
investere i kompetenceudvikling 
og har oprettet et vidensteam 
bestående af seks sygeplejersker 
for KOL, diabetes og hjertekarsyg-
domme, fortæller hjertekar-sygeple-
jerske Mette Hjortebjerg Mikkelsen. 
Teamet tilbyder undervisning til 
fagpersonale i Odense Kommune 

inden for de tre kronikerområder. Der tilbydes ’bedside’-  
undervisning samt faglig sparring med personalet 
omkring den enkelte borger. 

Målet er desuden at samarbejde med de speciali-
serede afdelinger på OUH, for på den måde at blive 
koblet på de særligt komplekse borgerforløb. Ambitionen 
er at sikre bedre sektorovergange samt forebygge 
genindlæggelser. 

En bro til tiden efter
Gennem hele forløbet i Center for 
Sundhed og Forebyggelse arbejdes 
der med at lette borgerens over-
gang fra det kommunale system til 
tilbud i civilsamfundet. Kandidat i 
idræt, Jacob Tøibner fortæller: - Det 
er vigtigt, at borgerne forbliver ak-
tive, når de ikke længere er i vores 
regi. De har brug for at slå rødder 
og finde fællesskab uden for et 

kommunalt tilbud. Vi samarbejder og henviser blandt 
andet til tilbud fra Diabetesforeningen, Hjerteforenin-
gen og Lungeforeningen. Endvidere motiverer vi og byg-
ger bro til private træningscentre og idrætsforeninger, 
inklusive de forskellige tilbud i ældreidrætten.

Sindslidende og kronisk sygdom
Odense Kommune har via midler fra Sundhedsstyrelsen 
netop gennemført et 2-årigt projekt, der har til formål at 
udvikle og afprøve et patientuddannelsesforløb målret-
tet borgere med sindslidelse og type 2-diabetes. 

Jacob Tøibner: - Projektets patientuddannelse ligner 
vores ordinære tilbud for borgere uden sindslidelser, 
men vi har tilpasset det til den mere sårbare gruppe. 
Vi har udvidet det ordinære forløb fra otte til tolv uger, 
hvilket dels giver mulighed for nogle ekstra pauser, dels 
kan vi i undervisningen tage særlige hensyn, hvor vi for 
eksempel retter større fokus på praktiske øvelser. 

Projektet har gode resultater, og det forventes, at tilbud-
det på den ene eller anden måde bliver et permanent 
tilbud i Odense. Derudover har vi i samarbejde med 
Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) og idrætsforenin-
gen Bolbro GIF etableret en idrætsforening for psykisk 
sårbare borgere i Odense Kommune. Borgerne har 
dermed et sted, hvor de kan fortsætte med at være aktive 
efter forløbet i Center for Sundhed og Forebyggelse. 

Ulighed i sundhed
Center for Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune 
arbejder under Sundhedsloven § 119, der blandt andet 
slår fast, at alle kommuner skal etablere forebyggende 
og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

- Vi møder så mange mennesker, som virkelig har behov 
for det, vi tilbyder, understreger Maria Damgaard Jør-
gensen. ”Forløbet er givende og livsændrende for mange 
af vores brugere. Vi gør en forskel for mennesker, som 
er i meget sårbare situationer, der rækker ud over deres 
kroniske sygdom. Det slår lige ned i problematikken om 
’ulighed i sundhed’ – vores tilbud giver virkelig mening 
og gør en forskel. 

Jacob Tøibner 
Lindberg Hansen 

Mette Hjortebjerg 
Mikkelsen

Maria Damgaard 
Jørgensen

En del bærer på uopdagede kroniske syg-
domme, og prognosen er dårligere, hvis bor-

gerne kommer sent i behandling. 

Odense Kommune har valgt at investere i 
kompetenceudvikling.
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HVERDAGSLIV

CAMILLAS NYE HVERDAG
bygger på terapisamtaler
En særlig personlig baggrund og gode oplevelser i praktikken fik Camilla Duus Smith til at søge over i 
psykiatrien. At hjælpe svært ramte mennesker til et bedre liv er blevet hendes faglige mission. 

M
ed en psykisk syg 
far har Camilla 
Duus Smith haft 
sindets skyggesi-
der tæt på i hele 
sit 40-årige liv, 

først som pårørende i alle årene og 
de seneste godt 15 år også professio-
nelt som sygeplejerske i psykiatrien. 

Hun forestillede sig oprindelig ikke 
at skulle have et arbejdsliv inden for den gren af syge-
plejen. Vendepunktet kom, da hun under uddannelsen 
kom i praktik på et lukket ungdomspsykiatrisk afsnit i 
Odense, P2. Her mødte hun sin vejleder, Malene, og an-
dre sygeplejersker, der formåede at mane de skræmme-
billeder, hun havde som pårørende, i jorden. Hun havde 
også på en somatisk afdeling haft en oplevelse med en 
psykisk syg patient, der ikke ville samarbejde, hvilket 
gjorde et stort indtryk på hende. 

- Jeg må kunne gøre noget, tænkte hun.

Hendes første job efter at have afsluttet uddannelsen i 
2005 var som nattevagt på den akutpsykiatriske ska-
destue i Aarhus, hvor hun var ansvarshavende og også 
havde ansvaret for medicingivning. Efter et år søgte hun 
hjem til Fyn og blev ansat i et åbent psykiatrisk afsnit på 
Svendborg Sygehus, også som nattevagt. Om natten er 
det en vigtig opgave at sikre, at patienterne kan sove.

Hun kunne også blive kaldt til alarmer på den lukkede 
afdeling, hvis der var uro blandt patienterne. 

- Jeg fandt ud af, at jeg var ret god til at hjælpe til i tilspid-
sede situationer. Jeg søgte derover, også fordi jeg gerne 
ville arbejde med kulturen i psykiatrien, siger Camilla 
Duus Smith. 

Skiftet til en ny patientgruppe
Efter arbejdet på den lukkede afdeling i årene 2007-
2013 følte hun behov for luftforandring og søgte over i 
det opsøgende psykoseteam, der kører ud til patienter i 

akutte tilfælde. Det varede indtil september i fjor, da hun 
blev ansat i Psykiatrisk Afdeling Svendborgs Team 1, 
der behandler patienter med ADHD, PTSD og personlig-
hedsforstyrrelser. En helt anden patientgruppe, end hun 
havde været vant til. 

ADHD er et medfødt handicap, og Team 1 modtager pa-
tienter fra 20-årsalderen, hvor mange af dem har oplevet 
ikke at blive set med deres sygdom. PTSD rammer bredt, 
fra egen faggruppe til politifolk, bankansatte og krigsve-
teraner. Og så er der patientgruppen med personligheds-
forstyrrelser.

- Det er mennesker, der kan have træk fra flere typer af 
personlighedsforstyrrelser. Det handler meget om at 
hjælpe mennesket – diagnosen er blot et arbejdsredskab 
– og bygge bro til andre i systemet, hjemmevejleder, 
bosteder og kommune. Det kan også være nødvendigt 
med økonomisk rådgivning, især til ADHD-ramte, siger 
Camilla Duus Smith.

De krævende terapisamtaler 
Hendes dagligdag er langt roligere end i det tidligere 
job i psykoseteamet. I modsætning til dybt psykotiske 
mennesker, der skal have en meget mere kontrolleret 
behandling, er de patientgrupper, hun nu arbejder 
med, mere selvhjulpne. Terapisamtaler anvendes over 
for PTSD-ramte og mennesker med personligheds-
forstyrrelser, mens ADHD-patienter mest behandles 
med medicin. Regionens standardløsning sikrer dem 
ni samtaler, hvor der snakkes meget om virkninger og 
bivirkninger af skiftende medicin. Men også terapiele-
menter inddrages.  

FAKTA
Camilla Duus Smith
Sygeplejerske, Team 1
Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Camilla Duus Smith, 
sygeplejerske.
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- I et terapiforløb med de to andre patientgrupper har 
vi op til 69 samtaler, der må vare op til en time, inklu-
sive dokumentation. Det giver netto 45 minutter til 
samtalen, og det er ikke meget, når man sidder over for 
et forpint menneske. Men det er også hårdt at udføre 
terapi, og jeg kan maksimalt have fem terapisamtaler 
om dagen. Så trænger jeg til at komme ud og tømme 
hovedet og være sammen med mine heste, siger Ca-
milla Duus Smith.

Hun og kollegerne modtager patienter fra sengeafsnit, 
og i modsætning til hendes far, der kunne være indlagt 
i flere måneder og fandt fodfæstet igen, inden systemet 
slap ham, er nutidens patienter indlagt i kortere og 
kortere tid.

- Det er bare så fatalt i psykiatrien, for vi kan ikke bare 
sende folk ud i samfundet. Historier i medier om vold, 
selvmord og andre dramatiske handlinger udført af 
mennesker med psykiske lidelser gør mig så ked af det, 
siger Camilla Duus Smith. 

Den nødvendige tvang
Mens hun har været i psykiatrien, er brugen af tvang 
eksploderet, og det er ikke nødvendigvis et onde. Hun er 
ikke tilhænger af mantraet, at jo mindre tvang, jo mere 
frihed. Der er nødt til at være kontrol i behandlingen, 
for at psykiatriske patienter kan blive frie, for når de er 
svært syge, kan de ikke selv håndtere friheden. Psykia-
trien opererer nu med to farver, rød for akut og gul for 
behandlingsindikation inden for syv dage. 

Indtil for nylig havde man muligheden for ambulant 
tvang, hvis en patient havde været indlagt tre gange på 
et år. Tvangen kunne opretholdes i et år, hvilket ofte ikke 
var tilstrækkeligt, og ordningen ophørte, fordi den blev 
brugt for lidt. 

- Læger og sygeplejersker var mine helte i barndommen. 
Nu vil jeg gerne give dem redskaber, der kan hjælpe pa-
tienter. Psykiatriloven er, som den er, og det er læger, der 
varetager tvang og håndterer den med de fortolkninger, 
der er, siger Camilla Duus Smith.

Hendes faglighed bygger på værdierne tillid, kærlighed, 
ro og nærvær. Patienten skal mærke, at hun er til stede - 
jordbunden og ligeværdig - når hun kommer ind i rummet. 
Tillid betyder alt. Uden den lykkes terapien ikke. 

- Jeg motiveres af at møde mennesker, skabe relationer, 
være ligeværdig og hjælpe dem til et bedre liv. Nogle gange 
siger jeg til patienter: Jeg kunne godt tænke mig at møde 
dig om 10 år. Vi møder dem, når de har det allerværst, men 
mange af dem bliver faktisk helbredt. Den del af deres liv 
ville jeg gerne have med, siger Camilla Duus Smith.

Husdyr og naturoplevelser
Camilla praktiserer også ligeværdighed, når hun 
omgås sin trakehner fuldblodshest, der håndteres med 
horsemanship. Omgangen med hesten er så naturlig 
som mulig uden sadel, stigbøjler og bidsel. Welsh-po-
nyen er forbeholdt de tre børn, som hun har sammen 
med ægtemanden Lars, der er mekaniker. 

De bor i et lille hus fra 1930 i udkanten af Faaborg. Mens 
hestene er opstaldet på en gård, er familien på matriklen 
omgivet af hunde, høns, kaniner og akvariefisk. Husdyr 
og naturoplevelser ved vandet og i skoven er højt prio-
riteret i fritiden.

Og så lever Camillas far godt med sin sygdom.     

Camilla Duus og ponyen Sullivan.
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En stemme blandt mange:  

VI ER MERE VÆRD
Han kendte på forhånd både lønforholdene i andre fag med kortere uddannelse og i sygepleje-
faget. Grundlønnen skal have et ordentligt ryk ved OK21, mener en sygeplejerske. 

D
a Mikael Juel Flintegaard i sine tidlige 
30’ere valgte at uddanne sig til sygeplejer-
ske, var han helt bevidst om, at det ikke 
var nogen adgang til at tjene store penge 
i det offentlige sundhedsvæsen. Den præ-
mis accepterede han. Efter otte år i faget 

forbavses han alligevel over, hvor lav grundlønnen for en 
professionsbachelor i sygepleje er, og hvor svært det er at 
stige i løn – og endog at fastholde tidligere forhandlet løn. 

- Det er absurd, lyder hans korte opsummering af sine 
egne og fagfællernes lønforhold. 

Forhandlingerne om OK21 er ved at gå i gang, og atter 
stiler Dansk Sygeplejeråds forhandlere mod at lægge 
maksimalt pres på arbejdsgiverne for at sikre reallønnen 
– også i en krisetid med nedgang i samfundsøkonomien. 
Mikael agter at følge lønslagets gang, men er forbavset 
over, hvor lidt det fylder i dagligdagen. 

- Vi har ikke så meget debat om det, når vi er samlet i 
kaffestuen. Det foregår mest i fora på Facebook, for ek-
sempel gruppen ”Sygeplejersker er mere værd” og ”Aktiv 
i DSR”, hvor man kan komme til orde og tilkendegive 
sine frustrationer, siger Mikael Juel Flintegaard.

Tabt erfaring koster
Inden studiet havde han job i flere brancher, blandt an-
det hotel- og restaurationsbranchen, og arbejdede som 
timelønnet inden for faget, mens han studerede. Da han 
afsluttede sin professionsbachelor i 2012, flyttede han 
til Fyn og fik job inden for det kardiologiske område på 
Odense Universitetshospital (OUH). Efter godt to år kom 
han til thoraxintensivafdelingen, hvor han tog specialud-
dannelsen i intensiv sygepleje og underviste sygeplejer-
sker inden for kardiologi. På sit nuværende arbejdssted, 
Anæstesiafdeling V på OUH, blev han tilbudt plads på 
den kliniske specialuddannelse i anæstesiologisk syge-
pleje, og han forventer at være uddannet anæstesisy-
geplejerske 1. marts 2021. Begge jobskift var på samme 
hospital og det seneste inden for samme afdeling, men 
han mistede han sine tidligere tillæg. 

- Jeg kan godt lide at være et sted, hvor der sker noget, og 
hvor jeg kan se udviklingsmuligheder. Jo mere erfaring 
og jo bedre sygeplejersker er uddannede, des højere 
kvalitet. Patienterne kan blive rehabiliteret hurtigere 
og vende tilbage til at blive selvhjulpne og eventuelt 
genoptage jobbet, viser udenlandske undersøgelser. Det 
er dyrt for en sygehusafdeling og for samfundet at miste 
erfarne og dygtige sygeplejersker, men det gør man, hvis 
de skal arbejde 37 timer og derudover tage overarbejde 
for at få en ordentlig løn. Husk på, at de dækker døgnet 

Mikael Juel Flintegaard, anæstesisygeplejerske.

OK21
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og kan være på arbejde 365 dage om året, mens andre 
holder weekend og fejrer højtider. Det vil ingen holde til i 
længden, siger Mikael Juel Flintegaard, 45 år.  

Patienter bliver taberne
Inden han fik sit tillæg på intensivafdelingen, lå hans 
grundløn inklusiv pension under, hvad han fik i løn og 
pension i hotel- og restaurationsbranchen for 13-14 
år siden. Det modsvarer ingenlunde en sygeplejerskes 
uddannelse og ansvar.

- Fokus i OK21 må være på en grundlønsstigning med 
en tocifret procentsats. Vi kan ikke rekruttere sygeplejer-
sker, der gerne vil fortsætte med at udvikle sygeplejen 
og opnå de nødvendige kompetencer og færdigheder 
gennem årelang erfaring, med de lønforhold, de bliver 
budt. Vi er nødt til at honorere de nyansatte, så de kan 
være i det og trives, så de har lyst til at blive i faget uden 
at skulle gå på deltid. Lønnen skal være, så man ikke 
behøver at påtage sig ekstraarbejde. Jeg fik 1.150 kroner 
om måneden før skat i tillæg for at tage en specialud-
dannelse over to år. Jeg forstår ikke, at politikerne ikke 
kan forstå, at vi spilder en masse penge, når vi mister er-
faring og kompetencer. Vi er et velfærdssamfund, og det 
bevarer vi med kompetente sygeplejersker til at passe 
patienter og borgere. Det er patienter og pårørende, det 
kommer til at gå ud over, hvis de dygtige og erfarne syge-
plejersker forsvinder, siger Mikael Juel Flintegaard.

Sporene fra 1969
Han ved, at skaden fra Tjenestemandsreformen i 1969, 
da offentligt ansatte i typiske kvindefag lønmæssigt 

blev placeret lavere, ikke kan rettes op ved en enkelt 
overenskomstforhandling. Heller ikke ligelønspuljen 
fra 2018 gør en afgørende forskel. 

- Præmissen for vores grundløn er forkert, og jeg kunne 
sagtens se for mig, at den burde hæves med 5.000 kroner 
om måneden. Reallønnen vil udhules, for den beror på, 
hvor meget man får i lønstigning på det private arbejds-
marked, som vi får 80 procent af. Vi er en del af Sund-
hedskartellet, men er selv en stor faggruppe med 80.000 
sygeplejersker engageret i samme fagforening. Jeg og 
mange andre så gerne vores fagforening træde mere i 
karakter og melde ud, hvad den vil gøre for at få bugt med 
50 års fejlaflønning efter Tjenestemandsreformen. I et fag 
med lav ledighed ville man normalt presse lønniveauet 
nationalt og lokalt, men hos os er det på forunderlig vis 
omvendt med et argument om, at vi er for mange. Der skal 
et lønløft til. Vores solidaritet med arbejdsgiverne bliver 
ikke ved med at bestå, og den brede befolkning skal for-
stå, at det får konsekvenser, hvis vilkårene ikke forbedres 
væsentligt. Vores samfund er ikke så fattigt, at vi ikke kan 
finde midlerne til det, siger Mikael Juel Flintegaard.

Læger må bakke op
Foruden et mere offensivt DSR efterlyser han også 
øget opbakning fra andre faggrupper, blandt andre 
lægerne, der kan markere, hvor meget det betyder at 
have et fagligt dygtigt personale at arbejde sammen 
med for at indfri skiftende regeringers krav om effek-
tivisering og kvalitetsløft inden for sundhedsvæsenet. 
Anerkendelsen skal ikke være forbeholdt et takkekort 
fra direktionen op til jul. 

Er den fynske sygeplejerske klar til at gå på barrikaderne 
for at få løftet lønnen mærkbart? Det kan han ikke svare 
entydigt på. Erfaringen er, at det ikke giver mening at 
strejke, og at det går ud over patienter og deres pårø-
rende. En kollektiv opsigelse er heller ikke en farbar vej. 
Sygeplejersker er en faggruppe, hvor det ligger dybt at 
hjælpe andre mennesker. 

Svaret er snarere, at det med argumenternes magt skal 
kunne lykkes at overbevise politikere og arbejdsgivere 
om, hvor meget der på spil samfundsmæssigt ved ikke 
at honorere sygeplejersker med en højere grundløn og 
for stigende anciennitet. Risikoen er, at de siver fra faget, 

TRE TEMAER VED OK21
DSR er en del af Sundhedskartellet og forhand-
ler sammen med de øvrige offentligt ansatte i 
Forhandlingsfællesskabet. Fokus er på tre temaer 
ved OK21:

1. Din løn
2. En attraktiv arbejdsplads for dig
3. Din kompetenceudvikling.

Jeg kan godt lide at være et sted, hvor der sker 
noget, og hvor jeg kan se udviklingsmuligheder. 

Præmissen for vores grundløn er forkert, og 
jeg kunne sagtens se for mig, at den burde 

hæves med 5.000 kroner om måneden. 

OK21
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vælger at tage job i Norge eller i et vikarbureau. Mikael 
havde selv en afstikker til Norge, hvor der både er bedre 
løn og bemanding, uden at alt var perfekt. 

Sygeplejerskers heroiske indsats under coronakrisen 
kan have hjulpet på klarsynet hos beslutningstagerne og 
forståelsen hos befolkningen.

- Men det er ikke nok at klappe ad os og synge om os, 
siger han.    

Mikael Juel Flintegaard er engageret i PKA som dele-
geret, men har ikke været TR som sygeplejerske. Han 
er blot en stemme blandt mange medlemmer, og han 
undrer sig - højlydt.     

I 
disse dage udveksler arbejdsgivere og forhandlerne 
for omkring 745.000 ansatte i kommuner, regioner 
og staten krav forud for overenskomstforhand-
lingerne om OK21. Fra Kreds Syddanmark er et af 
hovedbidragene, at sygeplejerskers købekraft skal 
udvikles i form af en mærkbar lønstigning. Det er 

ikke nok at dække inflation og stigende leveomkostninger.   

- Vi kan mærke på Facebook og andre medier, at der er 
massiv opmærksomhed om OK21, og at medlemmerne 
har høje forventninger til resultatet. Vi har stillet et 
markant krav på alle tre områder, hvor sygeplejersker 
er beskæftiget. Vi ved, at modparten vil komme med en 
argumentation, der på ny forbinder corona med sam-
fundssind, men netop på grund af sundhedskrisen er 
vores forventninger blevet endnu højere. Vi er parat til 
at gå langt, men håber at undgå en konflikt, der vil gå ud 
over alle, siger kredsformand John Christiansen. 

Han afviser, at der er noget modsætningsforhold imel-
lem, at regeringen bruger milliarder af kroner på at 
holde samfundet i gang, og at offentligt ansatte, især sy-
geplejersker, kræver at blive anerkendt for deres indsats. 
Perspektivet rækker videre end coronakrisen.

Sygeplejerskemangel spiller ind
I en artikel før denne har Kredsløbet givet mæle til en 
af de mange sygeplejersker, der vil have rettet op på 
over 50 års skævhed i lønudviklingen afledt af Tjene-
stemandsreformen. Hans synspunkter flugter langt hen 
ad vejen med kredsbestyrelsens.

KAMPÅNDEN 
blandt syddanske sygeplejersker er vakt
Coronakrisen har ikke dæmpet, men skærpet forventningerne til, at sygeplejerskers arbejde bliver 
anerkendt i form at en lønstigning, der kan mærkes. 

- Manglen på sygeplejersker vil vare ved i de kommende 
år. Selv om vi i Syddanmark får tilført 107 ekstra syge-
plejersker i år og næste år, rækker det slet ikke, og vi 
får behov for at rekruttere nye kolleger mange år frem. 
OK21-forhandlingerne spiller ind i manglen, og derfor er 
de så vigtige, siger John Christiansen.

Han mærker, at der er kampånd, og at den er bredt fun-
deret, fra sygeplejerskestuderende til erfarne sygeple-
jersker, der længe nok har ventet på, at det skulle blive 
deres tur. 

Følg forhandlingerne tæt
Kredsformanden opfordrer syddanske sygeplejersker til 
at følge spillet om OK21 tæt, både lokalt med aktiviteter i 
kredsen og nationalt, diskutere situationen og være klar 
til at markere sig. 

- Jeres holdning bliver vigtig, når der forhåbentlig i løbet 
af foråret foreligger et resultat. Jeres vurdering bliver 
afgørende, og det samme gør jeres tilkendegivelser 
undervejs i forhandlingsforløbet. Det er meget givtigt, 
at medlemmer på tværs udveksler krav og afstemmer 
forventninger. Det er også en måde at være sammen om 
DSR, siger John Christiansen. 

Ligesom i 2018 vil kredsen forsøge at gennemføre 
arbejdspladsmøder, selv om coronasituationen kan gøre 
det nødvendigt at gribe til andre måder at mødes.     

OK21
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NY KREDSNÆSTFORMAND

Camilla Weber, kredsnæstformand

WEBERS FRISKE PUST 
fra virkeligheden
Ny kredsnæstformand er optaget af overgangene mellem sygehuse og kommuner og af at medvirke 
til at gøre samarbejdet mere smidigt. Her kan du læse mere om Camilla Weber. 

D
en syddanske kreds måtte vælge en ny 
kredsnæstformand uden for sæsonen, 
da Mads Dippel Rasmussen besluttede at 
forlade det politiske arbejde og overlade 
posten til en anden. Et internt valg i kreds-
bestyrelsen (KB) resulterede i, at Camilla 

Weber, 44 år, er det nye medlem af formandskabet. 

- Jeg følte, at det var en chance, jeg ikke kunne lade gå 
forbi. Mine syv år i KB har været på frivillig basis, hvor 
jeg har lagt interessetimer, og jeg har kunnet mærke, 
at nogle af de frikøbte medlemmer har mere viden end 
mig. Nu er jeg selv frikøbt og med i maskinrummet, siger 
Camilla Weber.

Hun er uddannet i 2001 fra Svendborg Sygeplejeskole og 
har været ansat i den sydfynske by lige siden. Først var 
hun på sygehusets geriatriske afdeling og dernæst fra 
2007 på et plejecenter i Svendborg Kommune, hvor hun 
også var TR for sine kolleger. De seneste syv år har hun 
været i kommunens hjemmepleje.

De svære sektorovergange
I alle årene har Camilla Weber haft med demensområdet 
at gøre, først med udredning og behandling inden for ge-
riatrien og dernæst med støtte for borgere og pårørende i 
de kommunale job. 

- Jeg kommer fra primærsektoren og har haft fokus på 
dette område i min tid i KB. Vi har et stort OUH i vores 
kreds, og det påvirker arbejdet i kommunerne. Jeg er 
meget optaget af sektorovergange, for der er sygeplejer-
sker på begge sider, og det vil betyde meget for arbejds-
miljøet, løsningen af opgaverne og patienterne, hvis vi 
kan gøre overgangene mere smidige. Det ærgrer mig, at 
udspillet til en sundhedsreform forsvandt i valgkampen. 
Nu har vi så fået 12 pejlemærker fra regionerne og KL og 
må arbejde videre ud fra dem, siger Camilla Weber.

Det skal give mening
Hun tiltrådte som kredsnæstformand 1. oktober og er gået 
respektfuldt til opgaven tre år inde i valgperioden. Fra sin 
forgænger har hun overtaget det overordnede ansvar for 
Sydvestjysk Sygehus og kommunerne Faaborg-Midtfyn, 
Langeland, Nordfyn, Kerteminde og Assens. 

- Min tilgang til arbejdet er, at det skal give mening ude i 
praksis. Enten skal opgaverne komme fra sygeplejersker 
i kredsen, eller også skal de kunne mærke mit arbejde. 
I formandskabet er jeg den eneste, der kommer direkte 
fra praksis og er fuldt opdateret om konsekvenserne af 
– eller manglen på – de beslutninger, der bliver taget, og 
det gælder både somatikken og psykiatrien. Jeg kom-
mer fra noget godt, hvor der er stort fokus på det nære 
sundhedsvæsen og på nye og spændende opgaver, der 
kræver kompetenceudvikling. Det er kommunerne klar 
over, men nogle er hurtigere til at reagere end andre, 
siger Camilla Weber.     

KORT OM CAMILLA
Camilla Rosager Weber, 44 år, uddannet syge-
plejerske i 2001. Bor med sin mand og to teen-
agebørn i naturskønne omgivelser uden for 
Svendborg, hvor hun holder af at gå ture, enten 
i selskab med en veninde eller en podcast. Hun 
dyrker gymnastik og er endvidere med til at ud-
danne demensinstruktører i DGI.



I 
en jobsøgningssituation kan 
du komme ud for, at den 
nye arbejdsgiver beder om 
referencer til personer, der 
kan udtale sig om dig i dit 
nuværende arbejdsliv. Du bør 

gøre dig nogle overvejelser, allerede 
inden du søger stillingen, så du 
fremstår forberedt, hvis situationen 
opstår. Du kan have flere referencer, 
hvis det viser forskellige sider af dig.

De bedste referencer
Referencer kan sige noget om dig fagligt, men det kan 
også være interessant at høre om din personlighed. Det 
er dig, der giver samtykke til indhentning af reference 
og bestemmer, hvem du vil give som reference. Typisk 
vil den ønskede reference være til din nuværende eller 
seneste leder. Men det kan også være en tæt kollega eller 
en samarbejdspartner. Hvis du for eksempel sidder i 
uopsagt stilling, er det ikke altid, at du ønsker at bruge 
din nuværende leder som reference.

Hvor skal referencerne stå?
Der findes mange gode råd om, hvor du skal placere en 
referenceliste. Det kan være i et separat dokument, som 
kan trækkes op af tasken, hvis nogen spørger efter den. 
Gør op med dig selv, hvor referencelisten ”støjer” mindst. 
Du kan også nøjes med at skrive, at ”referencer oplyses 
efter aftale”. Så viser du, at du har referencer, men at 
det konkret skal aftales med en eventuelt kommende 
arbejdsgiver, hvem der skal kontaktes.

Hvordan bruges referencerne?
Som nævnt er det dig der bestemmer, hvem du vil opgive 
som reference. Hvis du ikke ønsker at for eksempel din 
nuværende leder skal kontaktes, så forbered dig på at 
svare på, hvorfor du ikke ønsker at opgive denne refe-
rence. Husk, at udleverer du en liste, accepterer du også, 
at referencerne bliver kontaktet.

Gode råd ved dårlige referencer
Hvis du ønsker at forlade din arbejdsplads for eksempel 
på grund af samarbejdsvanskeligheder eller andre 
trivselsårsager, kan du stå i en situation, hvor du er 
nervøs for, om din tidligere arbejdsgiver vil udtale sig 
negativt om dig.

En ny arbejdsgiver har ikke krav på referencer, men ofte 
vil det undre en ny arbejdsgiver, hvis du ikke tillader 
dem at kontakte de tidligere arbejdspladser.

En tidligere arbejdsplads skal udtale sig loyalt, og må 
ikke udlevere personfølsomme oplysninger om syg-
domme, misbrugsforhold, straffeforhold, medlemskab 
af fagforening og lignende. På trods af denne pligt til at 
udtale sig loyalt om en tidligere medarbejder kan det 
forekomme, at den tidligere arbejdsgiver udtaler sig 
negativt eller helt neutralt, som også kan tolkes negativt.

Ved eventuelt afslag på en stilling, efter at der er 
indhentet reference, vil du skulle partshøres i den 
indhentede reference. Dette gør, at du her har mulighed 
for at udtale dig og eventuelt forsvare dig mod usande 
oplysninger. I sådanne situationer er du velkommen til 
at kontakte en faglig konsulent i kredsen.     

Malene Mikkelsen
chefkonsulent. 

CV

Når ledere indhenter 

REFERENCER PÅ DIG


