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Å
rets sidste udgave af Kredsløbet er en 
naturlig anledning til at se tilbage på et 
år, der i intensitet og aktivisme ikke har 
stået tilbage for de foregående ellers 
meget begivenhedsrige år.

Det store billede er, at du og dine kolleger har haft travlt, 
og det har vi som organisation i al beskedenhed også. Alt 
tyder på, at det nye år bliver lige så intenst efter en nyligt 
afsluttet valgkamp, hvor partierne overgik hinanden 
med valgløfter over for offentligt ansatte. Også løn-
strukturkomiteens arbejde skal følges op. 
 
Vi har i Dansk Sygeplejeråd (DSR) blikket rettet mod, 
hvad fællesskabet betyder – at vi arbejder med og for 
hinanden – i en tid præget af opbrud. I året, der snart er 
gået, har vi talt med tillidsrepræsentanter om, hvor vigtig 
organisering er, og at vi tager en snak med hinanden om 
den fælles styrke ved at stå sammen om at opnå bedre 
løn- og arbejdsvilkår. 

I en tid præget af individualisme kan det være en svær, 
men vigtig dialog at tage, hvorfor vi er sammen om DSR. 
Heldigvis har langt hovedparten af sygeplejerskerne 
valgt at blive i fællesskabet, men jeg kan mærke, at det 
ikke længere er nogen selvfølge. Vi har kolleger, der har 
valgt os fra, og der kan være mange gode grunde til at 
være kritisk, når vi som organisation ikke lykkes med alt. 
Vi laver også fejl, når det hele spidser til. 

Når jeg som kredsformand foretrækker at få svesken på 
disken og stå ved, at vi er færre medlemmer end for et 
år siden, skyldes det, at jeg er bekymret. DSR er fortsat 
begunstiget af en høj organisationsprocent, men jo flere 
medlemmer vi mister, jo svagere står vi i kampen for at 
sikre vores medlemmer den forbedring af vilkårene for 
at udøve deres fag, som er så hårdt tiltrængt. 

Arbejdspresset og problemerne med at rekruttere 
mærkes også i psykiatrien, der er det faglige tema i 
Kredsløbet denne gang. Psykiatrien er overalt, som det 

BLAD NR. 4 2022  |  LEDER – JOHN CHRISTIANSEN

TAK FORDI DU VALGTE     
fællesskabet i en opbrudstid 

John Christiansen 
Kredsformand, Kreds Syddanmark

           Vi skal tage  
vigtig dialog om, 
hvorfor vi er  
sammen om DSR

udtrykkes, både i vores privatsfære og som et ansæt-
telsesområde med spændende faglige muligheder. Du 
kan møde en række fagpersoner fra flere niveauer, som 
belyser området, lige efter en omstridt psykiatriplan blev 
indgået i Folketinget. 

Psykiatrien er ramt af manglende prioritering i årtier, 
men har i valgkampen opnået landspolitikernes op-
mærksomhed. Det var på høje tid. Du kan i bladet også 
læse om tillidsvalgtes forventninger til en ny regering. 
Herfra skal det lyde, at fællesskabet må stå sin prøve, når 
de mange valgløfter skal indfries. 
 
Tusind tak for, at du har valgt at blive og kæmpe sam-
men med alle os andre. Jeg ønsker dig og dine kolleger 
en glædelig jul og et godt og fremgangsrigt nytår.  
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KÆRE NYE REGERING

D
et pressede danske sundhedsvæsen og 
problemerne med at rekruttere sygeple-
jersker og andre personalegrupper var et 
stort emne i valgkampen i oktober. 

Statsminister Mette Frederiksen (S) kastede 
en politisk bombe, da hun i god tid før 

valgkampen sagde, at svaret på krisen også handler om 
mere i løn til sundhedspersonale. Siden spillede både 
hendes eget parti og andre ud med bud på, hvordan især 
sygehusansatte kan honoreres ekstra i en afgrænset 
periode eller varigt.

Kredsløbet har talt med fire tillidsvalgte om deres for-
ventninger til en ny regering, der ikke er dannet, mens 
denne artikel skrives. 

Janne Jensen, fælles- 
tillidsrepræsentant 
(FTR) 

Politikerne må vægte os højere
Janne Jensen, fællestillidsrepræsentant (FTR) for godt 
1.100 sygeplejersker og radiografer, heraf 1.028 syge-
plejersker, på Sygehus Sønderjylland (SHS):

- Det handler i hvert fald om lønnen i de kvindedo-
minerede fag, der blev indplaceret for lavt ved tjene-
stemandsreformen i 1969. Før vi kan rekruttere flere, 
har vi brug for at få løftet grundlønnen, og det vil få 
betydning for det arbejdsmiljø og arbejdspres, vi oplever 
ude på afdelingerne. Dansk Sygeplejeråd (DSR) har 
undersøgt, hvem der forlader faget, og det er primært 
fra regionerne, at de yngre sygeplejersker med op til tre 
års anciennitet går til det kommunale eller private om-
råde. Det er en forkert udvikling, for det er dem, vi skal 
have til at blive og dygtiggøre sig, så de kan håndtere de 
mange dårlige patienter. 

Situationen på SHS ligner meget sygehusene i andre 
dele af landet. Stillinger bliver ikke besat, og især de 
døgndækkede afsnit er hårdt belastede på grund af 
stor udskiftning og mangel på personale – en selvfor-
stærkende, negativ spiral.

- Når vi forhandler med arbejdsgiverne, har de en sum 
at fordele af, og vi er uløseligt forbundet med andre 
personalegrupper, så vi får samme procentsats i løn-
stigning. Man kan diskutere, om den danske model er 
hensigtsmæssig, og det er den ikke, hvis 1969-reformen 
er udgangspunktet. Skævhederne fra den kan ikke rettes 
op i en overenskomstforhandling, for det vil kræve et 
højere kronebeløb i rigtig mange år at løfte os og betyde, 
at andre ikke kan få. Derfor er det en politisk opgave af 
tage tyren ved hornene i respekt for, hvordan arbejds-
markedet har udviklet sig, og hvordan vi som sygeplejer-
sker løfter vores opgaver. Vi har en bacheloruddannelse, 
og samfundet må være villig til at anerkende, at omsorg 
og håndtering af menneskers ve og vel skal vægtes 
højere. Vi er med til at sørge for, at næste generation af 
borgere får en god start på livet, yder omsorg når livet 
gør ondt, vejleder når livsstilssygdomme truer helbredet 
og står med liv og død mellem hænderne. Det har stor 
værdi for samfundet, siger Janne Jensen. 

Anette Fejerskov, 
tillidsrepræsentant 
(TR) 

Vi udfører også en samfundsopgave
Anette Fejerskov, tillidsrepræsentant (TR) for cirka 60 
sygeplejersker på Privathospitalet Mølholm med afde-
linger i Vejle og Aarhus:

- Det siges ofte, at sygeplejersker flygter fra det offentlige 
sygehusvæsen over i det private, og at vi kun tager raske 
patienter. Det er delvis rigtigt, men vi er højt specialiserede 
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og udfører elektiv kirurgi samt udredning. Vi gør det 
rigtig godt og er hermed med til at nedbringe vente-
listerne. Der er en del forsikringspatienter, hvoraf nogle 
har tegnet en forsikring privat, andre igennem arbejds-
pladsen. Mange patienter er glade for muligheden for 
at blive opereret uden at skulle vente, både til gavn for 
patient og arbejdsgiver. Derfor vil vi gerne ses som en 
samarbejdspartner. Jeg tror, en regering hen over midten 
ville passe godt til os.

Anette Fejerskov har været ansat på Mølholm i 27 år 
efter fem år på intensivafdelingen på Vejle Sygehus. Det 
var nyt og spændende med et job i det private, arbejds-
vilkårene var bedre, og mulighed for lidt flere fridage 
specielt i helligdagene sammen med familien trak – og 
så en lidt bedre løn. Sådan forholder det sig fortsat. 

- Jeg har været uddannet sygeplejerske i 35 år, og det 
overordnede tema i forbindelse med overenskomstfor-
handlingerne har i alle årene været løn. Dansk Sygeple-
jeråd (DSR) har været dygtige til at forhandle gode tillæg 
hjem, men grundlønnen er desværre ikke steget væsentligt 
og er for lav. Jeg tror en sundhedsreform måske kunne 
være en måde at få ændret lønsystemet, lidt ligesom 
inden for politiet. Lige for tiden er der travlhed på pri-
vathospitalet, men vi har stadig andre vilkår, og vi har 
nemmere ved at regulere normeringen og være flere på 
job. Vilkårene for offentligt ansatte sygeplejersker skal 
forbedres, og det er nødvendigt at der uddannes flere 
nye sygeplejersker. Om der så skal en politisk beslutning 
ind over må tiden jo vise, siger Anette Fejerskov.  

Lillian Drejer  
Thorenfeldt, fælles-
tillidsrepræsentant 
(FTR) 

Politikerne får ikke nuancerne med
Lillian Drejer Thorenfeldt er fællestillidsrepræsentant 
(FTR) for cirka 300 sygeplejersker i Odense Kommunes 
Ældre- og Handicapforvaltning, efter at et antal syge-
plejersker 1. november er overgået til en nyetableret 
sundhedsforvaltning. Hun har en klar opfordring til en 
kommende regering og de øvrige landspolitikere:

- Jeg ønsker helt klart, at de sætter sig mere ind i, hvad 
der foregår i sundhedsvæsenet. En del af valgløfterne 
har været for luftige og uden nuancer. En af de foreslå-
ede løsninger har været at få flere sygeplejersker til at 
gå op på fuld tid, uden at politikerne har undersøgt, om 
det er realistisk. Nogle sygeplejersker har valgt at være 
fast aften- og nattevagt med 28-30 timer ugentligt. Hvis 
de skulle have flere timer, ville det typisk være i samme 
tidsrum, og det kan ikke lade sig gøre. Jeg har også 
kolleger, der bevidst vælger at have færre timer. De kan 
mærke, at de har flere sygedage, hvis de er på fuld tid. 
Ved 32 timer kan de magte et stabilt fremmøde. Politi-
kerne må sætte sig dybere ind i, hvilket sundhedsvæsen 
vi har, og hvilken vej vi skal gå.

Lillian Drejer Thorenfeldt vurderer dog ligesom andre 
tillidsvalgte, at højere løn vil kunne motivere nogle 
sygeplejersker til at tage flere timer og øge arbejdstiden. 
Men hun rejser også et andet aspekt, som kan bidrage til 
jobkvaliteten.

- Vi er meget optaget af, at der nu er etableret sundheds-
klynger. Der bliver færre sengepladser på det nye super-
sygehus i Odense, og derved skal mere behandling foregå i 
kommunen. Jeg kan være bekymret for, om vi har kompe-
tencerne inden for de områder, vi overtager, og om kom-
petenceudvikling er tænkt ind i opgaveglidningen. Vi skal 
fagligt være fuldt med, så vi kan yde god og forsvarlig pleje 
til borgerne. Sygeplejersker vil gerne gøre et godt stykke 
arbejde, og det kræver, at de er klædt på til opgaverne. 

- Vi fik tilført hårdt tiltrængte midler til vores område i 
fjor, og det har lettet, men jeg tænker meget på demogra-
fien med flere ældre. Generelt har vi fordele af at være 
en uddannelsesby med et universitetshospital. Vi har 
rekrutteringsproblemer, men beliggenheden gør situationen 
nemmere, siger Lillian Drejer Thorenfeldt.   

En del af valgløfterne
har været for luftige og uden nuancer.
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Charlotte Gøtstad 
Sørensen, forperson 
(SLS) 

Studerende har tre vigtige krav
Charlotte Gøtstad Sørensen er forperson for over 6.800 
medlemmer i Sygeplejestuderendes Sammenslutning 
(SLS). Hun håber på holdbare løsninger for de stude-
rende uanset farven på den nye regering. SLS har fokus 
på tre områder: 

- Det første går på uddannelsen i bred forstand. Vi har 
været underlagt besparelser på to procent om året under 
den forrige regering, og de manglende midler i fire år er 
aldrig kommet tilbage, når vi ser bort fra et lille plaster i 
2019. Under valgkampen gik vi sammen med de øv-
rige sundhedsuddannelser for at gøre opmærksom på 
problemet. Vi mærker det på skolerne, hvor vi føler, at vi 
ikke i tilstrækkelig grad bliver grebet efter praktikkerne. 
Der er historisk høj mistrivsel blandt unge, og der er 
årgange af studerende, som ikke har fået et stærkt 
fundament på uddannelsen under coronaen. 

Charlotte Gøtstad Sørensen melder om øget frafald på 
uddannelsen, hvor 28 procent færre end i fjor søgte ind i 
år, og 18 procent færre blev optaget 

- Måske løser manglen på praktikpladser sig selv på 
denne dystre baggrund. Men vi vil fortsat gerne ud 
i andre hjørner af sundhedsvæsenet, for eksempel 
almen praksis og privathospitaler. Vi har også brug 
for flere kliniske vejledere, for jeg hører fra for mange 
studerende, at de er over fem studerende til én vejleder, 
mest i primærsektoren. Vi ser dem gerne frikøbt som 
fuldtidsvejledere. Og så vil vi gerne have styrket uddan-
nelsen til klinisk vejleder, så den i højere grad følger med 
bacheloruddannelsen. 

- Det sidste område er økonomien under studiet. Vi får 
SU under hele uddannelsen, og to tredjedele har studie-
relevant arbejde ved siden af. Men vi får løn som ufag-
lærte, og arbejder derfor unødigt meget for at få økono-
mien til at hænge sammen. Vi foreslår en højere SU, så 
den dækker nødvendige udgifter til bolig, bøger, mad 
med videre, siger Charlotte Gøtstad Sørensen.  

VALGKAMPENS LØNLØFTER
Sådan stod partierne, da lønnen til sundheds-
ansatte blev et tema i valgkampen. 

Statsminister Mette Frederiksen satte i realiteten 
lavinen i gang allerede i august, da hun på en 
turne i Jylland anerkendte, at løn- og arbejdsvil-
kår spiller en rolle i sundhedsvæsenets rekrut-
teringskrise. Siden gentog hun synspunktet i 
tv-debatter i DR med de to øvrige statsminister-
kandidater, Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren 
Pape Poulsen (K) i september og oktober.

Under valgkampen var Moderaterne blandt de 
første til at komme med et konkret udspil til hø-
jere løn til blandt andre sygeplejersker. 2.500 kr. 
om måneden i tillæg til alle professionsuddan-
nede, sundhedsfaglige medarbejdere på fuldtid i 
2023, mens mere langsigtede løsninger forbere-
des. Pris: 1,625 milliarder kroner. 

Socialdemokratiet vil afsætte tre milliarder 
kroner frem mod 2030, som ud fra syv principper 
skal udmøntes ved trepartsforhandlinger. Partiet 
lader stå åbent, hvilke offentligt ansatte der skal 
have gavn af udspillet, men et regneeksempel 
viser, at det kan give 235.000 ansatte 2.000 kr. 
mere pr. måned før skat. 

Venstre vil samlet bruge seks milliarder kr. på 
især fastholdelsestillæg i årene 2023 og 2024. 
Forslaget omfatter sygeplejersker, jordemødre, 
sosu’er og andet sundhedspersonale. Anæstesi- 
og operationssygeplejersker nævnes specifikt, og 
det samme gør akutafdelinger og sengeafsnit. 

De fleste af de 14 opstillingsberettigede partier 
forholdt sig til lønspørgsmålet, men fra forskel-
lige politiske ståsteder. De Konservative, Nye 
Borgerlige og Danmarksdemokraterne sagde nej 
til at blande sig i løndannelsen. Liberal Alliance 
vil lette skatten i bunden for at honorere syge-
plejersker og andre grupper, og Radikale Venstre 
ville afvente lønstrukturkomiteen. 

SF og Enhedslisten har fokus på ligeløn med 
puljer på henholdsvis tre og fem milliarder kr.

Oversigten herover er ikke udtømmende for alle 
partier, men afspejler partiernes iver efter at 
afsætte akutte eller langsigtede midler til sund-
hedsansatte.     



 DANSK SYGEPLEJERÅD     KREDS SYDDANMARK      7

- Det er et relevant spørgsmål, men det er ikke min 
opgave at stille mig til dommer over det. Vi kan med 
magtkritisk, undersøgende journalistik belyse vigtige 
samfundsproblematikker og bringe konkrete forhold 
frem i lyset, så politikerne kan tage stilling til dem. Hvis 
vi mener, der er en relevant historie, er det ikke med 
til at bremse os, at det kan gøre personalesituationen 
endnu værre. Det er ikke vores opgave som medie at 
sørge for gode arbejdsforhold på sygehuse. Men det er 
også vores opgave at følge op og skildre, når det går den 
rigtige vej med trivslen. 

Langt hovedparten af de indlagte patienter forlader 
regionens sygehuse med en god oplevelse af behandling 
og pleje. Har det jeres interesse at skildre også de gode 
patientforløb?
- Jeg har en test, jeg kalder ”og hvad så?”-testen. Hvorfor 
fortæller vi historien, og hvad skal læserne have ud af 
det? Det skal vi altid spørge os selv om, når vi skriver 
en historie – uanset om den er positiv eller negativ. Der 
skal være et perspektiv. Det kan absolut være relevant 
og perspektivrigt at fortælle de gode historier midt i en 
krisetid – og det gør vi også. 

Hvad karakteriserer sundhedsvæsenet som journalistisk 
stofområde? Er det svært at nå i dybden, fordi det er så 
komplekst? 
- Det er et kæmpestort område, hvor det er en balance 
mellem det konkrete og at favne i bredden. Hvor tager 
man fat? Er historierne for brede og systemiske, står 
læserne af. Er de for konkrete på eksempelvis et enkelt 
patientforløb, kan vi ende med en enkeltsag uden 
perspektiv. Vi kan have svært ved at få kilder til at 
stå frem med navn og ansigt til kritiske historier om 
sundhedsvæsenet. Det kan være personale, der måske 
frygter at blive fyret, hvis de ytrer sig. På den ene side 
kan anonymitet være en forudsætning for, at vi kan få 
kilder i tale til vigtige historier. På den anden side kan 
vi risikere at tegne et helt forkert eller fordrejet billede, 
for når kilder er anonyme, står de ikke på samme måde 
offentligt til ansvar for det, de siger. Det er en afvejning, 
vi ofte står med.  

”Vi skal være kritiske 

OG KONSTRUKTIVE”
Omkredsen er et fast indslag i Kredsløbet, hvor folk uden for sygeplejerskers radius kigger ind i 
faget. Denne gang er det nyhedsredaktør på Jydske Vestkysten (JV) Rikke Baltzer.

H
vordan opfatter JV som stort regionalt 
medium den krise, sundhedsvæsenet 
– herunder særligt sygehusene – be-
finder sig i med behandlingspukler, et 
presset arbejdsmiljø og mangel på især 
sygeplejersker?

- Vi opfatter krisen som et samfundskritisk problem, som 
vi som medie har til opgave at belyse. Vi skal afdække om-
fanget og konsekvenserne af krisen, og vi vil også gerne 
tilvejebringe bud på løsninger. Der er både en kritisk og 
en konstruktiv del af opgaven. Vi er til for læserne, og de 
har et stort behov for, at sundhedsvæsenet fungerer. 

Nogle mener, at sygeplejersker før, under og efter kon-
flikten i sommeren 2021 har talt deres løn og vilkår så 
meget ned, at det har haft en selvforstærkende effekt på 
rekrutteringen. Hvad er dit indtryk?
- Det vil jeg som redaktionel aktør nødigt have en holdning 
til, men det kan være et interessant spørgsmål at under-
søge for os som medie. Det kan vi gøre ved at tale med 
folk på uddannelsen, nogle af dem, der ikke har søgt ind, 
og andre med en holdning til spørgsmålet.

I har selv lavet artikelserier om dårlige arbejdsforhold på 
blandt andet Sygehus Sønderjylland. Har JV været med 
til at forværre personalesituationen?

OMKREDSEN

Rikke Baltzer

            Vi har svært 
ved at få kilder til 
at stå frem med 
navn og ansigt til  
kritiske historier.
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SPECIALET 
der desværre må klare sig selv
Psykiatrien lider under mangel på stærke talspersoner blandt patienter og pårørende. Intet sted 
er ulighed i sundhed så høj. Region Syddanmark har styrket området med et professorat. 

P
rofessor i psykiatri ved Syddansk Universitet 
(SDU) Trine Munk-Olsen er meget bevidst 
om, at hun gentager sig selv og mange andre, 
når hun påpeger politikerne og samfundets 
svigt af psykiatrien gennem årtier.

Patienter med psykiatriske diagnoser er en svag og 
sårbar gruppe, der har svært ved at tale sin sag, og hvad 
angår ulighed i sundhed giver de voldsomme udslag på 
skalaen. Middellevetiden opgøres til 15-20 år lavere end 
gennemsnittet, blandt andet fordi disse patienter ikke 
bliver henvist i samme omfang og er underbehandlede 
for de somatiske lidelser, der ofte følger med, når sindet 
er i ubalance. 

- Psykiatrien har ikke så mange stemmer som for eksem-
pel kræft- og hjerteområdet. Få kender ikke Kræftens 
Bekæmpelse. Patientorganisationerne på det psykia-
triske område har varierende styrke, og de har måske 
heller ikke fælles fodslag. Pårørende hiver sig i håret af 
fortvivlelse, hvis patienterne da overhovedet har kontakt 
med dem. Nogle af patienterne kan ligeledes være svære 
at samarbejde med, selv for den nærmeste familie, siger 
Trine Munk-Olsen. 

Der er penge at spare
Hun tyer med nærmest ulyst til begreber som image- 

og PR-problem, men en sandhed er det, at psykiatrien 
udadtil lidt lever sit eget, skrøbelige liv i sundhedsvæ-
senet. I den nylige valgkamp var der politisk fokus på 
børn og unges dårlige trivsel, hvilket kun er et hjørne 
af psykiatrien, og der blev i hast indgået en aftale om 
psykiatrien mellem et stort flertal i Folketinget, inden 
valget blev udskrevet. Planen var kun timer gammel, 
da flere partier påpegede, at den hverken var 10-årig 
eller tilstrækkelig. 

- På papiret burde psykiatrien være øverst på politikernes 
dagsorden, for vi har at gøre med en gruppe af personer 
og patienter, der lider og dør tidligere end andre. Hvad 
koster det ikke, at de i perioder ikke kan passe deres ar-
bejde eller uddannelse, og at de er svære at reintegrere på 
arbejdsmarkedet og i samfundet. Mange har derudover 
også somatiske sygdomme ved siden af, for eksempel 
diabetes, og tager ofte på i vægt af medicinen. Det giver 
senfølger i form af et højt BMI, der kan give hjerteproble-
mer. Det er alt sammen dyrt, siger Trine Munk-Olsen, der 
pointerer, at ikke høje udgifter alene skal være argument 
for, at der er brug for en bedre psykiatriplan.

Og det retter den nye psykiatriplan ikke op på?
-  Det havde været klædeligt af politikerne én gang for 
alle virkelig at afsætte pengene, og der var på tværs af 
partier enighed om, at psykiatrien skulle have et løft. Det 
er tankevækkende, at når vi vil, kan vi godt, det har vi set 
med kræftplanen. Kræftplanen kom på et tidspunkt, da 
danskere med kræftdiagnoser døde markant tidligere 
end patienter i sammenlignelige lande. En sådan plan 
koster selvfølgelig i begyndelsen, men i længden tjente 
kræftplanen sig vel ind. Min frygt er nu, at politikerne 
ved at gøre lidt for psykiatrien føler, at de har dækket sig 
ind, siger Trine Munk-Olsen.

           Høj faglighed  
og vilje til at  
gøre det bedste i  
psykiatrien.

Vi har at gøre med en gruppe  
af personer og patienter, der lider og dør  

tidligere end andre.

Professor  
Trine Munk-Olsen
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Field’s er ikke hele sandheden
Professoren anerkender præmissen, at der også i 
psykiatrien skal prioriteres. Over for denne nødvendig-
hedens lov står medarbejdere og pårørende, som med 
megen rette vil påstå, at deres område er det vigtigste. 
De oplever dagligt, at mennesker mistrives, ikke får 
tilstrækkelig hjælp og risikerer at gå til grunde. Et 
nærværende eksempel er det stærkt stigende forbrug 
af medicin til børn og unge under coronakrisen, som 
råber på opfølgning og topprioritet.      

Trine Munk-Olsen ærgrer sig over, at psykiatrien ofte 
bliver fremhævet i de forkerte sammenhænge, som da 
tre blev dræbt og endnu flere såret i en tragedie i ind-
købscentret Field’s på Amager. Den formodede gernings-
mand, en 22-årig psykotisk mand, kontaktede ifølge en 
kortlægning af omstændighederne flere gange forgæves 
psykiatrien for at få hjælp. Hr. og fru Danmark, som ikke 
har kendskab til det forudgående forløb og ikke har 
psykiatriske patienter i egen familie, vil typisk reagere 
med et ”Hvorfor kan sådan en mand ikke få hjælp?”

Medarbejderne imponerer
Trine Munk Olsen tiltrådte for halvandet år siden en 
nyoprettet stilling som professor i personlig medicin og 

big data inden for hele psykiatriområdet i Region Syd-
danmark. Hun tolker området personlig medicin meget 
pragmatisk og bredt og inddrager alt fra interventioner, 
strategier og opsøgende teams til den personlige be-
handling og pleje, patienter i psykiatrien tilbydes. 

I regionens forskningsenhed er hun til daglig ikke tæt 
på praksis, men hun har så meget indblik i, hvordan 
psykiatrien arbejder, at hun er overbevist om den faglige 
kvalitet. 

- Det bliver taget virkelig mange vigtige initiativer, og 
mange mennesker har en bred viden om, hvordan disse 
patienter skal behandles. Der er høj faglighed og vilje 
til at gøre det bedste, der er en imødekommenhed og 
forståelse, så jeg er dybt imponeret. Jeg håber bare, at 
personalet i et vist omfang føler, at man har mulighed 
for at give den pleje, man ønsker. Alle forudsætninger 
er til stede, lige bortset fra ressourcerne, siger Trine 
Munk-Olsen.

Psykiatrien findes overalt
Psykiatrien er et diffust speciale, der er kendetegnet ved, 
at det findes overalt, hvor mennesker bevæger sig og 
interagerer. Ligeledes kan det være svært at formidle, 
hvordan behandling virker og gives, også når sygdoms- 
tegn kan opleves som diffuse og svære at måle/teste. For 
udenforstående kan det se ud til, at psykiatrien har ikke 
så mange redskaber i værktøjskassen. Man kan ikke tage 
en blodprøve og stille en diagnose på samme måde som 
i somatikken. 

Til gengæld ved medarbejderne i den syddanske psyki-
atri, hvad der skal til for at forbedre patientens situation 
– hvis rammerne er til det.  

KORT OM TRINE MUNK-OLSEN
Trine Munk-Olsen er uddannet sygeplejerske 
i 1996 og tog siden en kandidatuddannelse i 
sygepleje, cand.scient.san. I 2004 blev hun ansat 
i en ph.d.-stilling og har forsket siden. I mange år 
har hun primært fokuseret på gravide og mødres 
mentale helbred, især fødselsdepressioner og 
psykoser. I 2018 indledte hun forskningsprojek-
tet HOPE fødselsdepression. 1. juni 2021 tiltrådte 
hun som professor ved Klinisk Institut, Syddansk 
Universitet (SDU) med tilknytning til Psykiatrien 
i Region Syddanmark, der finansierer hendes 
professorat.   

Det er tankevækkende,  
at når vi vil, kan vi godt, det har vi 

set med kræftplanen.
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FÆRRE SYGEPLEJERSKER
og øget tempo slider
Det er svært at rekruttere og fastholde medarbejdere i den syddanske psykiatri. Ledelsen modvirker 
en negativ spiral med en række indsatser. Mød en tillidsvalgt og en sygeplejefaglig direktør. 

I 
efterårets valgkamp fik psykiatrien – og især børn 
og unges mistrivsel – stor opmærksomhed fra alle 
partier, der lovede bedre tider for en udsultet del 
af sygehusvæsenet. Dog er det en kendsgerning, 
at Psykiatrien i Syddanmark siden 2017 har fået 
tilført cirka 500 medarbejdere.

Psykiatrien deler rekrutteringsproblemer med de somati-
ske sygehuse. I 2019 var der i gennemsnit seks ansøgere til 
hver opslået stilling. Det var to år senere faldet til det halve.

For godt to år siden var Birgith Flyvbjerg fællestillidsre-
præsentant (FTR) for cirka 1.000 sygeplejersker i psyki-
atrien. Det antal er af flere årsager nu reduceret til cirka 

750. Nogle har forladt Dansk Sygeplejeråd (DSR), andre 
har valgt at trække sig fra det pressede arbejdsmiljø, der 
også kan indebære trusler og voldsepisoder. Stillingerne 
er i vid udstrækning overtaget af andre faggrupper. Der 
er ansat godt 900 sygeplejersker i psykiatrisygehuset. 

Disse tre nedslag i den regionale del af den syddanske 
psykiatri viser både, at virkeligheden er mere nuanceret 
end som så, og at psykiatrien langt hen ad vejen slås 
med de samme problemer som de somatiske sygehuse.

- Tempoet i psykiatrien er voldsomt opskruet, og vi 
mangler kolleger til de komplekse opgaver og til at 
sparre med. Mange sygeplejersker føler, at de ikke gør 
det godt nok. Især børn- og ungeområdet samt demens-
området er meget presset med en pukkel af henvisnin-
ger og mangel på tværfaglig kapacitet til at gennemføre 
udredningsprogrammer, siger Birgith Flyvbjerg.

Ledelsen i offensiven
Anne Mette Vind tiltrådte 1. marts som sygeplejefaglig 
direktør i Psykiatrien i Syddanmark. Hun kom til en 
organisation, der på mange måder ligner det øvrige 
arbejdsmarked, herunder de somatiske sygehuse, med 
en personaleomsætning på 20 procent af de cirka 3.200 
medarbejdere om året. 

- Overordnet er vi på et arbejdsmarked, hvor der er 
mange jobmuligheder. Vi ser nogle medarbejdere, der 
forfølger drømmen om et lederjob, og andre, der søger 
over i somatikken. Endelig vælger nogle at blive ansat i 
et vikarbureau, hvor de bedre selv kan bestemme deres 
arbejdstid, og hvor lønnen er bedre. Det er en negativ 
spiral, siger Anne Mette Vind.

Ledelsen har valgt at reagere offensivt med en række 
indsatser for at vende udviklingen. Fokus er meget på 
at fastholde de medarbejdere, der er i psykiatrien, så 
man reducerer kompetencetab og tid til oplæring. Ud 
over at sikre en god onboarding for nye medarbejdere 
- i realiteten begynder det allerede i studie- og elevti-
den – indgår løbende karriereudvikling, god ledelse og 
sund drift samt begrebet ”den gode arbejdsplads”. 

Tempoet  
er voldsomt 

opskruet.

Fællestillids-
repræsentant 

i psykiatrien 
Birgith Flyvbjerg

Vi er i en  
negativ spiral.

Sygeplejefaglig  
direktør i psykiatrien 

Anne Mette Vind
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Den fremskudte psykiatri
De nævnte 500 ekstra medarbejdere har fået job i en 
række initiativer over for det stigende antal patienter: 
tværsektorielle, mobile skadestuer, fremskudte positioner 
i børne- og ungepsykiatrien, en akut psykiatrisk udryk-
ningstjeneste og socialsygeplejerskestillinger er nogle af 
dem. Frontpersonalet kommer ud for lidt af hvert.

- Vi har gjort rigtig meget for at sikre et godt arbejdsmiljø 
og blev i fjor ISO-certificeret inden for området. Vi har med 
sårbare patienter at gøre, og medarbejdere gennemgår et 
fire dages konflikthåndteringskursus for at være bedst mu-
ligt rustet. Vi har obligatorisk supervision og fast debriefing 
efter alvorlige hændelser, siger Anne Mette Vind. 

Psykiatrien arbejder ud fra Region Syddanmarks syv 
overordnede pejlemærker for fastholdelse og rekrutte-
ring og har derudover lige udarbejdet sin egen fasthol-
delses- og rekrutteringsstrategi, hvor det fælles MED-ud-
valg, FMU, har medvirket. 

- Vi arbejder i MED-systemet på alle niveauer for at gøre 
det attraktivt at vælge psykiatrien som arbejdsplads, her-
under også lønpolitisk. Vores nuværende forhåndsaftale 
åbner for 12 procent lokal løndannelse, og vi ligger i den 
gode ende i forhold til andre regioner. Sygehusledelsen 
har dog valgt at genforhandle aftalen, og jeg er bekymret 
for, om der ligger besparelser i det, siger Birgith Flyvbjerg.

Sygeplejersker har aldrig fri
Generelt betragter Flyvbjerg psykiatrien som ”et vanvittigt 
spændende område” for sygeplejersker og andre faggrup-
per. Hvis man vil følge anbefalingerne i det sjællandske 
forskningsprojekt, NUCAP, der belyser, hvad der skal 
til for at rekruttere og fastholde sygeplejersker, 
tror hun på en bedring af personalesituationen. 
NUCAP handler om flere sygeplejersker, lavere 
personaleomsætning, lavere sygefravær, mindre 
overarbejde og visionær ledelse. 

- Hvad angår mindre overarbejde lider vi un-
der det samme som i somatikken, at sygeple-
jersker ikke har fri, når de har fri, men konstant 
bliver kaldt ind. Når der så er så mange 
ikke-sygeplejersker på arbejde, skal sygeple-
jerskerne påtage sig langt flere arbejdsopga-
ver, og arbejdsmiljøet bliver kompromitteret. Det 
er superfint med pædagogisk uddannede, forudsat at 
der er tilstrækkeligt sundhedsfagligt personale på 
arbejde. Det er der ikke, og det belaster faglighe-
den, siger Birgith Flyvbjerg.

Hun og den sygeplejefaglige direktør er enige om 
at sætte ind allerede i studietiden med studierele-
vante job i det sidste år eller to af uddannelsen. Dansk 

Sygeplejeråd (DSR) har dog ikke forhandlingsretten for 
studerende, der betragtes som ufaglærte og dermed for-
melt hører under FOA i studiejobbet. Birgith Flyvbjerg så 
også gerne en mulighed for at tage en grunduddannelse 
i for eksempel kognitiv terapi, så sygeplejersker som 
færdiguddannede tilskyndes til og er rustede til at søge 
et job i psykiatrien. 

Psykiatriplan rækker ikke
De statslige styrelser inden for sundheds- og socialområ-
det kom i januar 2022 med en række anbefalinger af et 
fagligt løft inden for psykiatriområdet de næste 10 år. Da 
et bredt flertal i Folketinget kort før valget fremlagde en 
psykiatriplan, byggede den på de to styrelsers anbefa-
linger. Planen blev allerede ved fødslen kritiseret for at 
være kortsigtet og ikke rumme tilstrækkelig finansiering. 
I 2023 tilføres psykiatrien 450 millioner kroner.

- Den største bid af de ekstra midler, 250 millioner 
kroner, går til kommunerne til at forebygge mistrivsel 
blandt børn og unge samt tidlige indsatser. Planen rum-
mer også forløbsbeskrivelser for den meget syge patient 
på tværs af region og kommune, siger Anne Mette Vind.

Psykiatriplanen rykker ikke for alvor ved psykiatriens 
vanskeligheder med at rekruttere og fastholde spe-
ciallæger, sygeplejersker og andre faggrupper. Det må 
den syddanske psykiatri selv arbejde med bakket op af 
regionen.    



Tilbud giver tryghed
Billund har i det forløbne år grebet indsatsen over 
for udsatte borgere anderledes an, også for at aflaste 
regionen. På plejecentret Skibet i Sdr. Omme er oprettet 
seks aflastningspladser, hvor borgere akut kan få et sted 
at sove og blive afklaret om deres problemer. De kan 
maksimalt bo der i 14 dage. En akuttelefon, som borgere 
kan ringe til hele døgnet, bliver ikke brugt meget, men 
ligesom tilbuddet med aflastningspladser er det med til 
at give ro og tryghed. Den kommunale psykiatri kan ikke 
nøjes med at være åben fra klokken 8.00 til 16.00, men 
må være til rådighed hele døgnet. 

- Vi er ved at omorganisere ældreplejen med samsty-
rende teams, hvor vi tænker socialpsykiatrien ind. 
Den har overvejende bestået af pædagoger, men vi er 
begyndt at trække andre fagligheder, sygeplejersker og 
terapeuter, ind. Vi er begyndt at snakke opgaveløsning i 
stedet for tid, og flere fagligheder giver mulig for spar-
ring, siger Stephanie Storbank. 

Ekstra indsats koster
Borgmesteren erkender, at borgere fortsat kan gå under 
radaren, når de ikke beder om hjælp og klarer sig ved 
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NETTET MELLEM  
SEKTORERNE 
bliver mere fintmasket
Region Syddanmark og de 22 kommuner samarbejder på mange niveauer på psykiatriområdet. En 
borgmester og sygeplejefaglig direktør erkender dog, at patienter stadig kan gå under radaren. 

B
illunds borgmester siden 1. januar, Ste-
phanie Storbank (V), er uddannet sygeple-
jerske, og hun udelukker ikke, at hendes 
faglighed har skabt yderligere opmærk-
somhed om psykiatriområdet. Men der er 
andre gode grunde til, at det fylder mere 

end tidligere. 

Stephanie Storbank mærker, at regionens behandlings-
psykiatri er presset, og at patienter udskrives og bliver 
til borgere, længe før de er færdigbehandlet. Det kræver 
flere hoveder og øget faglighed i kommunernes social-
psykiatri.

- Vi har enormt meget fokus på psykiatrien, også fordi 
antallet af patienter stiger. Langt flere børn og unge 
mistrives, og psykiatrien rækker ind i andre sektorer, 
særligt ældreområdet med krav om større faglighed og 
socialområdet. Hvor psykiske lidelser tidligere kunne 
være tabubelagte i forvaltningerne, er der nu øget 
bevidsthed om, at vi er nødt til at tale om det og handle. 
Det gælder også arbejdsmarkedsafdelingen, for psykiske 
lidelser kan være en stopklods for at komme i job, siger 
Stephanie Storbank.

          Alle kommuner 
famler lidt i blinde på 
psykiatriområdet.

Billunds borgmester, 
Stephanie Storbank

Sygeplejefaglig  
direktør i psykiatrien 
Anne Mette Vind

          Patienternes 
liv leves uden for 
sygehuset.
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at sove på sofaer hos venner. For nogle kan det være en 
overvindelse at opsøge rådhuset, og de foretrækker i ste-
det det sociale samvær i det KFUM-drevne Café Jydepot-
ten i Grindsted, som kommunen arbejder tæt sammen 
med om nogle af de mest sårbare borgere. 

Økonomisk kan opgaveglidningen og de øgede krav til 
den kommunale indsats også mærkes. I næste budge-
tår er bevillingen til børne- og ungeområdet øget med 
fire millioner kroner. Billund Kommune ser også ind 
i, at handicap- og psykiatriområdet, som voksne med 
psykiske lidelser hører under, vil øge udgifterne fra to 
til syv millioner kroner de næste tre år. Fortsætter den 
udvikling, vil det medføre besparelser på andre vel-
færdsområder. 

Behov for mere viden
Stephanie Storbank har fået sæde i KL’s socialudvalg, 
hvorunder psykiatrien hører, og her er opgaveglidningen 
og økonomien store temaer. 

- Alle kommuner famler lidt i blinde på psykiatriområ-
det. De prøver at sætte ting i gang, som, de håber, virker, 
men de har behov for øget viden. Vi er også optaget af, 
om små kommuner kan gå sammen om specialiserede 
behandlingstilbud, især på børne- og ungeområdet, 
siger Stephanie Storbank. 

Den tværgående indsats på psykiatriområdet fylder 
også meget i de nye sundhedsklynger, der er knyttet til 
akutsygehusene. Børn og unges mistrivsel og det fore-
byggende arbejde over for genindlæggelser, de såkaldte 
svingdørspatienter, er højt på dagsordenen.

Dialog på mange niveauer
Sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddan-
mark Anne Mette Vind nævner sundhedsklyngerne som 
en styrke i samarbejdet mellem region og kommune. Det 
omfatter mange niveauer med borgmestre og regions-
rådsformand i toppen, direktørerne på et fagligt/strate-
gisk niveau og arbejdsgrupper omkring fælles indsatser.

- Vi har patienter indlagt i kort tid på psykiatrisygehuset, 
og deres liv leves uden for sygehuset. Mange bliver raske, 
andre må leve med kroniske lidelser. Det er vigtigt, at vi 
kan mødes med kommunerne om fælles løsninger, både 
i samarbejdsfora og på det uformelle niveau om enkelte 
patienter, siger Anne Mette Vind. 

Hun oplever, at kontakten til kommunerne er ukom-
pliceret, hvad enten den foregår i formelle fora, digitalt 
eller lokalt. Eksempler på samarbejdet er, at region og 
kommuner i fællesskab har fået satspuljemidler til at 
drive botilbudsteams, og at samtlige 22 kommuner i Syd-
danmark har deltaget i projektet Sammen om psykiatri. 

Kamp mod barrierer
Sammen om psykiatri har opbygget en samarbejdskul-
tur mellem region og kommuner om de 10 mest udsatte 
og psykisk syge borgere over 20 år. Målet med det mere 
sammenhængende borgerforløb er blandt andet færre 
indlæggelsesdage og mindre tvang. Projektet blev igang-
sat i efteråret 2018 og sluttede i år. 

- Vi formår at samarbejde, og der er helt klart også 
forbedringsmuligheder. Med forskellige lovgivninger og 
overgange mellem sektorer fungerer det nogle gange 
ikke optimalt, og vi har forskellige IT-systemer, så der er 
barrierer. Overordnet oplever jeg dog stor velvilje til at 
finde fælles løsninger, siger Anne Mette Vind.      

  

DEN NYE PSYKIATRIPLAN
Fem prioritererede indsatsområder:
1.  Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kom-

munerne til børn og unge i psykisk mistrivsel 
og med symptomer på psykisk lidelse 

2.  Styrkede indsatser for mennesker med svære 
psykiske lidelser og her-og-nu kapacitetspakke 
til den regionale psykiatri 

3.  Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser 

4.  Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer 

5.  Bedre rammer for forskning i forebyggelse og 
behandling af psykiske lidelser

Det er derudover relevant at fremhæve 
følgende i den politiske aftale:
•  Der nedsættes et bredt sammensat råd i regi 

af Sundhedsstyrelsen, der i samarbejde med 
Socialstyrelsen hvert andet år får til opgave at 
foretage en faglig vurdering og status på anbe-
falinger og målsætninger i planen.

•  Der afsættes 450 mio. kr. i 2023. Det stiger til 
500 mio. kr. i 2024 og fremadrettet (På presse-
mødet forklarede flere partier, at de mente, at 
det var for lidt, og at der skal flere penge til for 
at gøre det til en reel 10 års plan).

•  Der øremærkes 100 mio. kr. til bedre rammer 
for forskning i psykiatrien fra forskningsreser-
ven i 2023.

•  Der er også fokus på behovet for kompetence-
udvikling i socialpsykiatrien (Det konkretiseres 
ikke).
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VIRTUEL KAMP 
mod forhadte stemmer
En stor gruppe patienter med skizofreni kan ikke behandles med psykiatriens normale behandling. 
Lokalpsykiatrien i Esbjerg deltager i projekt, der udfordrer både patienter og behandlere. 

D
e fleste patienter med skizofreni får det 
bedre, når de gennemgår psykiatriens 
mest udbredte behandlingsmetoder, me-
dicin og kognitiv adfærdsterapi. Men 40 
procent kan ikke nås ad den vej. De lider 
fortsat af hørelseshallucinationer – de hø-

rer stemmer, der forpester deres liv – efter at have været 
i normal behandling. 

De seneste to år har psykiatrien i regionerne Hovedsta-
den, Nordjylland og Syddanmark gennemført et forsk-
ningsprojekt, der forventes afsluttet i begyndelsen af 
2023. Challenge-projektet anvender virtual reality (VR) 
til at konfrontere stemmerne og få kontrol over dem. 
Med et computerprogram sættes ansigt på stemmen, 
og terapeuten lægger modificeret stemme til fjenden, 
avataren, der træder frem i VR-brillerne. 

I løbet af syv sessioner gennemlever patienten det meste af 
følelsesregistret, fra at konfrontere avataren og få det værre 
og til at nå en såkaldt self compassion-fase, hvor magtba-
lancen mellem dem skifter til, at patienten får kontrol og 
bestemmer, hvornår stemmen, avataren, kan blande sig. 

Berørte behandlere
I Lokalpsykiatri Esbjerg indgår sygeplejerske Vibeke 
Skovgaard sammen med kollegerne, sygeplejerske Heidi 

Buhlmann og overlæge Inge Wildt Settgast, i behand-
lerteamet Opus. Det er et specialteam for unge mellem 
20 og 25 år, som er nydiagnosticerede med skizofreni. 
Derudover udgør de behandlerteamet i Challenge, der 
foreløbig har haft cirka 50 patienter fra 20 år til 60-årsal-
deren igennem terapiforløbet. 

Ikke kun patienterne, men også teamet har gennemle-
vet store følelsesmæssige udsving og store terapeutiske 
udfordringer med den helt nye behandlingsmetode – og 
samtidig store sejre, siden VR-behandlingerne blev ind-
ledt i efteråret 2020.

- Det er patienter, der hører stemmer stort set hver dag i 
deres voksne liv. Behandlingen gør dem i stand til selv at 
bestemme over deres stemmer, og som garvede behand-
lere mærker vi, at vi kan gøre en forskel i deres liv. Man 

CILLE VANDT OVER STEMMERNE
I en 20 minutter lang dokumentar på TV 2, 
”Sejren over stemmerne”, beretter Cille, 22 år, om, 
hvordan hun konstant har hørt otte ofte meget 
nedladende stemmer. Da hun indleder VR-be-
handlingen, får hun det dårligere, men halvvejs 
oplever hun fremskridt, da hun oparbejder øget 
selvværd og begynder at modsige kommandoer fra 
stemmerne, især avataren Christina. Stemmerne 
er næsten forsvundet, og i den sidste behandling 
opnår Cille at få Christina til at sige undskyld. 

Cille bor nu i egen lejlighed i Grindsted og ser til-
bage på et behandlingsforløb med høj effekt: ”Det 
har hjulpet absurd meget. Det er mit liv”, siger hun. 

Patienterne udvikler ofte en understøttende 
frase – i Cilles tilfælde ”Mit hoved, mine regler”. 
Alle VR-sessioner bliver optaget, og patienter 
kan vælge at se de sidste dele som et støttende 
værktøj, når de ikke længere er i terapiforløbet.

          Man bliver 
rørt af at kunne 
ændre noget, folk 
har sloges med i
så mange år.

Sygeplejerske  
Vibeke Skovgaard 
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bliver rørt af at kunne ændre noget, folk har sloges med i 
så mange år, siger Vibeke Skovgaard. 

Challenge-navnet markerer, at VR-behandlingen er en 
udfordring for både patient og behandler. Af samme 
grund er maksimalt to patienter i terapi ad gangen 
pr. behandler, så teamet har tid til at reflektere over 
forløbet. Det er udfordrende, belastende – og meget 
givende. 

Fra magtesløshed til mestring
Avatar-terapien har sit afsæt hos forskere på King’s 
College i London og er forfinet i det danske projekt med 
professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center Køben-
havn, som den udfarende kraft. Den danske it-virksom-
hed, Khora, har udviklet stemmeforvrængningen og 
tegningen af personen bag stemmen, som levendegør 
den mentale plageånd. 

- I psykiatrien har det aldrig været fornuftigt at kon-
frontere og stresse patienter med skizofreni. Her er det 
nødvendigt i den første fase for at vende patienterne i 
retning af at opleve en mestring, en anden relation og 
et andet magtforhold til stemmen. Fra at være magtes-
løs og vant til at høre stemmer til at grænsesætte og 
være i stand til at dominere og fravælge. Når patienten 
med skizofreni bliver valideret af en terapeut, falder 
der ro på. Self compassion-fasen indebærer, at pa-
tienten er fair og rimelig over for sig selv, siger Vibeke 
Skovgaard.

International opmærksomhed
Som forberedelse til den intense VR-del gennemfører 
behandlerne et rollespil for at gøre patienten tryg 
ved formen. Et vist angstniveau med forværring af 
symptomerne i den indledende del af behandlingen er 
nødvendigt for at opnå et godt resultat. Når terapien 
foregår, arbejder terapeuterne ud fra en protokol, hvor 
der er mange delelementer og plads til individuelle 
afvigelser. Den faglige kreativitet sættes på prøve. 

Vibeke Skovgaard, der har arbejdet med patienter med 
skizofreni siden 1999, ønsker ikke at vurdere, hvor 
høj succesraten er, før der foreligger en opgørelse fra 
forskningsprogrammets ledelse i København. Men at 
det virker, hersker der ingen tvivl om. Projektet har vakt 
international opsigt, blandt andet i Australien, hvor et 
tilpasset projekt skal gennemføres. 

Challenge-projektet i Danmark støttes med 13 millioner 
kroner fra Innovationsfonden.  

Holder du øje med  
vores arrangementer?
Kreds Syddanmark er din lokale afdeling af 
Dansk Sygeplejeråd, og vi arrangerer faglige 
dage, temadage, videnscaféer, kurser, møder og 
sociale sammenkomster. Vores arrangementer 
er gratis for medlemmerne. Kredsen samarbejder 
desuden med andre; bl.a. Folkeuniversitetet, 
hvor vi betaler halvdelen af kursusgebyret på de 
tre kurser.

Læs mere om det hele i  
Kreds Syddanmarks  
arrangementskalender: 
www.dsr.dk/syddanmark/arrangementer

Du kan også følge med i  
vores tilbud og i debatten  
på Facebook-profilen: 
www.facebook.com/kredssyddanmark 

http://www.dsr.dk/syddanmark/arrangementer
http://www.facebook.com/kredssyddanmark


D
er er to emner, som presser sig på i de hen-
vendelser, lokale tillidsrepræsentanter og 
kredskontoret modtager i denne tid. Her 
er en kort information om begge. 

Ændring i ferieloven har betydning
Flere medlemmer har i løbet af sommeren og efteråret 
oplevet at blive reguleret i deres løn, når den afholdte 
ferie er blevet indberettet og registreret i lønsystemet. 
Nogle medlemmer har endog fået en stor negativ regule-
ring. Reguleringerne er oftest korrekte og skyldes en æn-
dring af ferieloven/ferieaftalen, som ikke tidligere har 
været aktuel på det kommunale og regionale område. 

Ændringen betyder, at din løn under ferie reguleres i 
forhold til den løn, du optjente ferien på. Det vil sige: 
Afvikler du ferie i en periode, hvor du er på 37 timer pr. 
uge, men optjente ferien i en periode, hvor du var på 
32 timer pr. uge, vil din løn under afviklingen af ferien 
blive reguleret, så den svarer til en løn på 32 timer. Det 
er alene din løn, der reguleres. Du har det samme antal 
feriedage – 2,08 dage pr. måned, uanset din beskæftigel-
sesgrad. Reguleringen kan komme som en overraskelse 
– og en irriterende én af slagsen.

Ændringen af ferieloven har især påvirket studerende, 
der på sidste semester har haft en ansættelse på ganske få 
timer, og som efter endt uddannelse ansættes ved samme 
arbejdsgiver med et langt højere timetal.  Det giver store 
reguleringer af lønnen under ferie, der alene kan ændres, 
hvis der er sket en faktuel fejl i for eksempel timetal 
eller andet. Du er velkommen til at kontakte din tillids- 
repræsentant eller kredsen, hvis du er blevet reguleret 
grundet ferieafvikling. Så kan vi sammen tjekke op på det. 

”Sig ikke JA”
Dansk Sygeplejeråd har tidligere kørt en kampagne, hvor 
vi opfordrer til, at du ikke siger JA til et tilbud om nyt job, 
før din løn er færdigforhandlet. Når du tilbydes et nyt job, 

DIN GAMLE LØN tager med på ferie
skal din løn forhandles af Dansk Sygeplejeråd. Forhand-
lingen sker mellem den lokale fælles-/tillidsrepræsentant 
(FTR/TR) og arbejdsgiver. Der er flere faktorer, der spiller 
ind på din lønindplacering, såsom overenskomster, 
forhåndsaftaler, kompetencer, funktioner mm. Det er alt 
sammen forhold, som FTR/TR kan drøfte og forhandle 
vægtningen af med arbejdsgiver. Det er samtidig meget 
vigtigt, at du får afstemt dine egne forventninger til lønni-
veauet, inden der sker en forhandling og du siger ja tak til 
et jobtilbud. Forventningsafstemningen kan ske både ved 
ansættelsessamtalen og i din drøftelse med FTR/TR. 

Derfor: Sig ikke JA, til et nyt job, før der ligger en aftale 
om et realistisk lønniveau, som du er tilfreds med - 
vurderet ud fra kompetencer, jobindhold og eventuelt 
særlige funktioner. Du skal kontakte din lokale FTR/
TR, inden du siger ja til et nyt job og – ikke mindst – skal 
være tilfreds med det resultat, der er opnåeligt. Hvis ikke 
du er det, bør du overveje, om du skal sige ja. Lønnen 
er vigtig og kan på længere sigt være afgørende for din 
samlede jobtilfredshed. 

Kontakt kredsen, hvis du søger job og vil vide mere om løn 
og lønforhandling ved en eventuelt ny arbejdsgiver.  

Anna Løgstrup,  
chefkonsulent i  
Dansk Sygeplejeråd,  
Kreds Syddanmark

Flere faktorer 
spiller ind på din 
lønindplacering.

Hold dine profiloplysninger opdateret
Når du skifter job, får nyt mobilnummer eller ny mailadresse, bør du opdatere din profil. Vi 
får nemlig ikke automatisk besked. Du kan desuden tilmelde dig flere nyhedsnotifikationer, 
så du automatisk får en mail, når der kommer nyt inden for de valgte områder. Log ind på 
din profil med medlemsnummer og adgangskode eller NemID. www.dsr.dk/minprofil

http://www.dsr.dk/minprofil

