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Kære medlemmer
Det nye regionsråd i Region Syddanmark 
og politikerne i de 22 kommuner er trukket i 
arbejdstøjet efter kommunal- og regi-
onsrådsvalget i november. Også i Dansk 
Sygeplejeråd har vi været igennem et valg, 
som præger denne udgave af Kredsløbet.

Regionen og kommunerne er de altover-
skyggende arbejdsgivere for sygeplejer-
sker, og de ny - og genvalgte politikere 
spiller en stor rolle i at sætte rammer og 
retning for det sundhedsvæsen, hoved-
parten af medlemmerne er beskæftiget 
i. Politikerne skal prioritere, hvordan vi får 
mest mulig sundhed for pengene, og som 
organisation agter vi at give vores bud på, 
hvilke løsninger der skal vælges.

DSR, Kreds Syddanmark, har i januar 
skrevet et brev til samtlige 22 borgmestre 
og regionsrådsformand Carl Holst og budt 
op til et tæt samarbejde. Vi har allerede 
gode relationer til en række kommuner 
og regionen, og et nyvalg er en naturlig 
anledning til at byde os til som konstruktive 
samarbejdspartnere, der gerne vil være 
med til at præge udviklingen i vores fælles 
sundhedsvæsen.

Vi ønsker at møde de sundhedsansvarlige i 
kommuner og region og lytte til, hvilke krav 
de vil stille til medarbejderne i fremtiden. 
Møderne kan forhåbentlig være udgangs-
punkt for en spændende debat om, hvilken 

rolle sygeplejersker skal udfylde. Vi agter at 
være tydelige i vore meldinger om, hvordan 
vi ser vores plads i sundhedsvæsenet, så 
vi kan hjælpe politikerne med at træffe de 
bedste beslutninger.

Som organisation skal vi først og frem-
mest varetage sygeplejerskers interesser, 
men vores professionsetik og helhedssyn 
byder os også at se på, hvad der gavner 
det samlede sundhedsvæsen mest. I den 
henseende har sygeplejersker med deres 
centrale placering i pleje og patientkontakt 
ikke noget at frygte.

Danske Regioner er tidligere kommet med 
udspil om, hvor vi sikrer kvalitet i sundheds-
væsenet, og senest har kommunernes 
organisation, KL, givet sit bud på, hvordan 
det nære sundhedsvæsen skal fungere. 

Vores opgave er at udfordre lokal- og 
regionspolitikere i Region Syddanmark for 
få et indblik i, hvordan de vil udmønte de 
nationale strategier. Dansk Sygeplejeråd 
er uafhængigt af partipolitik og ser en 
fordel i at være i dialog med alle partier, så 
kendskabet til vore holdninger er så bredt 
funderet som muligt. 

Vi ved allerede nu, at nye, fælles sundheds-
aftaler mellem region, kommuner og almen 
praksis fra 2015 skal afløse de nuværende 
individuelle aftaler for at opnå bedre sam-
menhæng og bedre patientforløb overalt. 

vI vIL uDfORDRE 
REgIONSRåDET 
Og DE NyE byRåD 

John Christiansen
Kredsformand
Kreds Syddanmark
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Da Kirurgisk Afdeling A på Odense Uni-
versitetshospital (OUH) stod over for at 
skulle ansætte 10 sygeplejersker til et nyt 
sengeafsnit i Odense, valgte ledelsen i 
samråd med personalet at ansætte dem på 
samme tid. 

- Vi vidste, at det ville trække rigtig meget 
på det bestående personale at få så mange 
nye kolleger på en gang, og vi havde inde 
i overvejelserne at ansætte dem gradvist 
over et længere forløb. Men personalet var 
indforstået med, at det foregik på en gang, 
og det havde sine fordele, siger udviklings-
sygeplejerske Malene Kaas Larsen.

De nye medarbejdere var ni nyuddannede 
og en sygeplejerske med lidt erfaring. De 
gennemgik et introduktions- og oplæ-
ringsforløb over tre måneder, hvor ledelsen 
ikke forventede, at de havde selvstændige 
vagter i afdelingen. 

undervisning hver eftermiddag
I lidt over en måned efter ansættelsen 1. 
marts 2013 mødte de nye medarbejdere 

mandag-fredag kl. 7.00 og fulgte en erfaren 
sygeplejerske. Efter frokost var der dagligt 
undervisning kl. 13.00-15.00, hvor de i et 
struktureret program først lærte de helt 
basale funktioner på afdelingen, for eksem-
pel at give patienter væske og at håndtere 
it-systemet. Efterhånden blev der lagt på 
med klargøring af patienter til operation, 
gennemgang af procedurer ved hjertestop, 
ernæringsscreening, triagering, mobilise-
ring, forflytning og meget mere.

- Rytmen med undervisning om eftermid-
dagen bevirkede, at de nye sygeplejersker 
hurtigt blev oplært i specialet, og at det 
øvrige personale fik et frirum. Det funge-
rede rigtig godt. Dels blev der skabt struktur 
i oplæringen af de mange nye, og dels fik 
de ved at deltage i et fælles forløb fra dag 
et hurtigt fodfæste og blev en del af fæl-
lesskabet. Det var guld værd i forhold til at 
falde ind i afdelingskulturen, siger Malene 
Kaas Larsen. 

personalet spillede med
I uddannelsesprogrammet indgik en 

fælles refleksion hver 14. dag, hvor de 10 
nye sygeplejersker kunne bearbejde den 
kæmpeomvæltning, det er at gå fra at være 
studerende til autorisation. Og yderligere 
et par faktorer hjalp dem igennem den ofte 
svære start i det første job.

- Hold da op, hvor var det bestående per-
sonale engageret, villig til at lære fra sig og 
give erfaringer videre.  Der opstod hurtigt 
en vi-kultur med de nye kolleger. Samtidig 
havde afdelingsledelsen forståelse for, at 
de nyansatte skulle være ansat en måned, 
fem på hver af de to bestående sengeafsnit, 
før vi kunne tage hul på det nye sengeaf-
snit, siger Malene Kaas Larsen.

Kirurgisk Afdeling A har matrikler i Nyborg, 
Svendborg og Odense og har omkring 300 
ansatte. Afdelingen har patienter med 
gastroenterologiske lidelser, tarmsyg-
domme, forskellige kræftformer i organer 
og terminale forløb. Selv om personaleom-
sætningen kan være høj på store afdelinger, 
er syv af de nyansatte fra i fjor fortsat på 
afdelingen. 

NyE SygEpLEjERSKER 
I buNDTER fuNgERER
Et struktureret program med daglig undervisning sikrede, at 10 nye sygeple-
jersker på Kirurgisk Afdeling A på OUH i Odense følte sig godt introduceret og 
modtaget. Nyuddannede Bente Jensen var en af dem.  

HVERDAGSLIV

Afdelingssygeplejerske Helle Funck Madsen, til venstre, 
og udviklingssygeplejerske Malene Kaas Larsen har del-
taget i introduktions- og oplæringsforløbet for de 10 nye 
sygeplejersker og er meget tilfredse med resultatet.
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For Bente Jensen har det første år efter 
flytningen fra Sønderborg til Odense været 
hårdt. Efter at have færdiggjort sygeplejer-
skeuddannelsen i januar i fjor, søgte hun en 
stilling på Kirurgisk Afdeling A i universitets-
byen, og selv om hun kendte til kirurgien fra 
en tilsvarende afdeling på Aabenraa Sygehus 
i den sidste praktik og bachelorperioden, var 
alt nyt på en større afdeling og i en større by.

Alligevel har det været et godt år. Hun og de 
andre nye kolleger blev fra den første dag 
taget godt imod af personalet på afdelingen. 
Hun følte, der var plads til hende.

- Det gode var, at der var lagt en fast plan for 
introduktionen, og selv om der var så mange 
nye medarbejdere, virkede det øvrige perso-
nale ikke stressede, siger Bente Jensen.

En kirurgisk afdeling gør brug af rigtig mange 
instrumenter, sonder og dræn. Bente Jensen 
havde fordelen af at have været i specialet 
under den sidste del af uddannelsen, men 
alligevel var der meget nyt at lære. Derfor var 
hun glad for undervisningen hver eftermid-
dag kl. 13.00-15.00 på ugens hverdage. 

- Dagligdagen fungerede rigtig godt under 
introduktion og oplæring. Alle fakta kom i 
små bidder, og vi havde hver dag mulighed for 

at samle indtryk i afdelingen, som vi kunne 
tage med til undervisningen. Havde man ikke 
noget, havde nogle af de andre emner med. 
Det gav bedre mulighed for at relatere til dag-
ligdagen på afdelingen, siger Bente Jensen.

flyvefærdig efter fem uger
Efter den første uge var hver af dem til en 
forventningssamtale, efter tre uger var der 
opfølgningssamtale med gennemgang af 
målene fra den introduktionsmappe, alle 
havde fået udleveret ved ansættelsen. 
Efter tre måneder fulgte den sidste samtale 
ved afslutningen på introduktionsforløbet. 
Udviklingssygeplejerske Malene Kaas Larsen 
har dog siden fulgt op på, hvordan de nye 
medarbejdere befandt sig i afdelingen.

Sammen med en anden af de nye medar-
bejdere begyndte Bente Jensen på det nye 
sengeafsnit, A3, umiddelbart efter de første 
fem uger på skolebænken. Det blev vurderet 
individuelt af den uddannelsesansvarlige og 
sygeplejerskerne på afdelingen, hvornår den 
enkelte var klar til at blive sluppet løs.

Selv om de nyansatte sygeplejersker hurtigt 
blev spredt på flere afdelinger, har de siden 
holdt sammen. Fagligt sparrer de med hin-
anden, og på grund af det gode sammenhold 
bliver de også hørt, når de ytrer sig om forhold 

på afdelingen. De har knyttet særlige bånd og 
tager stadig ud at spise sammen.  

Mennesket bag patienten
Bente Jensen vidste på forhånd, at hun i sit 
første job kom til et sted med alvorligt syge 
patienter, mange akutte patienter og dybe 
samtaler. Hun er i en rotationsstilling, hvor 
hun også har prøvet ambulatoriefunktionen 
på A3, og i det hele taget oplever hun stor 
variation i sygeplejen.

- Jeg har fået brug for de menneskelige 
værdier i forhold til især terminale patienter, 
og samtidig er det et meget specialiseret sted 
med høj faglighed. Man skal virkelig huske 
på, at der er et menneske bag ved enhver 
patient, og at det er individuelt, hvordan 
patienterne påvirkes af behandlingen. Det 
skal man kunne rumme og tage højde for i 
sygeplejen, for ellers udvikler det sig til et 
samlebånd, siger Bente Jensen.

Hun tilbringer en del tid sammen med 
en veninde fra Sønderborg, som fik job i 
Svendborg samtidig. Når hun da ikke træner 
i motionscenter, besøger familien i Rødding i 
Midtsønderjylland eller pendler til kæresten 
i Herning. 

Det har været et hårdt, men godt år i Odense.  

bENTE KLAREDE 
DE STORE  
OMvæLTNINgER 
I SIT LIv

HVERDAGSLIV

fAKTA
Titel og navn
Sygeplejerske, Bente Jensen

Arbejdssted
Kirurgisk Afdeling A, 
Odense Universitetshospital 
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POLITIKERE I DSR

Jan Jørgen Petersen har haft det faglige 
arbejde i blodet i mange år. Hans far var som 
gammel slagteriarbejder næstformand 
og formand i lokale afdelinger af NNF, og 
de faglige diskussioner foregik både ved 
familiefester og i hjemmet.

Den 33-årige sygeplejerske er nyvalgt 
medlem af kredsbestyrelsen i DSR, Kreds 
Syddanmark, hvilket han betragter som en 
naturlig fortsættelse af det faglige arbejde, 
han også bestrider som repræsentant for 
Billund Kommunes hjemmesygeplejersker 
og sundhedsplejersker. 

- Da jeg blev ansat i Billund Kommune, 
opstod der en stabilitet, som gav mig over-
skud til fagligt arbejde. Chancen opstod, 
da tillidsrepræsentanten fik nyt job, og jeg 
fik posten efter et kampvalg i 2011. Jeg har 
altid haft lysten til at ændre på samfundets 
syn på os sygeplejersker. Grundlæggende er 
vi gode mennesker, fordi vi gerne vil hjælpe 
andre, men er det egentlig opfattelsen af 
os i den virkelige verden? Det er arbejds-

giverne, der sætter rammerne for vores 
arbejde, og som frontfolk risikerer vi at blive 
opfattet som folk, der ikke vil hjælpe, fordi 
vi er underlagt vilkår bestemt ovenfra, siger 
Jan Jørgen Petersen.

På papiret skal repræsentanter i MED-
udvalg have indflydelse på både økonomi og 
arbejdsvilkår, men i praksis føler medar-
bejderne sig ofte kørt over, når afgørelsen 
træffes. Jan Jørgen Petersen føler, at 
spillereglerne bør trækkes skarpere op, så 
medindflydelsen bliver reel.

Lønkampen skal genoplives
Jan Jørgen Petersen er også parat til at være 
med på en klassisk kampplads for sygeple-
jersker. Ved de to seneste overenskomst-
forhandlinger har medlemmerne måttet se 
reallønnen smuldre, fordi samfundsøkono-
mien har været i krise. Jan Jørgen Petersen 
mener, sygeplejersker har båret ofre nok.

- Det er altid svært for en omsorgsperson at 
kræve mere i løn, men det skal være legalt. 

At være sygeplejerske er ikke kun et valg, 
men også et karrierevalg. Jeg siger ikke, at vi 
skal have løn som læger, men vi skal snarere 
måle os med læger end med sosu-assisten-
ter og –hjælpere. Forhåbentlig bevæger 
vi os snart ind i en opgangsperiode, og vi 
trænger til at komme med på toget igen, så 
vi kan genoprette vores realløn – og mere 
til. Det handler også om vores faglighed og 
anseelse, siger Jan Jørgen Petersen.

Kb-post er med til at udvikle
Som nyt KB-medlem har han allerede lært 
at finpudse argumenterne endnu mere, end 
han har været vant til i de fora, han hidtil har 
været i.

- Det er meget spændende og udfordrende 
at sidde i KB. Dine ord bliver vejet, der bliver 
stillet spørgsmål, og du bliver holdt op på 
dine argumenter, når du siger noget. Det 
er virkelig med til at udvikle en som person, 
siger Jan Jørgen Petersen.   

Jan Jørgen Petersen har nydt at blive udfordret i den første tid som nyt 
medlem af kredsbestyrelsen. Han vil fremføre kravet om mere løn til 
sygeplejersker med ekstra kraft. 

NyT MEDLEM Af DET 
SKRAppE SELSKAb

jan jørgen petersen
Oprindeligt uddannet ambulanceredder efterfulgt af en tid som soldat i Bosnien, inden han i 2007 blev uddannet sygeplejerske. Har siden 
været i den primære sektor, først i Vejle Kommune, siden Varde og Billund, hvor han var været i hjemmeplejen siden 2009. I 2011 blev han 
tillidsrepræsentant for sine kolleger og et halvt år senere fællestillidsrepræsentant for 36 sygeplejersker, heraf otte sundhedsplejersker.

KB-medlem Jan Jørgen Petersen  
– vil kæmpe for sygeplejerskers løn.



DSR Kreds Syddanmark
Vejlevej 121, 2. sal
7000 Fredericia

t: 7021 1668
e: syddanmark@dsr.dk
w: www.dsr.dk/syddanmark

DSR App
Tjek blandt andet arrangementer 
på DSR’s App. Søg på “Mit DSR” i 
eksempelvis App Store. 

Medlemsnummer og password skal 
anvendes som login.

FORSIDEBAGSIDE

KOM BILLIGT PÅ KURSUS
Du kan igen benytte dig af det gode tilbud om at komme på kursus til halv 
pris på Folkeuniversitetet i Odense, Kolding og Esbjerg. 

Blandt de mange spændende emner er: Mindfulness, positiv psykologi, 
lykke, coaching, ledelse, læringsstile, forebyggelse af stress, 
konflikthåndtering, børns reaktioner og behov – når familien brydes op.

Sådan tilmelder du dig
Gå ind på www.dsr.dk/syddanmark og klik på Medlemstilbud.

Fagdag 23. oktober

Spændende fagdag med 
emnet velfærdsperspektiv 
og velfærdsteknologi

Nyt i Syd
Tilmeld dig kredsens 
nyhedsbrev på:
www.dsr.dk/syddanmark 
- klik på ”Nyhedsbrev Nyt i Syd”

Generalforsamling 23. oktober
Sæt X i kalenderen, når kredsen holder den 
årlige generalforsamling

Pensionsmøder 
i marts, april og 
september

VIDENSCAFÉ: 
Sygepleje til 
patienter med 
korttidskontakt

SKAL DINE PENGE 
VARE LÆNGE?
Uanset din alder, er pension vigtig

MAJ

Sygepleje i Syd 2014
Arrangementskalender

-tag ud og hæng op

DSR Kreds Syddanmark

SELVTILRETTELÆGGELSE

24. MARTS / 2. APRIL

 

Dato
Arrangement

Tid og sted

4. marts
Fyraftensmøde for privatansatte sygeplejersker Kolding, Comwellkl. 17.00-21.00

6. marts
Skal dine penge vare længe?Pensionsmøde Svendborg, Christiansmindekl. 17.00-21.00

24. marts
Selvtilrettelæggelse

Odense, HK
kl. 16.00-19.00

31. marts
Videnscafé: Dokumentation

Vejen, Idrætscenterkl. 15.30-19.30

2. april
Selvtilrettelæggelse

Rødekro, FOA
kl. 16.00-19.30

9. april 
Skal dine penge vare længe?Pensionsmøde Rødekro, FOA

kl. 17.00-21.00

22. april
Skal dine penge vare længe?Pensionsmøde Kolding, Comwellkl. 17.00-21.00

Maj
Videnscafé:
Sygepleje til patienter med korttidskontakt

Esbjerg
Fredericia

Juni
Videnscafé:
Alkohol/misbrug

Tid og sted annonceres senere

August / september Sår/kompression

Vejen
Odense

11. september Skal dine penge vare længe?Pensionsmøde Fredericia, Kredskontoretkl. 17.00-21.00

15. september Fagfestival
Arrangeret af DSR centralt København

Tid og sted annonceres senere

16. september Skal dine penge vare længe? Pensionsmøde Esbjerg, Conference Hotelkl. 17.00-21.00

Oktober
Temadag for sundhedsplejersker / pædiatriske 
sygeplejersker Kolding

23. oktober
Fagdag: Velfærdsperspektiv og velfærdsteknologi Kolding, Scandic

23. oktober
Generalforsamling

Kolding, Scandic
Oktober/november Farmakologi

Tid og sted annonceres senere

November
Kend spillereglerne for arbejdstidsaftalen og løn 2-4 møder

Tid og sted annonceres senere

November
Undervisning for arbejdstidsplanlæggere 2-4 møder

Tid og sted annonceres senere

November/december Busture til Kvæsthuset
Busafgange annonceres senere

December
Palliativ sygepleje

Tid og sted annonceres senere
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DSR Kreds Syddanmark
Vejlevej 121, 2. sal
7000 Fredericia

t: 7021 1668
e: syddanmark@dsr.dk
w: www.dsr.dk/syddanmark

DSR App
Tjek blandt andet arrangementer 
på DSR’s App. Søg på “Mit DSR” i 
eksempelvis App Store. 

Medlemsnummer og password skal 
anvendes som login.

FORSIDEBAGSIDE

KOM BILLIGT PÅ KURSUS
Du kan igen benytte dig af det gode tilbud om at komme på kursus til halv 
pris på Folkeuniversitetet i Odense, Kolding og Esbjerg. 

Blandt de mange spændende emner er: Mindfulness, positiv psykologi, 
lykke, coaching, ledelse, læringsstile, forebyggelse af stress, 
konflikthåndtering, børns reaktioner og behov – når familien brydes op.

Sådan tilmelder du dig
Gå ind på www.dsr.dk/syddanmark og klik på Medlemstilbud.

Fagdag 23. oktober

Spændende fagdag med 
emnet velfærdsperspektiv 
og velfærdsteknologi

Nyt i Syd
Tilmeld dig kredsens 
nyhedsbrev på:
www.dsr.dk/syddanmark 
- klik på ”Nyhedsbrev Nyt i Syd”

Generalforsamling 23. oktober
Sæt X i kalenderen, når kredsen holder den 
årlige generalforsamling

Pensionsmøder 
i marts, april og 
september

VIDENSCAFÉ: 
Sygepleje til 
patienter med 
korttidskontakt

SKAL DINE PENGE 
VARE LÆNGE?
Uanset din alder, er pension vigtig

MAJ

Sygepleje i Syd 2014
Arrangementskalender

-tag ud og hæng op

DSR Kreds Syddanmark

SELVTILRETTELÆGGELSE

24. MARTS / 2. APRIL

 

Dato
Arrangement

Tid og sted

4. marts
Fyraftensmøde for privatansatte sygeplejersker Kolding, Comwellkl. 17.00-21.00

6. marts
Skal dine penge vare længe?Pensionsmøde Svendborg, Christiansmindekl. 17.00-21.00

24. marts
Selvtilrettelæggelse

Odense, HK
kl. 16.00-19.00

31. marts
Videnscafé: Dokumentation

Vejen, Idrætscenterkl. 15.30-19.30

2. april
Selvtilrettelæggelse

Rødekro, FOA
kl. 16.00-19.30

9. april 
Skal dine penge vare længe?Pensionsmøde Rødekro, FOA

kl. 17.00-21.00

22. april
Skal dine penge vare længe?Pensionsmøde Kolding, Comwellkl. 17.00-21.00

Maj
Videnscafé:
Sygepleje til patienter med korttidskontakt

Esbjerg
Fredericia

Juni
Videnscafé:
Alkohol/misbrug

Tid og sted annonceres senere

August / september Sår/kompression

Vejen
Odense

11. september Skal dine penge vare længe?Pensionsmøde Fredericia, Kredskontoretkl. 17.00-21.00

15. september Fagfestival
Arrangeret af DSR centralt København

Tid og sted annonceres senere

16. september Skal dine penge vare længe? Pensionsmøde Esbjerg, Conference Hotelkl. 17.00-21.00

Oktober
Temadag for sundhedsplejersker / pædiatriske 
sygeplejersker Kolding

23. oktober
Fagdag: Velfærdsperspektiv og velfærdsteknologi Kolding, Scandic

23. oktober
Generalforsamling

Kolding, Scandic
Oktober/november Farmakologi

Tid og sted annonceres senere

November
Kend spillereglerne for arbejdstidsaftalen og løn 2-4 møder

Tid og sted annonceres senere

November
Undervisning for arbejdstidsplanlæggere 2-4 møder

Tid og sted annonceres senere

November/december Busture til Kvæsthuset
Busafgange annonceres senere

December
Palliativ sygepleje

Tid og sted annonceres senere
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Jytte Pharao-Bonde har taget erfaringerne 
som sygeplejerske fra både den primære 
og sekundære sundhedssektor og repræ-
sentant for sine kolleger på de sønderjyske 
sygehuse med sig som ny fuldtidspolitiker i 
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark. 

Hun erobrede posten som kredsnæstfor-
mand i Kreds Syddanmark ved et kampvalg 
i efteråret, og nu har hun det overordnede 
ansvar for kredsens arbejde i fem kommuner, 
Billund, Esbjerg, Fanø, Haderslev og Vejen, 
samt for Sydvestjysk Sygehus (SVS) i Esbjerg.

- Jeg er helt klart tilfreds med de kommuner og 
det sygehus, jeg har fået tildelt. Nogle steder 
har jeg været rundt at hilse på, og jeg har væ-
ret til møde i TR-kollegiet på SVS. Jeg ser det 
som min opgave at etablere kontakt og danne 
mig et overblik over, hvad der sker, og hvilken 
udvikling og hvilke konfliktområder, der er på 
sygehuset, siger Jytte Pharao-Bonde.

SVS bliver 1. april hjemsted for en ny akuttele-
fon, der dækker hele Region Syddanmark. 
Sygeplejersker skal bemande akuttelefonen 
i dagtimerne kl. 8.00-16.00 på hverdage, 
hvorefter vagtlæger tager over. Den nye 
kredsnæstformand vil følge ordningen og ar-
bejdsmiljøet for den snes sygeplejersker, der 
skal tage telefonerne og visitere til regionens 
skadestuer.

Arbejdsmiljø og ledere
Som nyvalgt kredsnæstformand indledte hun 
det eksterne arbejde med at følge med i kom-
munalvalget, herunder valget af borgmestre, 
og læse kommunernes hjemmesider. Hun er 
nu i gang med at udbygge sit netværk blandt 
tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræ-
sentanter i kommunerne, og hun vil deltage 
i møder med ledere, FTR og kredsens faglige 
konsulenter.

- I de fire år, jeg har siddet i kredsbestyrelsen, 
har mine mærkesager været arbejdsmiljø 
samt TR- og AMiR-uddannelser. Desuden har 
jeg engageret mig i samarbejdet med Leder-
foreningen. Jeg nåede at være leder-TR i to 
år, før jeg stoppede i Aabenraa Kommune, og 
jeg er meget optaget af, at samarbejdet skal 
udvikles på tværs. Vi er en fagforening, og jo 
mere vi samarbejder både internt i organisa-
tionen og ude på arbejdspladserne, jo bedre. 
Vi har et tæt samspil i et formandskab med 
mulighed for løbende sparring, så vi binder 
vores arbejde sammen på tværs i kredsen. 
Jeg er også meget optaget af at videreudvikle 
samarbejdet og kommunikationen mellem re-
gion og kommuner, siger Jytte Pharao-Bonde. 

Sygeplejersker under pres
Når det gælder arbejdsmiljø, fylder forandrin-
ger i sundhedsvæsenet meget i sygeplejer-
skers dagligdag. Sygeplejersker får løbende 

nye arbejdsopgaver, men må også afgive 
områder, hvor de har stor faglighed. Den 
stramme økonomi tvinger dem til konstant 
at finde nye måder at udføre arbejdet på, og 
det tværfaglige samarbejde byder også på 
udfordringer. På trods af, at de er under pres, 
oplever Jytte Pharao-Bonde, at kollegerne er 
meget engagerede og yder en stor indsats.   

- Og så har jeg i Sønderjylland været vant til 
rigtig mange gode faglige arrangementer, 
som mange medlemmer har deltaget i. 
Det gør vi også i Kreds Syddanmark, og jeg 
vil gerne medvirke til, at vi holder det høje 
niveau, siger Jytte Pharao-Bonde.  

KREDSENS NyE 
fuLDTIDSpOLITIKER
Arbejdsmiljø og samarbejde på tværs er nogle af Jytte Pharao-Bondes 
mærkesager. Og så har hun som ny kredsnæstformand fået ansvaret for 
Kreds Syddanmarks arbejde i fem kommuner og et stort sygehus. 

POLITIKERE I DSR

jytte pharao-bonde
Uddannet sygeplejerske 1996, to et halvt år på neurologisk afdeling på OUH, to et halvt år i hjemmeplejen i Haderslev Kommune, 13 år på 
intensivafdelinger. Har været tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant på sønderjyske sygehuse. Stoppede som FTR i 2006 og har siden 
i to perioder siddet i DSR, Kreds Syddanmarks kredsbestyrelse. Har de seneste fire år været driftsleder i Aabenraa Kommunes hjemmepleje. Nu 
kredsnæstformand i kredsen. 

Kredsnæstformand Jytte Pharao-Bonde 
– samarbejde på tværs er nøgleordet.
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Kirsten Hessellund havde for nylig 10 års ju-
bilæum i kredsarbejdet i Dansk Sygeplejeråd. 
Hun var i de første år vidne til heftige diskus-
sioner om, hvordan sygeplejerskerne skulle 
organisere sig politisk for at være rustet til en 
fremtid med fem regioner og 98 kommuner. 

- Arbejdet med den nye politiske struktur, 
om vi skulle være opdelt i en kredsmodel 
eller en regionsmodel, var spændende. Jeg 
husker særligt den kongres i marts 2006, 
da deltagerne var delt i to lejre, og det hele 

endte med stemmerne 76-76, så begge 
forslag til ny struktur faldt, siger Kirsten 
Hessellund.

Senere samme år faldt valget på den nuvæ-
rende kredsmodel, og så begyndte arbejdet 
med at smelte de hidtidige amtskredse sam-
men til en enhed.

- I Kreds Syddanmark var vi fire-fem 
amtskredse med store kulturforskelle, 
og processen i den nye kredsbestyrelse 
var i begyndelsen både organisatorisk og 
personligt krævende. Vi måtte hver for sig 
tage et opgør med fordomme og måtte give 
og tage for at få samarbejdet til at fungere. 
Heldigvis er der kommet noget rigtig godt 
ud af det, og nu er vi én kreds, siger Kirsten 
Hessellund.

Mærkesager er uforandrede
Hun har hidtil arbejdet meget med tillids-
repræsentanters vilkår og sygeplejerskers 
arbejdsvilkår, og det er også hendes mærke-
sager i den nye kredsbestyrelse, der blev valgt 
i november. 

Kirsten Hessellund er desuden meget 
optaget af, hvordan samarbejdet med de sy-

geplejefaglige ledere er, og hvordan kredsen 
kan være med til at præge udviklingen på 
arbejdspladserne. 

- Sygeplejerskers arbejdsvilkår har i de senere 
år fyldt lige så meget som lønspørgsmå-
let. Ved OK 13 var vores hårdeste kamp at 
forsvare de rettigheder og vilkår, vi havde. Når 
det bliver bedre tider, skal vi til at fokusere på 
lønnen igen, siger Kirsten Hessellund.

I 10 års arbejde på kredsniveau har hun hele 
tiden haft for øje, hvad medlemmerne ønsker 
af deres politikere i kredsen, herunder hvad 
de skal beskæftige sig med.

- Vi skal hele tiden huske, hvorfor vi er der, og 
at vi er der for medlemmernes skyld. Jeg har 
arbejdet rigtig meget med at forbedre TR’s 
muligheder for at agere. Det er vigtigt, at de 
som valgte repræsentanter har de bedste 
muligheder for at nå ud til medlemmerne, 
siger Kirsten Hessellund. 

Hun har i den første tid i kredsbestyrelsen 
også arbejdet med at etablere medlemsbla-
det Kredsløbet, der udkommer fire gange om 
året til alle medlemmer af Kreds Syddan-
mark.    

10 åR I MEDLEMMERNES 
TjENESTE
Et dramatisk forløb op til DSR’s nye politiske struktur og et krævende arbejde med at smelte 
forskellige kulturer sammen i den nye kredsbestyrelse. Kirsten Hessellund har deltaget i en 
spændende udvikling.

Kirsten Hessellund
Sygeplejerske på dialyseafdelingen på Fredericia Sygehus i 27 år. Hun blev tillidsrepræsentant for sine kolleger i 1995 og har været fællestillidsrepræsen-
tant siden 1998. Desuden har hun i 10 år været med i Dansk Sygeplejeråds bestyrelsesarbejde på kredsniveau, først i Vejle Amtskreds og fra 2007 i Kreds 
Syddanmark.

KB-medlem Kirsten Hessellund
– arbejdsvilkår fylder fortsat meget.



Som 67-årig har rådmand for ældre- og 
handicapområdet i Odense Kommune Per 
Berga Rasmussen (EL) en naturlig interesse i, 
at det er en god kommune at blive ældre i. Den 
drevne politiker, der første gang kom i byrådet 
valgt for DKP i 1974, er dog ikke drevet af 
personlige motiver i sit politiske arbejde.

- Det handler primært om at sikre en god, 
stabil og konstruktiv ældre- og handica-
pomsorg i Odense Kommune. Men idealerne 
er under et kæmpe økonomisk pres. Rege-
ringen vil gerne give det udseende af, at 
ældreområdet tilføres en ekstra milliard kr. 
i hele landet, men vi oplever virkeligheden 
anderledes. Vi får 32 mio. kr. fra ældrepul-
jen, men er blevet beskåret med 100 mio. kr. 
i budgettet, så bundlinjen er et minus på 68 
mio. kr., siger Per Berga Rasmussen.

Han har fået sin sag for som rådmand for et 
meget borgernært område, hvor effekten af 
besparelser hurtigt bliver mærkbar. 

- Det har stor virkning, når man griber ind i 
ældre menneskers hverdag. Nogle vil opfatte 
det som en serviceforringelse, og det vil have 
en negativ effekt på beskæftigelsen. Der skal 

spares løntimer, og det går ud over varme 
hænder. Grundlæggende går det ud på at 
spare tid, for eksempel om en eller to medar-
bejdere skal køre nattevagt i hjemmeplejen, 
og så rører vi også ved trygheden ved at køre 
om natten, siger Per Berga Rasmussen. 

Teknologien må ikke styre
Han kender også dilemmaerne ved et af 
tidens store mantraer, velfærdsteknologi. På 
den ene side kan det gøre ældre og han-
dicappede mere selvhjulpne og give dem 
større frihedsgrader, og teknologien kan 
skabe et bedre arbejdsmiljø for medarbej-
derne med færre tunge løft. Desuden kan 
der spares lønkroner. 

På den anden side kan teknologien ikke 
erstatte den menneskelige kontakt og skal 
anvendes med omtanke.

- Vi må se på, om vi alle kan se frem til at få en 
fornuftig omsorg den dag, vi ikke kan det, vi 
kan i dag. Hvis basale ydelser i fremtiden skal 
løses via frivillighed, er jeg bekymret. Det er 
en kommunal opgave, og frivilligt arbejde 
handler om livskvalitet, siger Per Berga 
Rasmussen.

brud med besparelser
Kommunens ældre- og handicapområde har 
et driftsbudget på knap 2,1 mia. kr. og cirka 
4.000 ansatte. Rådmanden vil kæmpe for, at 
2015-budgettet bryder med de senere års be-
sparelser, og at udgifter til erhvervsudvikling, 
og hvad han betegner som prestigeprojekter, 
ikke trykker de basale ydelser til borgerne. 

Per Berga Rasmussen anser sygeplejersker 
som en meget vigtig faggruppe i bestræbel-
serne på at få borgere til t bo længst muligt i 
eget hjem. 

- Når ældre og handicappede borgere bor 
længere i eget hjem, får sygeplejersker en 
mere aktiv rolle, idet de kan gå ind i forbe-
handling af hjemmeboende og rehabilite-
ringsforløb, siger Per Berga Rasmussen.   

Anni Grimm er uddannet sygehjælper på 
Rigshospitalet dengang, den uddannelse 
fandtes, og arbejdede i en årrække på både 
Riget og andre hospitaler. Derefter skiftede 
hun til den kommunale ældresektor, hvor 
hun arbejdede på plejecentre og med 
kørende vagter. Omkring 30 år i plejesek-
toren gav en solid ballast til at sætte sig 

i formandsstolen i Udvalget for social og 
ældre i Vejen Kommune ved årsskiftet.

Som snart 72-årig er Anni Grimm (DF) tændt 
på opgaven at gøre det endnu bedre at være 
ældre i kommunen, end det efter hendes 
vurdering allerede er. 

NåR jEg bLIvER 
gAMMEL – I ODENSE

NåR jEg bLIvER 
gAMMEL – I vEjEN

DET vIL KOMMuNALpOLITIKERNE: 

KOMMUNALPOLITIKERE
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Rådmand Per Berga Rasmussen  
– idealerne er under voldsomt pres.

Udvalgsformand Anni Grimm 
– varme hænder frem for bureaukrati.
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KOMMUNALPOLITIKERE

- Overordnet synes jeg ikke nødvendigvis, at 
det går godt på ældreområdet. Der er oven 
fra indført alt for megen kontrol og unød-
vendigt bureaukrati. Vi må give ansvar til 
medarbejderne og ruste dem med de rigtige 
kompetencer, så de kan løfte opgaverne. 
Og så skal vi afbureaukratisere, hvor det er 
muligt, så alt arbejdet kan foregå på et solidt 
og fornuftigt grundlag, siger Anni Grimm.

Hun er tilhænger af en jordnær tilgang til 
at udføre arbejdet med kommunens ældre. 
Når der bliver effektiviseret og afbureaukra-
tiseret, er hun ikke i tvivl om, at det vil give 
flere varme hænder i ældreplejen.

Hvor svært kan det være?
Anni Grimm har været rundt på en række 

af kommunens institutioner og glæder sig 
over det liv og den glæde, hun har mødt 
blandt både beboerne og de hjemmebo-
ende borgere, der gør brug af aktiviteter og 
madordninger. Hun har også mødt engage-
rede ledere og medarbejdere.

- Jeg tror ikke, det er så svært. Ledelsen har 
meget fokus på at udvikle kompetencerne i 
medarbejdergrupperne, så de også kan løse 
de nye opgaver, der følger af, at borgerne 
udskrives tidligere fra sygehuse, siger Anni 
Grimm.

Den sygehjælperuddannede udvalgsfor-
mand har også sin klare mening om sygeple-
jerskers rolle.

- Det vigtigste er deres faglighed, og det 
er også et krav, at de er vældig gode til at 
samarbejde med andre faggrupper, så vi 
kan få anlagt et helhedssyn på den enkelte 
borger. Sygeplejersker skal desuden være 
gode til at fordele arbejdsopgaverne på 
andre faggrupper. På lidt længere sigt 
kunne jeg godt forestille mig en udvikling 
hen mod egentlige sygeplejeklinikker for at 
få samlede enheder og højne fagligheden, 
siger Anni Grimm.

På handicapområdet glæder hun sig over, at 
der er etableret en central handicapservice 
med ergoterapeuter til rådighed i en af kom-
munens fire centerbyer, Brørup. 

Når jeg bliver gammel  – i Vejen

Sundhedsvæsenet i Region Syddanmark vil 
i de kommende år gennemleve de største 
forandringer nogensinde. Der bygges nye 
akutsygehuse for et tocifret milliardbeløb, 
sengekapaciteten skal efter planen reduceres 
med 30 procent, og patientforløbene vil blive 
dramatisk kortere.

Socialdemokraten Poul-Erik Svendsen har 
indledt sin tredje periode som formand for 
regionens sundhedsudvalg, og han træder på 
bremsen i forhold til de nationale krav om at 
reducere i antallet af sygehussenge. 

- Med ambulante behandlinger og øget brug 
af ny teknologi bliver behovet for sengeplad-
ser mindre. Men vi har fået beskåret sygehus-
projekterne i Aabenraa, Kolding og Odense 
med omkring 25 procent, og jeg vil fastholde, 
at det er for meget. Jeg kan se en situation 
om syv-otte år, hvor vi må konstatere, at det 

hele ikke hænger sammen, siger Poul-Erik 
Svendsen.

Han advarer mod at overvurdere effekten 
af at indføre velfærdsteknologi som vejen til 
effektiviseringer og mindre personale. 

- Der vil fortsat blive brug for masser af 
hænder, og især for alvorligt syge mennesker 
er pleje og omsorg guld værd. Man skal over-
ordnet passe på med, hvor meget, man tror, 
man kan beskære personalet. Vores opgave er 
at sikre, at pengene i sundhedsvæsenet bliver 
brugt så godt og effektivt som muligt i forhold 
til patienterne. Men hvis personalet ikke trives 
og har et godt arbejdsliv, vil vi næppe kunne 
skabe gode patientforløb, siger Poul-Erik 
Svendsen.

flere sygeplejersker
Sundhedsdirektør i Region Syddanmark 

Jens Elkjær udtalte til DSR, Kreds Syddan-
marks beretning for 2013, at der vil være 
en nettotilvækst af sygeplejerskestillinger 
i de kommende år, og at behovet for den 
basale pleje, der udføres af andre persona-
legrupper, vil falde i takt med de hurtigere 
patientforløb. Den vurdering deler Poul-Erik 
Svendsen.

- Der vil ske ændringer i personaleudviklin-
gen imellem sygeplejersker og FOA-ansatte 
i takt med, at patienter passerer hurtigere 
igennem systemet, og det meste af indlæg-
gelsestiden bruges på selve behandlingen. 
Ændringerne vil øge behovet for højtspecia-

TEKNOLOgI KAN IKKE 
ERSTATTE HæNDER

DET vIL REgIONSpOLITIKERNE: 

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik 
Svendsen – vigtigt at personalet trives.
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Teknologi kan ikke erstatte hænder

Ligesom sin formandskollega i det somati-
ske sygehusvæsen er den nye formand for 
psykiatri- og socialudvalget i Region Syd-
danmark, Thies Mathiasen (DF), skeptisk over 
for, om de kommende års sammenlægninger 
vil reducere behovet for medarbejdere. Både 
voksenpsykiatri, retspsykiatri og børne- og 
ungdomspsykiatri vil som led i en generalplan 
blive samlet i færre enheder.

- Psykiatrien er et voldsomt forsømt område 
gennem mange år, og jeg tror ikke, at perso-
nalebehovet bliver mindre. Vi bliver stadig 
bedre til at diagnosticere og finde borgere, 
som har behov for hjælp, og umiddelbart tror 
jeg, der bliver behov for flere medarbejdere i 
psykiatrien. Det kan godt være, at vi kan kom-
me så langt med at forbedre behandlingsmu-
lighederne, at vi på længere sigt kan bevare 
status quo personalemæssigt – men ikke i de 
første 10-15 år, siger Thies Mathiasen. 

Den nye psykiatriformand understreger, at 
han endnu ikke har haft tid til at stikke en 

politisk finger i jorden inden for området, men 
i hvert fald på et område er han meget klar i 
mælet. Kommunikationen med personalet og 
de nære samarbejdspartnere i kommunerne 
vil blive prioriteret meget højt. 

- En af de største opgaver er at gøre de over-
ordnede målsætninger inden for psykiatrien 
– herunder at behandlingsgarantien i løbet 
af 2015 bliver nedsat fra to måneder til 30 
dage – kendt for personalet og at gøre brug 
af medarbejdernes erfaringer. Psykiatriske 
patienter er sårbare mennesker, der skal 
behandles af erfarne medarbejdere, og som 
politikere skal vi sørge for, at der er dialog fra 
direktionen og ned på gulvet. Opgaver kan 
måske forenkles eller udføres anderledes, 
og vi skal bruge de gode ideer fra personalet, 
siger Thies Mathiasen. 

Retten til et godt liv
Den akutte voksne patient vil i fremtiden blive 
indlagt via det lokalpsykiatriske center i kom-
munerne eller den psykiatriske akutmodta-

gelse (PAM) i regionen. I Odense og Aabenraa 
vil PAM være integreret i den fælles akutmod-
tagelse (FAM), mens den i Esbjerg og Vejle vil 
være integreret i den psykiatriske skadestue. 

- FAM skal i fremtiden være meget opmærk-
som på dobbeltdiagnoser, at patienter kan 
have både psykiatriske og somatiske lidelser. 
Vi skal også sørge for, at kommunerne er 
opdaterede om deres opgaver i forhold til 
borgere med psykiatriske lidelser, så vi sikrer 
en ordentlig opfølgning på behandlingen i 
psykiatrien. Mit ideal er, at sindslidende skal 
have et lige så godt liv som andre mennesker, 
siger Thies Mathiasen.

Han ser frem til et godt samarbejde med 
Dansk Sygeplejeråd og dets medlemmer i 
både psykiatrien og lokalpsykiatrien. Som 
bindeled mellem patienter, borgere, pårø-
rende og behandlere vil sygeplejersker også i 
fremtiden spille helt centrale roller. 

liserede medarbejdere som sygeplejersker, 
siger Poul-Erik Svendsen. 

Det nære sundhedsvæsen
Udbygningen af en række sygehuse i regio-
nen foregår over en periode på 8-10 år, og 
regionens sundhedspolitikere har fokus på 
at løse sundhedsopgaverne her og nu. Kva-
liteten af behandlingen skal være på et højt 

niveau, også i tiden frem mod den endelige 
implementering af akutplanen, og stikprøver, 
statistikker, besøg og konkrete patientklager 
er redskaber til at sikre, at virkeligheden lever 
op til idealerne. 

Poul-Erik Svendsen er ligeledes optaget af det 
nære sundhedsvæsen, at samspillet mellem 
region og kommuner fungerer endnu bedre. 

Han mener, at enhver kommune bør have et 
sundhedscenter med læger, sygeplejersker 
og andre personalegrupper – også gerne med 
regionale funktioner og specialister – til at 
tage over, når borgerne vender hjem fra de 
stadig kortere behandlingsforløb på syge-
huse. For de er kommet for at blive. 
  

TEKNOLOgI KAN IKKE 
ERSTATTE HæNDER

fORSøMT pSyKIATRI 
TåLER IKKE 
NEDSKæRINgERDET vIL REgIONSpOLITIKERNE: 

REGIONSPOLITIKERNE

Psykiatriformand Thies Mathiasen 
– behov for flere ansatte i psykiatrien.



fEA - NåR Du påTAgER DIg 
fRIvILLIgT EKSTRAARbEjDE

FEA er en forkortelse af frivilligt ekstra 
arbejde. Det er en del af arbejdstidsaftalen, 
indgået mellem henholdsvis Danske Regio-
ner (DR) og DSR, § 16 og mellem Kommu-
nernes Landsforening (KL) og DSR, § 17. 

Bestemmelsen er indført for at give mu-
lighed for at betale ansatte for frivilligt at 
påtage sig ekstra arbejdsopgaver – ud over 
det, man er ansat til. 

FEA er kendetegnet ved, at det kan plan-
lægges samt er tids- og opgavemæssigt 
afgrænset. Det kan for eksempel bruges 
ved ventelisteafvikling, sygefravær af et vist 
omfang, ubesatte stillinger og ferieafvikling.

Overarbejde og merarbejde, som ifølge reg-
lerne i arbejdstidsaftalen er noget ekstra-
ordinært – kan ikke planlægges og FEA kan 
dermed ikke anvendes i akutte situationer.
Vilkårene for FEA aftales lokalt. Efter 

indgåelse af lokalaftale er det frivilligt for 
den enkelte, om vedkommende ønsker at 
påtage sig FEA.

Inden for det kommunale område skal der 
aftales vilkår lokalt, og der kan aftales FEA 
også ud over gennemsnitligt 37 timer pr. 
uge.

Inden for det regionale område skal der 
også aftales vilkår lokalt, men her er der 
aftalt en minimumsbetaling, hvis der ikke 
kan opnås enighed om honoreringen. 

Det aftales lokalt, hvordan der honoreres, 
hvis FEA vagten aflyses, samt ved sygdom.

Man kan sige, at den væsentligste forskel 
for FEA-vagter i forhold til over-/merar-
bejde er, at den ansatte ikke kan pålæg-
ges en FEA-vagt, selv om der er indgået 
lokalaftale.

Gerda Dam Hansen

bLIv EN HAj
Nu kan du blive endnu bedre til Word, Outlook, Excel og Powerpoint

•	 Helt	gratis	for	dig	som	DSR	medlem
•	 E-	learning	på	alle	niveauer
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Start i dag på www.dsr.dk – søg på ”bliv en haj”


