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LEDEREN

Kære medlemmer

En nyuddannet sygeplejerske kan se 
frem til et arbejdsliv, til hun er 70 eller 72 
år. Prøv lige at forestille dig, at hun bliver 
ansat i en treskiftet vagt i f.eks. FAM i 
vores område. Det kræver både individuel 
robusthed og arbejdsgivere, der formår 
at skabe gode arbejdsvilkår og indtænker 
livsfasepolitikker for at fastholde deres 
medarbejdere.

Mange forhold spiller ind på, hvilket ar-
bejdsliv en sygeplejerske får. Arbejdsmiljø 
og –vilkår, arbejdstid og anerkendelse er 
nogle af de elementer, der skal gå op i en 
højere enhed. Og så er der grunduddan-
nelsen på vore professionshøjskoler, som 
fagligt og personligt skal ruste fagets 
kommende udøvere til at stå distancen.

I denne udgave af Kredsløbet er hoved-
temaet den revision af sygeplejerske-
uddannelsen, der får virkning fra næste 
gang, der optages nye studerende. Som 
sygeplejerske kan du have oplevet flere 
revisioner af uddannelsen og måske til 
tider selv følt behovet for at få ajourført 
dine færdigheder.

I Dansk Sygeplejeråd er målet at styrke 
uddannelsen i både indhold og i forhold 
til de patienter og borgere, vi tager os 
af i dagligdagen. Mit eget bud er, at vi 
skal styrke fokus på den praktiske del af 
uddannelsen. Selv om vi ligger pænt i 
forhold til gennemsnittet, oplever vi også 
i Syddanmark, at op mod hver fjerde stu-
derende falder fra under uddannelsen.

En af vejene til at få flere til at gennem-
føre er at styrke de kliniske vejlederes 
muligheder og kompetencer, så de kan 
varetage deres uddannelsesopgave over 
for studerende bedst muligt. Disse nøgle-

DEN GODE BEGYNDELSE PÅ 
ET LANGT ARBEJDSLIV 

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

personer på praktikstederne skal løbende 
have tilbud om uddannelse og ajourføring 
af deres viden, samt sikring af vilkår for 
i realiteten at have tilfredsstillende tid 
sammen med den studerende.

DSR har over 16.000 medlemmer i Kreds 
Syddanmark. Af dem er omkring 100 
ledige, det kan svinge lidt. Med respekt 
for de ledige må jeg konstatere, at vi 
flere steder har sygeplejerskemangel, 
og at samfundet har behov for flere vel-
uddannede sygeplejersker i fremtiden. 
Det stiller krav om, at vi uddanner flere, 
at flere gennemfører uddannelsen, og at 
flere bliver i faget i mange år. 

Jeg ser også gerne, at arbejdsgiverne for-
mår at skabe så gode rammer om arbejds-
livet, at flere sygeplejersker får lyst til at 
være i det flere timer. Vi er i den gunstige 
situation, at sundhedsvæsenet har brug 
for al den arbejdskraft, det kan trække ud 
af os. Blot det foregår under ordnede og 
sunde vilkår. Det bekymrer mig i den for-
bindelse, at vi oplever sygeplejersker gå 
ned i tid på grund af dårlige arbejdsvilkår. 

Min opfordring skal også være at tage 
godt imod studerende på den reviderede 
uddannelse og sikre dem en god intro-
duktion og klinisk uddannelse.

Jeg ønsker alle en velfortjent og livgiven-
de sommer. På bagsiden kan du få genop-
frisket, hvordan reglerne for sommerferi-
en er, hvis du skulle være i tvivl. Jeg håber, 
vi ses veludhvilede til nogle af kredsens 
arrangementer i løbet af efteråret, som 
du nu kan danne dig et overblik over på 
vores Facebook-side.     

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 3
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DEN NYE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSE

Det danske sund- hedsvæsen for- andrer sig 
i disse år så hurtigt og så meget, at der er 
mange gode grunde til, at sygeplejerskeud-
dannelsen ikke er langtidsholdbar.

Patienter udskrives tidligere fra hospitaler, 
og en større del af sygeplejen foregår i 
primærsektoren, hvor kommunerne kæmper 
for at holde sig på omgangshøjde med 
udviklingen. Danskerne bliver ældre og 
ældre, der bliver flere kronisk syge, teknolo-
gien kan stadig mere, og flere borgere må 
klare sig i eget hjem.

– Alt sammen stiller det andre krav til syge- 
plejerskers kompetencer og mål. Spændvid-
den i sygeplejen vokser. På den ene side skal 
hun kunne arbejde i borgerens eget hjem, på 
den anden side skal hun arbejde i tværsekto-
rielle og tværprofessionelle team. Sygeple-
jersken har direkte kontakt med patient/
pårørende, men skal også kunne agere på 
afstand med telemedicin og mobiltelefon. Og 
så er der fortsat den traditionelle sygepleje 
for ældre og demente, som skal vejledes i at 
klare sig selv i højere grad, siger 2.-næstfor-
mand i Dansk Sygeplejeråd (DSR), Dorte 
Steenberg.

DSR’s mærkesager
Hun sidder i den overordnede styregruppe 
som repræsentant for Sundhedskartellet i 
den proces, der skal føre frem til, at ni sund- 
hedsfaglige uddannelser er revideret fra det 
nye studieårs start. Hun har ligeledes 
arbejdet specifikt i den monofaglige gruppe 
med formål og slutkompetencer i sygeplejer-
skeuddannelsen. Øvelsen at få politiske og 
faglige interesser fra mange parter til at gå 
op i en højere enhed er ikke simpel.

– Vi har fra DSR’s side forsøgt at holde fast i 
uddannelsens ensartethed på nationalt plan 
og på at få kliniske aftryk tidligere ind i ud- 
dannelsen. Vi er lykkedes med at få det 
skrevet tydeligere ind i uddannelsens formål 
og slutkompetencer. Et tredje vigtigt punkt 
har været, at der historisk er så meget godt i 
vores uddannelse, at det ikke nytter at smide 
den opnåede viden og kompetencerne ud 
med badevandet, siger Dorte Steenberg.

Kvalitetssikring af praktik
Meget af den kliniske del af uddannelsen 
foregår på hospitaler eller i kommuner. DSR 
nåede ikke i mål med, hvordan de store 
modtagere af studerende kan kvalitetssik-
res, så forholdene bliver mere homogene. 
Danske Regioner og KL har fra begyndelsen 
været meget optaget af at hæve kvaliteten 

af netop de studerendes praktik, men i den 
sidste ende rakte det ikke til at indføre en 
akkreditering eller anden kvalitetssikring af 
uddannelsessteder, og et kompetenceløft til 
de kliniske vejledere indgik ikke i forhandlin-
gerne. 

DSR har været kritisk over for, i hvor høj grad 
professionshøjskolerne skulle have frihed til 
at tilrettelægge det tredje studieår selv. De 
to første studieår er ens over hele landet, og 
det samme er læringsmålene for den sam- 
lede uddannelse. I praksis vil de institutions-
specifikke elementer formentlig komme til at 
bestå af eksempelvis et internationalt modul 
eller andre særlige forløb, der ikke er i 
konflikt med uddannelsens formål. 

– Nogle steder ligger første del af praktikken i 
den primære sektor. Både når det gælder 
kommuner og regioner, skal de være 
skarpere på, hvad de kan bidrage med af 
kompetencer til den samlede uddannelse. I 

UDDANNELSEN MÅ HOLDE TRIT MED 
ALT DET NYE
De nye studerende begynder 1. september på en revideret sygeplejerske- 
uddannelse, som Dansk Sygeplejeråd har forsøgt at præge i den ønskede retning 

Den nye uddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet 
igangsatte i 2014 et arbejde, der skal 
forbedre de ni sundhedsfaglige professi-
onsbacheloruddannelser, herunder 
sygeplejerskeuddannelsen.

Den reviderede sygeplejerskeuddannel-
se får virkning fra 1. september 2016 og 
vil fortsat være på 3,5 år med sammen-
lagt 11 måneders praktik på primært 
offentlige sygehuse og i den kommunale 

2. næstformand i Dansk Sygeplejeråd Dorte Steen-
berg: Spændvidden i sygeplejen vokser hele tiden.
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STUDERENDE MØDER  
EN ANDEN KOMMUNAL  
VERDEN

Esbjerg Kommune er i færd med at reorganisere sundheds- og omsorgsområdet 
med fem nye sygeplejeklinikker, opdeling af de cirka 160 hjemmesygeplejersker 
i fem team og etablering af en akutfunktion til at sikre en glidende overgang 
mellem sygehus og eget hjem

– Vi er i gang med at bygge det nære sund- 
hedsvæsen op og ligger vandret for at ud- 
vikle kompetenceniveauet i hjemmesygeple-
jen. For studerende et det et helt andet 
læringsmiljø end hidtil, siger hjemmesyge-
plejechef Anni Kjærgaard Sørensen.

Paradigmeskiftet i sundhedsvæsenet, hvor 
sygehusene står for de specialiserede op- 
gaver, og kommuner tager over med fær- 
digbehandling inden for stort set alle speci- 
aler, får også konsekvenser for, hvornår i 
studieforløbet en kommune ønsker at mod- 
tage studerende. Den stigende kompleksitet 
i opgaverne øger kravene, og det er en fordel 
af have gennemgået somatik og også gerne 
psykiatri forinden. 

– Vi ønsker, at de skal være så langt i studiet, 
at de kan opnå den fulde gevinst ved at være 
hos os, og det vil sige uddannelsens tredje år. 
I kommunerne møder studerende alle typer 
af borgere, som de skal kunne helhedsvurde-
re, og af samme årsag vil det også være en 
fordel, hvis de eksempelvis har været i psy- 
kiatrien, siger Anni Sørensen.

De gode læringsmiljøer
Sundhed & Omsorg i Esbjerg er normeret til 
at modtage 120 studerende pr. år, og der- 
udover har området et par studerende fra 
modul 13 i borgerrettet forebyggelse og 
demens samt to til fire udenlandske 
studerende. Læringsmulighederne i nye 
team med 32-45 hjemmesygeplejersker vil 
være store, hvis de på forhånd har den 
nødvendige viden og praktiske færdigheder 
fra det øvrige sundhedsvæsen. 

Også den sygeplejebemandede akutfunkti-

on med 12 sygeplejersker vil være et godt 
læringsmiljø, når den i samarbejde med 
Sydvestjysk Sygehus åbner til august. 
Funktionen skal følge borgere på tværs af 
sektorer, så de for eksempel kan fortsætte 
smertebehandlingen, når de kommer hjem 
fra sygehuset, og genindlæggelser kan 
forebygges.

Advarsel mod tidlig praktik
I alle områder foregår en opkvalificering af 
medarbejdere for at løfte det faglige niveau. 
Hidtil har Sundhed & Omsorg modtaget 
studerende i sjette og 11.-12. modul. Anni 
Sørensen advarer mod, at den kommunale 
praktik placeres i starten af uddannelsens 
andet år, som der lægges op til fra centralt 
hold.

psykiatrien er der særligt fokus på patien-
tinddragelse, og hvad man kunne betegne 
som en mere nøgen sygepleje uden brug af 
udstyr, siger Dorte Steenberg. 

Er det gået for hurtigt?
Professionsbacheloruddannelsen for syge- 
plejersker blev indført i 2000, og Dorte 
Steenberg vurderer, at man er nået langt i at 
forme en uddannelse af høj kvalitet, som 
tilgodeser både sundhedsvæsenet og den 
enkeltes ønsker.

– Mange sygeplejersker har det perspektiv, at 
de skal kunne videreuddanne sig, og det kan 
de med de kompetencer, de får på grundud-
dannelsen. Man bliver også klogere på viden- 
skabsteori og –metode, og uddannelsen er 
ligesom de øvrige sundhedsuddannelser en 
del af en samlet kvalifikationsramme, siger 
Dorte Steenberg.

I disse måneder foregår arbejdet med at 
udarbejde studieordninger på skolerne, så 
de kan være klar til 1. september. DSR havde 
gerne set, at de først fik virkning fra 1. 
februar 2017, så revisionen ikke skulle 
hastes igennem. Men sådan er der så meget i 
en politisk verden.    

Den nye uddannelse
hjemmepleje. De to første studieår er 
fælles, hvorimod de sidste halvandet år i 
højere grad vil være institutionsbestem-
te, så den enkelte professionshøjskole 
får mere råderum. 

Styrelsen for videregående uddannelser 
sendte i marts udkast til uddannelses-
bekendtgørelse i høring, og i disse 
måneder udarbejdes studieordninger på 
de enkelte skoler.  

Hjemmesygeplejechef i Esbjerg Kommune Anni 
Kjærgaard Sørensen: Studerende får størst udbytte 
af at være hos os i tredje studieår.



DEN NYE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSE

I Psykiatrisk Afdeling Odense og Børne- og 
Ungdomspsykiatri Odense bliver studerende 
tilknyttet en eller to patienter, for at arbejdet 
ikke bliver for overvældende, og der er tid til 
at fordybe sig i den enkelte patients situ- 
ation. De to afdelinger, der fysisk har hjem- 
me på OUH, men hører under Psykiatrien i 
Region Syddanmark med i alt 3.000 med- 
arbejdere, modtager studerende på modul 
otte og 11.-12. modul. 

Det er gået for hurtigt
Klinisk sygeplejelærer Jette Christensen er 
medlem af den taktiske styregruppe ved UC 
Lillebælt, som er ved at udarbejde professi-
onshøjskolens nye studieordning, der skal 
fungere fra september, og hun deltager 
ligeledes i semesterbeskrivelsesudvalget. I 
den forbindelse indleder hun med en be- 
klagelse.

– Vi har endnu ikke fået den endelige be- 
kendtgørelse for den reviderede sygeplejer-
skeuddannelse og har måttet foretage flere 
justeringer undervejs i vores arbejde. Det har 
været op ad bakke, der har ikke været tid til 
at fordybe sig i materialet, og jeg må kon- 
statere, at der var helt anderledes ro på, da 
uddannelsen senest blev revideret i 2008, 
siger Jette Christensen.

Ligesom flere andre sektorer foretrækker 
psykiatrien at modtage studerende hen mod 
afslutningen på deres uddannelse. Sygeple-
jersker i psykiatrien trækker på det humanvi-
denskabelige område, men har også at gøre 
med somatiske patienter og bygger oven på 
den læring, studerende får på sygehuse. Ud 

STUDERENDE SKAL KUNNE KLARE  
LIDT AF HVERT
At arbejde med psykiatriske patienter kræver robusthed. Man skal kunne tåle at 
blive afvist, hvis patienten ikke umiddelbart kan samarbejde, og man skal have 
evnen til at skabe gode relationer for at udøve sygepleje over for patienter med 
psykiatriske diagnoser

over læringsaspektet udgør studerende på 
tredje år et rekrutteringspotentiale, og nogle 
vælger at skrive bacheloropgave om psykia- 
triske emner.

Eksamener fylder for meget
Trods den ifølge Jette Christensen noget 
forhastede proces frem mod den nye ud- 
dannelse, ser hun fremskridt i indholdet, 
blandt andet at der er færre prøver. 

– Et af mine ønsker har været, at man ikke 
skal have så mange eksamener som nu. De 
fylder alt for meget i forhold til, hvad man 
som studerende kan lære i klinikken. Vi har 
også et ønske om længerevarende praktik-
ker end otte uger, hvoraf eksamen fylder 
mellem en og to uger, siger Jette Christensen.  

Ud over færre eksamener ser Jette Christen-
sen frem til, at den nye uddannelse forhå-
bentlig bliver mindre fragmenteret, som, hun 
mener, den nuværende, modulopbyggede 
uddannelse har haft tendens til. Hun håber, 
den nye semesteropdelte uddannelse kan 
bidrage til større sammenhæng end tid- 
ligere.
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Centerchef på FAM i Aabenraa Helle Overgaard: 
Godt at innovation og forskning får større plads.



FAM-CHEF GIVER PLUSPOINT  
TIL NY UDDANNELSE
Den Fælles akutmodtagelse (FAM) på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa 
modtager i gennemsnit 45 somatiske patienter fordelt på fem specialer i døgnet. 
Hertil kommer 65 patienter via skadevisitationen, 112 eller traumer og siden 
september i fjor også akutte psykiatriske patienter

Det i alt cirka 100 medarbejdere store pleje- 
personale i FAM, hvoraf hovedparten er 
sygeplejersker, har ofte hænderne fulde, og 
de sygeplejestuderende kommer i nærkon-
takt med akutsygepleje og indlæggelsesfor-
løb på i reglen op til 48 timer. Der er fokus på 
korttidssygepleje, igangsætning af behand-
ling og afklaring af eventuelle fortsatte 
behandlingsforløb på stamafdelinger. 

Centerchef Helle Overgaard, selv uddannet 
sygeplejerske for cirka 30 år siden og med en 
diplom- og masteruddannelse oven i, kan 
tilbyde studerende indblik i et travlt og ud- 
fordrende miljø. Hun er tilfreds med, at 
revisionen af sygeplejerskeuddannelsen 
tegner til at passe til samfundsudviklingen, 
og at tilgangen til patienten er det hele 
menneske. 

– Sygeplejerskeuddannelsen åbner sig mod 
en foranderlig verden, hvor vi også kommer i 
kontakt med flygtninge og folk, der bevæger 
sig internationalt. Jeg kan også godt lide, at 
innovation ses som en metode til forandring, 
som vi skal være meget bevidste om, og at 
forskning er tænkt yderligere ind, siger Helle 
Overgaard.

Veluddannede sygeplejersker
Som medlem af uddannelsesudvalget for 
sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg og 
Sønderborg har også kriterierne for god- 
kendelse af praktikpladser hendes interesse. 
Uddannelseskravet til de kliniske vejledere, 
der tager sig af vejledning og undervisning i 
klinikken, er formelt fastholdt til 1/6 
diplomuddannelse. Men virkeligheden på 

FAM er en anden, når det gælder sygeplejer-
skernes uddannelsesniveau.

– Nogle sygeplejersker har en hel diplomud-
dannelse, og til sommer får vi to cand.cur. 
tilbage, som skal arbejde med blandt andet 
kvalitetsudvikling. De vil også deltage i vej- 
ledningen af de studerende og generelt 
være med til at højne niveauet i sygeplejen, 
siger Helle Overgaard. 

Med til at højne sikkerheden i de studeren-
des virke i klinikken er, at de i fremtiden skal 
bestå en prøve i medicinhåndtering efter 
andet studieår, inden de kan fortsætte på 
uddannelsen. 

Generalister og specialister
FAM i Aabenraa dækker hele døgnet, og der 
er lige så meget personale på aftenvagten 
som på dagvagten. De fleste patienter kom- 
mer i tidsrummet kl. 10-20, når de har været 
forbi deres egen læge, og i aftentimer og 
weekender sker de sportsskader, der også er 
en del af døgnrytmen.

– At være på FAM stiller store krav til viden. 
Sygeplejersker skal være generalister, men 
de må også gerne have specialistviden inden 
for et område. Vi rekrutterer fra flere steder, 
for eksempel fra kardiologi, som vi har et 
team med viden om det. Også de komplekse 
medicinske patienter, vi modtager, kræver 
specialistviden, siger Helle Overgaard.

FAM er et sted, hvor der skal tages kliniske 
beslutninger. Det får de studerende også et 
indblik i. 
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Klinisk sygeplejelærer Jette Christensen, psyki-
atrien i Odense: Færre eksamener og længere 
praktikker er et ønske.
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UDDANNELSESCHEF: 

VI KAN IKKE BARE BOLTRE OS
Hvert år optager University College Lillebælt (UCL) 216 studerende på 
sygeplejerskeuddannelsen i Odense, 183 i Vejle og 76 i Svendborg

Uddannelseschef i Odense Lena Busch 
Nielsen har fulgt processen frem mod den 
nye uddannelse tæt og noteret sig, at af- 
tagerne, primært regionerne og kommuner-
ne, har været med hele vejen. Det kan der 
komme meget godt ud af, men det indebæ-
rer også et ansvar for, at de medvirker til at 
udarbejde gode studieordninger på uddan- 
nelsesstederne. 

– Jeg hilser velkomment, at man i den 11. time 
fik udarbejdet en fælles del for, hvad der sker 
på uddannelsen i de to første år. De sidste 
halvandet studieår er institutionsbestemt, 
men vi er selvfølgelig forpligtet på at få det til 
at hænge godt sammen med de to første år. 
Vi kan ikke bare boltre os, siger Lena Busch 
Nielsen.

Hun tilføjer, at de tre sygeplejerskeuddan-
nelser i UCL vil få en fælles studieordning, 
hvor der kan rykkes lidt ved fagfordelingen 
på de sidste ECTS-point, og hvor den valgfri 
periode kan komme til at rumme det, der er 
helt specielt for den enkelte sygeplejerske-
uddannelse, for eksempel med fokus på det 
internationale, simulationsundervisning og 
med en vægtning på borger- og brugerind-
dragelse. 

Pluspoint til ændringer
Lena Busch Nielsen ser tilbage på en 2008- 
uddannelse af god kvalitet, og hun har også 
positive forventninger til den nye, blandt 
andet fordi den er struktureret på en anden 
måde. 

– Det glæder mig, at der kommer en opblød- 
ning af fagområderne generelt, som 
eksempelvis fysiologi, sygdomslære og 
forskningsmetodologi, så man kan inddrage 

dem gennem hele uddannelsen, og de ikke 
som hidtil skal afsluttes. Jeg synes også, det 
er fint, at antallet af prøver er halveret i den 
nye uddannelse. Når der er prøver allerede 
efter hvert modul på 10 uger, tager de rigtig 
meget fokus, og læringsaspektet risikerer at 
træde i baggrunden. De færre prøver vil give 
mere rum til, at de studerende kan fordybe 
sig og i højere grad koble fagene til sygeple-
jefaget, siger Lena Busch Nielsen.

Hun giver ligeledes pluspoint til, at patient- 
og pårørendeinddragelse har en mere frem- 
trædende rolle, og at viden om kundskabsba-
seret praksis bliver prioriteret højt. Praksis 
bygger på evidens og forskning, og nye syge- 
plejersker skal tilskyndes til at søge og bruge 
viden fra blandt andet forskning og udvik-
ling, så det i højere grad bliver en del af 
hverdagen, og de har evidens til at møde 
stadig mere velorienterede borgere og 
patienter.    

Komplekse patienter
De nyuddannede sygeplejersker, der forlader 
uddannelsen i Odense to gange årligt, vil 
komme til at fungere i et sundhedsvæsen, 
hvor patienter og borgere har stor komplek-
sitet i deres sygdomsforløb. Ofte lider de ikke 
kun af én sygdom, og desuden har mange 
faktorer indflydelse på deres sygdomsforløb. 

– For en sygeplejerske kræver det, at man 
stiller sig åben over for patienten og de 
pårørende og er professionelt nysgerrig på, 
hvilke problemer der påvirker patienten/
borgerens situation. Sygeplejersken må 
arbejde tværfagligt og tværprofessionelt og 
være den, der inddrager andre fagligheder, 
ofte på tværs af den primære og sekundære 
sundhedssektor, siger Lena Busch Nielsen.   

Uddannelseschef på UCL i Odense Lena Busch  
Nielsen: Opblødning af fagområder er meget positivt.
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Godt på vej, men ikke i mål

SLS-FORMAND: 

VI SKAL LØFTE NIVEAUET

Den korte version af de studerendes be- 
dømmelse af den nye sygeplejerskeuddan-
nelse rummer både en anerkendelse af, at 
den nuværende professionsbacheloruddan-
nelse har god kvalitet, og at der fortsat er 
mangler for at nå topniveauet.

- Sygeplejersker skal være generalister og 
skal kunne rigtig meget efter tre og et halvt 
års uddannelse. Derefter kan de bygge 
specialistviden oven på. Den nye uddannelse 
bevarer sin længde og forholdet mellem teori 
og klinik, og der er meget tale om småfor-
bedringer og en sproglig revision, som tyde- 
liggør sygeplejerskens rolle i sundhedsvæse-
net og samfundet, siger formanden for Syge- 
plejestuderendes Landssammenslutning 
(SLS), Rasmus Dedenroth.

Niveauet skal løftes
De studerende har generelt behov for bedre 
sammenhæng mellem den kliniske og teore- 
tiske uddannelse, så teorien i højere grad kan 
overføres til den virkelighed, de møder. De 
havde også gerne set, at de kliniske vej- 
lederes kompetencer blev løftet op på kandi- 
dat- eller masterniveau fra den nuværende 
uddannelse, 1/6 diplom. 

– Vi kan have undervisere på skolerne, som 
er ph.d. i sygepleje, og møde kliniske vej- 
ledere, som er uddannet før professionsba-
cheloruddannelsen. Deres tilgang og sprog- 
brug over for studerende kan være meget 
forskellig, og vi skal finde fodfæstet ind 
imellem. Den nye bekendtgørelse tydeliggør, 
hvad der allerede foregår nu i spændingsfel-
tet mellem forskning og praksis, hvor syge- 
plejersker spiller en helt central rolle. Vi be- 
væger os i et patient- og borgernært 
arbejdsfelt, hvor sygeplejersken er den 

patientnære leder, og hvor udviklingen skal 
bevæge sig i retning af kandidat- og 
masterniveau, siger Rasmus Dedenroth.

Han er tilfreds med, at det nu bliver  
tydeliggjort, at simulation er et  
udmærket pædagogisk værktøj,  
men at det ikke kan erstatte den  
autentiske patientkontakt, de  
studerende møder på afdelingerne. 

SLS medvirker gerne
Derimod er SLS-formanden bekymret  
for, at nogle skoler kan blive trængt på  
grund af demografien i områder langt  
fra de store byer. Eksempelvis har VIA  
University College syv steder, hvor  
sygeplejerskeuddannelsen udbydes,  
hvilket er dyrt i faciliteter og undervisere.  
Det kan ramme hårdt oven i generelle krav 
om besparelser på to procent.

Nøglen til at nå i mål med den nye uddannel-
se ligger i det arbejde med studieordninger, 
der foregår i disse måneder på professions-
højskolerne. Uddannelsesbekendtgørelsen 
er meget overordnet, og derfor får studie-
ordningerne stor betydning for landets 
studerende. SLS deltager gerne i dette  
arbejde.  

De sygeplejestuderendes formand, Magnus 
Dedenroth: Undervisere og kliniske vejledere  
kan tale forskelligt sprog.
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Dansk Sygeplejeråd holdt kongres fra den 9. maj til den 12. maj i Tivoli Congress 
Center, København. Kongressen havde fokus på sygeplejerskers arbejde og fag 
under overskriften ’Et bæredygtigt sundhedsvæsen’

DANSK SYGEPLEJERÅDS KONGRES 2016

DSR KONGRES 2016

involveret i seks forslag med overskrifterne: 
’En styrket indsats for at hjælpe stressramte 
medlemmer samt forebygge stress hos 
medlemmer’, ’Styrkelse af sygeplejens positi-
on’, ’Nedlæggelse af valgkredse’, ´Valgperio-
der for TR og FTR’, ’Operationalisering af TR 
udviklingsretningen’ samt ’Prioriteringer i 
sundhedsvæsenet’.

Ekstraordinær kongres i 2017
Efter en engageret debat vedtog kongres-
sen, at der skal igangsættes et udviklings-
projekt af Dansk Sygeplejeråd som organisa-
tion. Det betyder, at der skal være en 
ekstraordinær kongres inden sommeren 
næste år, så de ændringer, der eventuelt 
bliver besluttet, kan træde i kraft med 
virkning fra kredsbestyrelsesvalget i 
efteråret 2017. 

Kongressen skulle fastlægge Dansk Sygeple-
jeråds indsats i de kommende to år. 

Første dag gik med officiel åbning og besøg 
af sundheds- og ældreminister Sophie Løhde 
(V). I sin tale støttede ministeren Dansk 
Sygeplejeråds ønske om en specialuddan-
nelse i den primære sektor.

Tirsdag bestod af tema-debatter under 
overskrifterne: ’Ledelse og organisering’, 
’Kompetencer og udvikling’, ’Faglige 
fællesskaber’ og ’Vision for et bæredygtigt 
sundhedsvæsen’.

Onsdag og torsdag diskuterede kongressen 
de 33 beslutningsforslag, som de delegere-
de havde fremsat på forhånd. Kredsbestyrel-
sesmedlemmer fra Kreds Syddanmark var 
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HVERDAGSLIV

Kontakten med forældre foregår på deres præmisser på et Mor-Barn-Center. 
Sydvestjysk Sygehus har succes med at lade familier med for tidligt fødte børn 
tage hjem tidligere. Sygeplejerske Helle Opstrup giver en rapport

AUTENTISK SYGEPLEJE  
BLANDT FAMILIER MED TIDLIGT FØDTE
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Ved normale fødsler er forældre på barsels-
afdelingen i få dage, mens opholdet på 
neonatalafsnittet kan vare i måneder. Især 
det sidste giver mulighed for at udøve, hvad 
Helle Opstrup betegner som autentisk syge- 
pleje tilpasset familiens behov. Forældre er 
meget forskellige, og derfor skal de behand-
les individuelt. 

– Amning fylder generelt meget, og især hvis 
det er unge familier, der får et barn før plan- 
lagt, handler det også meget om spædbarn-
spleje. Ofte bliver fødslen et akut og drama- 
tisk forløb, og forældrene er berøvet den 
forberedelsestid, hvor de skulle have sat sig 
ind i, hvad det vil sige at have ansvaret for og 
passe en nyfødt. Vi skal som sygeplejersker 
tage vare på den tid, de mister, og vi skal give 
dem troen på, at det hele nok skal gå godt, så 
de tør knytte sig til barnet, siger Helle 
Opstrup.

Familiedannelse er vigtig
Bortset fra en kort periode på intensivafde-
ling har Helle Opstrup hele sit arbejdsliv som 
sygeplejerske beskæftiget sig med børn. 
Hun kom til børneafdelingen i december 
1985, da hospitalet hed Centralsygehuset i 
Esbjerg.

De ydre rammer har ændret sig meget siden 
dengang. På neonatalafsnittet kan far få en 
seng ved siden af moderen og barnet på en 
familiestue, og der er mad til alle under op- 
holdet. 

– En vigtig opgave er at fremme familiedan-

Der er langt fra den hektiske atmosfære på 
et normalt sygehusafsnit med hurtige ind- 
læggelser og høj produktion til et neonatal-
afsnit, hvor forældre til tidligt fødte børn kan 
opholde sig i månedsvis for at være tæt på 
familiens nyfødte. 

Det samme gælder sygeplejen. Hvor kolleger 
kan blive helt stakåndede af at give de nød- 
vendige informationer til patienter, der er 
indlagt kortvarigt, har sygeplejerske Helle 
Opstrup og kollegerne tiden og overskuddet 
til at lade det hele foregå i familiens tempo 
på Sydvestjysk Sygehus’ Mor-Barn-Center. 
Det består foruden neonatalafsnittet, hvor 
hun arbejder, af et barselsafsnit og har i alt 
44 medarbejdere. 

– Vores arbejde består meget af vejledning 
og pædagogik, og det handler ikke kun om 
sygdomme, men også om sundhedsfremme 
og forebyggelse. Forældre til både børn født 
til tiden og for tidligt fødte børn er her hele 
tiden under indlæggelsen, og vi kan vejlede 
og give informationer i familiens tempo, så 
forældrene kan stille spørgsmål. Vi kan kom- 
munikere mere end at informere, siger Helle 
Opstrup.

Når forældre ikke er forberedte
I det syddanske sundhedsvæsen er opgave-
delingen ved tidlige fødsler, at Odense 
Universitetshospital (OUH) tager sig af ny- 
fødte op til 28. uge, hvorefter de overflyttes 
til det lokale sygehus. Neonatalafsnittet på 
SVS havde i 2015 1.838 fødsler, hvoraf 84 
var præmature. 
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nelse og medinddragelse af forældrene, 
mens de er her. Hvis barnet er dårligt, kan de 
blive modtaget på samme stue, så vi kan 
tage vare på begge. Vi skal gøre dem til selv- 
stændige forældre, der har handlekompe-
tencer i de situationer, der opstår. Ideelt skal 
vi gøre os selv overflødige, også når forældre 
kommer på tidligt hjemmeophold, siger Helle 
Opstrup.

Sondemad i hjemmet
Tidligt hjemmeophold (THO) blev indledt 
som et projekt for et par år siden for at lette 
overgangen til eget hjem og give forældre 
bedre betingelser for at etablere et normalt 
familieliv i vante omgivelser. Forældrene får 
typisk lov til at tage det tidligt fødte barn 
med hjem to-tre uger før normalt, når det 
kan klare sig. Inden de forlader neonatalaf-
snittet, får de vejledning i at have et for 
tidligt født barn derhjemme, så de bliver 
fortrolige med pasningen, herunder at give 
sondemad, hvis amningen ikke er helt på 
plads. 

Op til tre gange om ugen kommer en syge- 
plejerske på besøg, og hjemmeopholdet 
afsluttes i gennemsnit efter 16 dage. Så er 
familien helt sig selv, og sundhedsplejersken 
tager over.  

– Tidligt hjemmeophold er nu blevet en fast 
del af vores tilbud, og cirka 100 forældre har 
benyttet sig af det på to år. Vi får rigtig posi- 
tive tilbagemeldinger om, at forældrene 
føler sig trygge og synes, det er rart at 
komme hjem. Og børnene trives, siger Helle 
Opstrup.

Hendes specialfunktion går ud på at sikre høj 
faglighed på afdelingen, og at forældre hele 
tiden medinddrages på egne præmisser i 
forløbet.

Sygeplejen på neonatalafsnittet handler 
grundlæggende om at give forældrene en 
ballast, så de kan selv. Man kan aldrig forudsi-
ge et forløb med et for tidligt født barn, men 
sygeplejerskerne ved, hvilke scenarier der 

kan forekomme, så de løbende kan kommu-
nikere med forældrene om det.

Faste holdepunkter
Helle Opstrup har i sine godt 30 år som 
børnesygeplejerske været i tre år i sin 
nuværende funktion. Også privat har hun 
haft faste holdepunkter i mange år. Hun er 
gift med Torben, der er maskinmester og 
sejler på langfart, og parret har to sønner på 
26 og 20 år, hvoraf den yngste bor hjemme 
lidt endnu.

Parret har for nylig solgt det store hus og er 
rykket ind i en lejlighed i Esbjergs centrum. 
Helle har ikke altopslugende fritidsinteresser 
ud over familie, venner, bøger, gåture med 
hunden og lidt fitnesstræning.  

Titel og navn: 
Sygeplejerske med specialfunktion Helle Opstrup

Arbejdssted: 
Neonatalteamet, Mor-Barn-Center 156 
Sydvestjysk Sygehus
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LIGESTILLING

1.-kredsnæstformand Line Gessø Hansen fokuserer på den almindelige 
danske kvindes ligestilling med manden på sin nye post i Kvinderådet

Næstforkvinden til kamp mod 
den usynlige ulighed

– Ligeløn i sundhedsvæsenet er én ting, 
noget andet er forskning, der favoriserer 
mænd. Kvinder og mænd lider lige meget af 
hjertesygdomme, blot med forskellige for- 
løb, men 70 procent af forskningen inden 
for området gælder mænd. Generelt får 

Line Gessø Hansen er denne eftermiddag 
klar til at tage til #AldrigDinSkyld-demon-
stration i Odense som protest mod frifindel-
sen af tre mænd for voldtægt af en teenage-
pige, der på grund af sin tilstand ikke var i 
stand til at sige fra.

Vold, voldtægt og undertrykkelse af kvinder 
er en kampplads, hvor mange i forvejen 
færdes i kønsdebatten, og som ny næstfor-
kvinde i Kvinderådet er det ikke den, 
1.-kredsnæstformanden for Dansk Sygeple-
jeråd, Kreds Syddanmark, vil betræde på 
posten.

– Jeg synes, det er mere interessant at be- 
skæftige sig med den almindelige danske 
kvinde, hvis problematikker ofte er usynlige 
og ligger i samfundsstrukturen. Dykker man 
ned i tallene, for eksempel når det gælder 
fradrag, viser det sig, at de er skævvredne 
kønsmæssigt, og at to tredjedele af dem går 
til mændene. Det kan ikke alene forklares 
ved, at mænd kører længere til jobbet, siger 
Line Gessø.

Hun er medlem af mainstreaming-netværket 
med repræsentanter fra flere organisationer, 
som tærsker nye love igennem for at sikre, at 
de ikke rummer skævheder hvad angår lige- 
stilling. Og der er nok at gå efter. 

De ulønnede poster
Tag for eksempel det nyligt gennemførte 
kontanthjælpsloft, der primært går ud over 
kvinder med børn. Politikerne er ofte meget 
optaget af, om nye love rammer skævt geo- 
grafisk, mens eventuelle kønsspecifikke skæv- 
heder er mindre belyste. Også uden for den 
politiske verden er der mange kampe at tage.

– Når vi taler om, hvad vi kan betegne som 
mellemklassekvinder, er det ofte en speget 
diskussion om barsel, ligeløn, ledelse og 
kvinder i bestyrelser. Kvinder er ofte i be- 
styrelsen i skolen, børnehaven og har andre 
ulønnede poster. Mænd og kvinder arbejder 
nogenlunde lige meget, men kvinden lægger 
sin indsats i de ulønnede opgaver i hjemmet 
og familien, siger Line Gessø. 

Hun forventes at indtræde i European 
Women Lobby (EWL) senere på året, så hun 
kan dyrke ligestilling på EU-niveau i Bru-
xelles. 

– Vi er langt bagud i Danmark med ligestil-
lingsdebatter og –diskussioner. Ofte ender 
det i rødstrømperetorik med mand mod 
kvinde, men for mig handler det grundlæg-
gende om lige vilkår uanset køn og seksuali-
tet. Et af målene med mit arbejde er at få 
trukket tal ud til at dokumentere forskelle, så 
folk kan sige: Det skal da være ens, det her, 
siger Line Gessø.

Skævheder i sundhedsvæsenet
Det giver god mening, at hun som repræsen-
tant for Dansk Sygeplejeråd lægger kræfter i 
at kæmpe for ligestilling. Sygepleje er et 
kvindefag, og sygeplejersker arbejder i 
centre for voldtægtsofre og i psykiatrien, 
hvor nogle af ofrene for kvindeundertrykkel-
se ender. Mændene fylder langt mere på 
lederposter, end deres andel på tre procent i 
faget berettiger til, og Line Gessø vinder 
næppe øget popularitet i eget hus ved at 
påpege, at 40 procent af medlemmerne af 
det syddanske formandskab er mænd. Men 
sådan er det. 

1. kredsnæstformand og medlem af Kvinderådet 
Line Gessø Hansen: Det handler om lige vilkår 
uanset køn og seksualitet.
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typiske kvindesygdomme som led- og 
muskellidelser ikke samme fokus som mere 
maskuline sygdomme. I det hele taget er 
sygdomme, der rammer kønsskævt, et 
problem. Og så er det heller ikke tilfældigt, 
at indlægssedler i medicin opererer med en 

af Storebælt, så den ikke bare foregår i 
København og er et storbyfænomen. Da 
kvinderne fik stemmeret for 101 år siden, var 
jyske kvinder ude for at stemme dørklokker 
inden afstemningen. Line Gessø vil gerne 
aktivere den moderne jyske og fynske kvinde 
i debatten. 

Kvinderådet er partipolitisk neutralt, men 
det afholder ikke den syddanske næstfor-
kvinde fra at ønske, at også flere borgerlige 
politikere ville melde sig på banen og tale 
danske kvinders sag. Traditionelt er det 
venstrefløjen, der markerer sig mest i lige- 
stillingsdebatten. Hun krediterer dog blå blok 
for håndværkerfradraget, der kan frigøre 
mange kvinder fra de traditionelle arbejds-
opgaver i hjemmet, så de kan blande sig 
mere i samfundslivet.

Efterlysningen af øget engagement gælder 
også lokalpolitisk, hvor de færreste politikere 
måske tænker på, at det kan være kvindeun-
dertrykkende og hindre kvinders bevægel-
sesfrihed, når gadebelysning spares væk.  

– Ligestilling opnås ikke kun med overens-
komster, og man kan heller ikke lovgive sig til 
den. Der er magtfulde mennesker, der siger, 
at vi har ligestilling. Det er uhyggeligt, siger 
Line Gessø Hansen. 

Hun sender en venlig tanke til kronprinsesse 
Mary, der for ikke længe siden markerede sig 
i debatten.  mand på 75 kg som standardmenneske, 

siger Line Gessø. 

Flere jyder og borgerlige
Line Gessø har også en mission om at trække 
debatten om ligestilling over på denne side 

Fakta om Kvinderådet
Kvinderådet blev oprettet som Danske 
Kvinders Nationalråd i 1899 som en 
dansk afdeling af International Council of 
Women. På 100-årsdagen i 1999 skiftede 
det navn til Kvinderådet, der er para-
plyorganisation for 43 organisationer 
med over en million medlemmer. 
Organisationens opgave er at varetage 

kvinders rettigheder såvel socialt og 
fagligt som økonomisk og kulturelt. Siden 
1990’erne har Kvinderådet generelt 
arbejdet med ligestilling, kvinders 
uddannelse, vold mod kvinder, menne-
skerettigheder samt børnefamiliers og 
indvandrerkvinders vilkår.  
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Af Gerda Dam Hansen, Chefkonsulent DSR, Kreds Syddanmark

TIMELØN ELLER MÅNEDSLØN  
– OG GOD FERIE

muligt omfang tages hensyn til ønsket om, at hovedferien afholdes i 
børns skolesommerferie.

Ferie afvikles i hele uger = syv dage pr. uge. Allerede påbegyndt ferie 
kan ikke afbrydes.

Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse på første feriedag og 
slutter ved ferieugens/ferieugernes ophør. For ansatte, der har 
arbejdsfri dage, kan ferien begynde på en sådan dag. Ferien afvikles i 
forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad.

Ferie med løn holdes før ferie uden løn, og den ferie, som er optjent 
først, afholdes først. Det betyder, at ferie optjent hos tidligere arbejds-
giver holdes før ferie med løn hos aktuel arbejdsgiver.

Overført ferie skal holdes før al anden ferie.

Arbejdsgiveren og en månedslønnet ansat kan inden den 30. septem-
ber skriftligt aftale, at optjente, uafviklede ferietimer ud over fire uger 
overføres til det/de følgende ferieår.

Ved indgåelse af en skriftlig aftale skal de nærmere vilkår for afviklin-
gen af den overførte ferie fastlægges. Med mindre andet er aftalt, 
gælder bestemmelserne for varsling af ferie.

OBS. Al ferie afvikles i forhold til den aktuelle ansættelsesbrøk.

Man må ikke kontaktes, når man holder ferie, da det betragtes som 
afbrydelse af en påbegyndt ferie. Der udbetales sædvanlig løn under 
ferie.

Kredsen får af og til spørgsmål fra 
sygeplejersker gående på, om de 
skal være månedslønnede eller 
timelønnede.

8-timers reglen er afskaffet. Fra 1. 
august 2014 gik sygeplejersker 
med en gennemsnitlig arbejdstid 
på under otte timer om ugen fra 
timeløn til månedsløn, forudsat at 
de var ansat til mere end en 
måneds beskæftigelse.

Det betød, at sygeplejersker, der udelukkende ansættes til højst en 
måneds beskæftigelse, herunder tilkaldevikarer, ansættes på timeløn.

Timelønsansatte kan bruges ved eksempelvis ferieafløsning af 
maksimalt en måneds varighed. Timelønsansatte skal have et 
ansættelsesbevis.

I modsætning til månedslønnede kan en aftalt tjeneste for en 
timelønsansat godt annulleres, dog skal det ske med et varsel på fire 
timer forud for vagtens starttidspunkt. I modsat fald har man ret til løn 
for det antal timer, man skulle have arbejdet.

Arbejder en timelønsansat mere end en måned, skal vedkommende 
månedslønnes.

Tilkaldevikar kan kun anvendes i akut opståede situationer, hvorfor der 
ikke kan planlægges med tilkaldevikarer, og tilkaldevikarer kan ikke 
lægges ind i vagtplanen.

Tilkaldevikarer får tilsendt en tilknytningsaftale, hvor vilkårene for 
samarbejdet er beskrevet.

Sommerferien nærmer sig…
... og hvordan er det nu lige, reglerne er for den?

I hovedferieperioden 1. maj til 30. september har alle ret til tre ugers 
ferie, hvoraf de to uger skal være sammenhængende.

Hovedferien skal varsles med tre måneders varsel, og placeringen af 
denne skal være drøftet mellem de ansatte og lederen. Der skal i videst 

24. december 31. december Grundlovsdag 1. maj

Til 31. marts 2016. SH fra dagtjenestens 
begyndelse

SH fra kl. 12 SH fra kl. 12 Normal tjeneste

Fra 1. april 2016 SH fra dagtjenestens 
begyndelse

12 – 24 fri i størst muligt 
omfang/ellers  
søndagsbetaling

12 – 24 fri i størst muligt 
omfang/ellers  
søndagsbetaling

12 – 24 fri i størst muligt 
omfang/ellers  
søndagsbetaling

Hold øje med hjemmesiden for tilmelding: www.dsr.dk/syddanmark/arrangementer

TID OG STED
Torsdag den 27. oktober kl. 17-21 ca.
Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

GENERALFORSAMLING
27. OKTOBER 2016



OBS
•  Hold øje med www.dsr.dk/syddanmark, som 

opdateres løbende med arrangementer, 
 programmer og andet

•  Du skal være aktivt medlem af DSR for at kunne 
tilmelde dig arrangementer. Er du studerende 
eller senior kontakt kredskontoret for   
tilmelding.

•  Vær opmærksom på tilmeldingsfrister, max. 
deltagerantal og andre praktiske detaljer

•  Du er først tilmeldt et arrangement, når du 
modtager en mailbekræftelse, hvor der står, at 
du er optaget på arrrangementet 

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

Sygepleje i Syd 2016
DSR Kreds Syddanmark

Dato Arrangement Tid og sted
20. juni Temadag: Diabetes Kolding, Scandic

kl. 8.00-15.00

28. juni Barselscafé Fredericia, Kredskontoret
kl. 10.30-14.00

29. august Barselscafé Rødekro, FOA
kl. 10.30-14.00

13. september Temadag: Den inddragende samtale Odense, Forskerparken
kl. 8.30-15.00

15. september Temadag: Den inddragende samtale Esbjerg, 3F
kl. 8.30-15.00

Efterår Fyraftensmøde om mundpleje Flere steder i kredsen
Tid og sted annonceres senere

Efterår Temadag: Demens Flere steder i kredsen 
Tid og sted annonceres senere

Efterår Pensionsmøde 
Pension er vigtig – uanset din alder

To steder i kredsen 
Tid og sted annonceres senere

27. oktober Fagdag: Sygeplejerske – styr dit liv 
En dag med fokus på dig selv og forkælelse

Fredericia, Messe C 
kl. 8.30-16.00

27. oktober Generalforsamling Fredericia, Messe C 
kl. 17.00

23. november Temadag: Geriatrisk sygepleje Odense, HK 
kl. 8.30-15.30

24. november Temadag: Brugerinddragelse Fredericia, Kredskontoret 
kl. 9.00-16.00

November/december Bustur til DSR - Kvæsthuset Busafgange annonceres senere

7. december Temadag: Brugerinddragelse Aabenraa, Folkehjem 
kl. 9.00-16.00

Følg os på Facebook: 
Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark



DSR Kreds Syddanmark
Vejlevej 121, 2. sal
7000 Fredericia

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

SYGEPLEJE I SYD
Hvis du har en god idé til et arrangement, 
kan du søge økonomisk støtte fra kredsen.
Læs mere på www.dsr.dk/syddanmark

Sygepleje i Syd 2016
Arrangementskalender

– tag ud og hæng op

DSR Kreds Syddanmark

TEMADAG

20. JUNI 
Temadag
Diabetes
Kolding

Den inddragende samtale
Odense 13. september · Esbjerg 15. september

OBS
•  Hold øje med www.dsr.dk/syddanmark, som 

opdateres løbende med arrangementer, 
 programmer og andet•  Du skal være aktivt medlem af DSR for at kunne 

tilmelde dig arrangementer. Er du studerende 
eller senior kontakt kredskontoret for   
tilmelding.•  Vær opmærksom på tilmeldingsfrister, max. 

deltagerantal og andre praktiske detaljer
•  Du er først tilmeldt et arrangement, når du 

modtager en mailbekræftelse, hvor der står, at 
du er optaget på arrrangementet 

TIP!
Log ind på www.dsr.dk og tilmeld dig nyheder fra 
Kreds Syddanmark.Så modtager du automatisk mails, når kredsen 

annoncerer arrangementer og andre nyheder.

Sygepleje i Syd 2016DSR Kreds Syddanmark

Dato Arrangement

Tid og sted

20. juni
Temadag: Diabetes

Kolding, Scandickl. 8.00-15.00

28. juni
Barselscafé

Fredericia, Kredskontoretkl. 10.30-14.00

29. august
Barselscafé

Rødekro, FOAkl. 10.30-14.00

13. september Temadag: Den inddragende samtale

Odense, Forskerparkenkl. 8.30-15.00

15. september Temadag: Den inddragende samtale

Esbjerg, 3Fkl. 8.30-15.00

Efterår
Fyraftensmøde om mundpleje

Flere steder i kredsenTid og sted annonceres senere

Efterår
Temadag: Demens

Flere steder i kredsen Tid og sted annonceres senere

Efterår
Pensionsmøde Pension er vigtig – uanset din alder

To steder i kredsen Tid og sted annonceres senere

27. oktober
Fagdag: Sygeplejerske – styr dit liv 
En dag med fokus på dig selv og forkælelse Fredericia, Messe C kl. 8.30-16.00

27. oktober
Generalforsamling 

Fredericia, Messe C kl. 17.00

23. november Temadag: Geriatrisk sygepleje

Odense, HK kl. 8.30-15.30

24. november Temadag: Brugerinddragelse

Fredericia, Kredskontoret kl. 9.00-16.00

November/december Bustur til DSR - Kvæsthuset

Busafgange annonceres senere

7. december
Temadag: Brugerinddragelse

Aabenraa, Folkehjem kl. 9.00-16.00

Følg os på Facebook: Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark

EFTERÅR

Pensionsmøde 
Pension er vigtig – uanset din alder

FAGDAG 27. OKTOBER
Sygeplejerske – styr dit liv
En dag med fokus på dig selv og forkælelse
• Tor Nørretranders
• Siri Lygum Voldbjerg
• Jakob Olrik

NOVEMBER /  
DECEMBER

Bustur til DSR
– Kvæsthuset

FØLG OS PÅ 
FACEBOOK:
Dansk 
Sygeplejeråd, 
Kreds 
Syddanmark

Halv pris på udvalgte kurser fra 
Folkeuniversitetet. 

Læs mere på www.dsr.dk/syddanmark

GENERALFORSAMLING
27. oktober 2016 · Fredericia, Messe C


