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Kære medlemmer
At behandle alle lige ligger dybt i os, siger 
en sygeplejerske i denne udgave af Kreds-
løbet, hvor temaet er lighed i sundhed. 

Uanset hvor i sundhedsvæsenet vi arbej-
der, og om vi møder patienten i et akut for-
løb eller borgeren ved et besøg i hjemmet, 
er vi en del af et velfærdssamfund, hvor 
vi tager os af hinanden, og hvor der er lige 
muligheder og adgang til de sundhedsydel-
ser, der stilles til rådighed. 

Det må aldrig blive job, pengepung, alder, 
etnicitet eller andre kriterier, der afgør, 
hvilken behandling vi får. Ideelt set. 

For vi ved jo, at mange danskere på deres 
arbejdsplads har mulighed for at tilkøbe 
sig forsikringsydelser, der stiller dem gun-
stigere, når de har behov for behandling. 
Tilbud om motion og sund kost i kantinen 
er også udbredte, alt sammen for at holde 
medarbejderne så arbejdsduelige som 
muligt og for at begrænse sygefraværet. 

Manglende politiske prioriteringer af 
bestemte patientgrupper, for eksempel 
i psykiatrien, er yderligere en kilde til 
ulighed. Mange af de psykiatriske patienter 
lider også af andre sygdomme, og det 
manglende fokus på somatiske lidelser ko-
ster leveår for en stor gruppe af patienter, 
der har svært ved at tale sin egen sag over 
for politikerne.

I dette blad vender vi vrangen ud og lader 
sygeplejersker fortælle, hvordan de 

oplever den måde, vi prioriterer behandling 
og sundhedsfremme blandt borgere på 
kanten af velfærdssamfundet.
Sundhedsstyrelsen bidrager overordnet 
med fakta om, hvordan vores uddannelses-
niveau og andre parametre har indflydelse 
på vores levealder. 

Som nævnt i indledningen ligger det 
grundlæggende hos alle sygeplejersker 
at hjælpe alle, uanset hvilken baggrund 
eller livssituation de har. Med vores faglige 
indsigt rækker vores ansvar videre end til at 
leve op til idealerne i dagligdagen.

Vi skal som stærke fagpersoner kæmpe 
for at komme uligheden til livs, og vi skal 
påpege, når vi møder den. Det gælder også, 
når der træffes overordnede beslutninger, 
der underminerer den lige adgang til at leve 
et sundt liv.

I de næste uger vil forberedelserne til en 
velfortjent sommerferie blive indledt. Når 
du er tilbage med opladede batterier, kan 
du benytte dig af tilbuddene om inspira-
tion, faglig udvikling og værktøjer fra din 
kreds i Dansk Sygeplejeråd. Vi er på banen 
allerede i august, du kan følge med på 
kredsens hjemmeside, og du kan melde dig 
til det elektroniske nyhedsbrev, Nyt i Syd, 
og løbende modtage nyheder. 

God sommer.   

KæMp foR ligE 
ADgAng Til SunDhED 
i Din DAgligDAg 

inDholD
hvoRfoR lEvER DE RigE 10 åR længERE?

4 Mere lighed i sundhed er prioriteret øverst på den politiske dagsor-
den. Alligevel vokser uligheden mellem rige og fattige, kortuddan-
nede og veluddannede og mellem landsdelene. Sundhedsstyrel-
sen arbejder overordnet med temaet.

ETniSKE pATiEnTER bETAlER pRiSEn

6 Sygeplejerske Dorthe Nielsen deler sin arbejdstid mellem Center for 
Global Sundhed på SDU, hvor hun underviser og forsker med særligt 
fokus på  Østafrika, og på Indvandrermedicinsk Klinik under Odense 
Universitetshospital (OUH). 

DE SåRbARE fAMiliER i vollSMoSE

6 Sundhedsplejerske Pernille Juul Nielsen arbejder i en af landets 
mest socialt belastede bydele, Odense-forstaden Vollsmose.

STæRKE påRøREnDE KAn påviRKE

7 Neurorehabiliteringsafdelingen i Grindsted modtager patienter i 
mange aldre og med vidt forskellig social baggrund. Fælles for dem 
er, at de har pådraget sig en hjerneskade efter blødning, blodprop, 
traume eller tumor. 

SignES SygEplEJE unDER høJbAnEn

8 Som en af landets gadesygeplejersker er Signe Koba Larsen i tæt 
daglig kontakt med Vejles misbrugere.  Hun oplever, at sundheds-
væsenet er blevet mindre rummeligt. 

SønDERboRg SæTTER SinDSliDEnDE boRgERE fRi

10 Tidligere var borgere med sindslidelser ofte knyttet til socialpsy-
kiatrien i Sønderborg Kommune hele livet. Nu handler det om at 
yde massiv støtte i en periode, så borgeren selv kan mestre sit liv 
og forfølge sine drømme. 

AKuTTElEfon føDT næSTEn SMERTEfRiT

12 Visitationssygeplejersker på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg mod-
tager opkald fra tilskadekomne borgere i hele regionen. Børnesyg-
dommene har været til at overvinde. 

nyE AngREb på Din flEKSibiliTET?

14 De seneste overenskomstforhandlinger i 2012-2013 blev gen-
nemført i skyggen af krisen i samfundsøkonomien, som på det 
tidspunkt satte dagsordenen hos både arbejdsgivere, politikere og 
økonomer.

KongRES 2014

15 Billeder fra kongressen.

hAR Du fåET Din ønSKEfERiE i åR

16 Hvis din lønseddel efter sommerferien ikke ligner sig selv, kan der 
være noget galt.

John Christiansen
Kredsformand
Kreds Syddanmark
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Den rigeste fjerdedel af danske mænd lever 
gennemsnitligt næsten 10 år længere end 
den fattigste fjerdedel. For 25 år siden var 
forskellen på 5,5 år. Storrygere dør 8-10 år 
tidligere end gennemsnittet, og personer, 
der overskrider højrisikogrænsen for at 
drikke alkohol dør fire-fem år for tidligt.

Social ulighed i sundhed har i årtier været 
øverst på den politiske og samfunds-
mæssige dagsorden, senest da tidligere 
sundhedsminister Astrid Krag først på året 
opsatte syv nationale mål for danskernes 
sundhed. At mindske den sociale ulighed 
står øverst. 

Alligevel går det den forkerte vej med 
ligheden. Aldrig har indkomst, uddannelse, 
geografi, boligforhold og adgangen til sund-
hedsydelser betydet så meget som nu. 

Specialkonsulent Line Raahauge Hvass, der 
i Sundhedsstyrelsens afdeling for Fore-
byggelse og Borgernære Sundhedstilbud 
dagligt beskæftiger sig med temaet, giver 
et bud på paradokset:

- Danskernes sundhed hører under flere 
offentlige sektorer, og forhold som ryge- og 
alkoholvaner, lægetæthed og så videre spiller 
ind. Også i kommunerne inddrager indsatsen 
flere forvaltninger, og der er en risiko for, at 
lighedsdagsordnen lander mellem flere stole. 
Et eksempel: Hvis sundhedsforvaltningen i en 
kommune arbejder for flere grønne områder, 
så borgerne kan få mere motion, kan den 
ansvarlige forvaltning for vej og park prioritere 
at få lappet hullerne i asfalten på vejene. På 
alle niveauer er der risiko for, at aktørerne 
modarbejder hinanden uden egentlig at ville 
det, siger Line Raahauge Hvass.

politikere sætter rammerne
Sundhedsstyrelsen arbejder overordnet 
for at skabe gode rammer for sund adfærd. 
Det kan være med faglige input til lovgiv-
ning, for eksempel med rygeloven, der har 
haft stor effekt, og ved at fastsætte regler 
for udskænkning af alkohol ved fester på 
gymnasier og andre ungdomsuddannelser. 
Den gældende afgiftsstruktur på alkohol og 
tobak har også stor betydning.

I den sidste ende er det op til politikerne, 
hvor restriktivt vi skal indrette os. Især 
for kommunerne er det nyttigt at have 
nationale rammer at operere indenfor, 
når de arbejder med sundhedsfremme og 
forebyggelse og gerne vil have borgerne til 
at træffe sunde valg.

De store syndere
Rygning og alkohol er de store ulighedsfak-
torer, idet de forklarer 75-97 procent af 
stigningen i ulighed i dødelighed i de sene-
ste 25 år. Mens danskere med grundskole 
eller kort uddannelse som den højeste 
uddannelse er overrepræsenteret blandt 
storrygere, der ryger over 15 cigaretter 
dagligt, er der ikke den store forskel på 
uddannelsesniveauerne, når det gælder 
alkoholforbrug. Men konsekvenserne af at 
drikke - og ryge - for meget er langt højere 
blandt personer med ingen eller kort ud-
dannelse, fordi de oftere er udsat for flere 
risikofaktorer samtidigt.

- På mange måder er det danske velfærds-
samfund skruet sammen til at sikre, at alle 
har lige muligheder. Kommuner skal arbejde 
på alle områder, børnehaver, skoler og 
adgang til læge. Men der er også geografisk 
ulighed i, hvor stor en forebyggelsesopgave 
kommunerne har. I Lolland og Guldborgsund 
ved de godt, at deres borgere har en dår-
ligere sundhed end dem i Rudersdal Kom-
mune. De kommuner har et større behov 
for at målrette forebyggelsen til bestemte 
grupper og handler meget om forebyggelse 
målrettet særlige grupper, for eksempel 
storrygere og kortuddannede mænd, siger 
Line Raahauge Hvass.

Det begynder i børnehaven
Indsatsen kan ikke begrænses til de 20 
procent, som på papiret har de dårligste 
forudsætninger for at leve det sunde liv. Op 
igennem alle grupper kan der være behov 
for at påvirke vaner og livsstil.  

Det nytter heller ikke 
at vente med at sætte ind over for social 
ulighed, til en borger bliver indlagt på et 
sygehus. På det tidspunkt kan skaden være 
sket for længst. Den sociale og sundheds-
fremmende indsats må spille sammen, og jo 
før den sættes ind, des bedre. 

Manglende sproglig udvikling i børnehaven, 
overvægt i en ung alder og frafald efter 

folkeskolen bør tænde advarselslamper, 
fordi de tidlige tegn kan begrænse mulighe-
derne for at udvikle en sund livsstil. Det kan 
i voksenlivet betyde, at disse borgere bliver 
begrænset i at leve de liv, de ønsker. 

Sundhedsstyrelsen arbejder på en række 
niveauer med social ulighed i sundhed. 

Fra forebyggelsespakker, udmøntning af 
satspuljemidler til bestemte målgrupper og 
kampagner til helt borgernære emner som, 
hvordan man går til læge og får stillet de 
rigtige spørgsmål om sit helbred. Indsatsen 
skal foregå overalt.

hvoRfoR lEvER DE 
RigE 10 åR længERE? 
Mere lighed i sundhed er prioriteret øverst på den politiske dagsorden. Alligevel 
vokser uligheden mellem rige og fattige, kortuddannede og veluddannede og 
mellem landsdelene. Sundhedsstyrelsen arbejder overordnet med temaet.

LIGHED I SUNDHED LIGHED I SUNDHED

”Vores samfund bygger på en tryg forvisning om, at der råder en vis grad af solidaritet med dem, 
som pludselig rammes af en periodes arbejdsløshed eller svær sygdom. Men når problemer med 
uddannelse, beskæftigelse, indkomst og altså også helbred i større udstrækning systematisk 
rammer de samme mennesker, ofte allerede i en ung alder, udhuler det tilliden til, at samfundet 
faktisk opretholder denne solidaritet og dermed den sociale bæredygtighed i velfærdssamfun-
det.”
Finn Diderichsen, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, i 
kronik i Weekendavisen 25. april 2014     

	  

Udvikling	  i	  middellevealder	  1981	  -‐	  2011	  

	  

Antal	  risikofaktorer	  fordelt	  på	  uddannelse	  

	  

udvikling i middellevetiden 1981 – 2011

Kilde: AE på baggrund af statistikbanken, Danmarks Statistik
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Antal	  risikofaktorer	  fordelt	  på	  uddannelse	  

	   	  

Antal risikorfaktorer fordelt på uddannelse

Specialkonsulent Line Raahauge Hvass: 
Storrygere og kortuddannede mænd er udsatte.



Neurorehabiliteringsafdelingen i Grindsted 
modtager patienter i mange aldre og med 
vidt forskellig social baggrund. Fælles for 
dem er, at de har pådraget sig en hjerne-
skade efter blødning, blodprop, traume 
eller tumor. Efter den akutte behandling 
på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg kommer 
de til Grindsted, der i lighed med Ringe vil 
få regionsfunktion og skal øge antallet af 
sengepladser med seks til 26.

Sygeplejerske Lisbeth Dittmann og hendes 
kolleger er meget optaget af at behandle 
alle patienter ens.

- At behandle alle lige ligger dybt i os, og 
arbejdet er præget af høj moral og stor 
retfærdighedssans. Vi kan mærke, at der 
er forskellige krav og forventninger til sy-
gehusopholdet. Nogle patienter har mistet 
evnen til at udtrykke sig og er meget af-
hængige af pårørende, der i nogle tilfælde 
er svage og ikke formår at tale patientens 

sag. Vi gør alt for at hjælpe alle igennem, 
også dem, der mest er overladt til os, men 
det er altid bedre, hvis der er pårørende at 
tale med. Meget stærke pårørende med 
markante ønsker kan nogle gange komme 
igennem med ting, andre ikke kan, siger 
Lisbeth Dittmann.  

Sygeplejerskerne arbejder tværfagligt med 
ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger 
og sosu-assistenter i teams omkring hver 
patient. Ofte har patienter med hjerneska-
der konkurrerende diagnoser, og de har 
generelt et stort plejebehov. 

- Nogle af patienterne kalder sjældent 
på hjælp, og andre gør det meget ofte. Vi 
forsøger at jævne det lidt, men det er svært 
at ignorere klokker, og vi kommer nok til 
være mere over dem, der henvender sig tit. 
Der er også et økonomisk aspekt, idet det 
fra sygehusledelsen bliver fulgt, hvor længe 
patienter er indlagt, og om vi har et godt 

flow i afdelingen. Varigheden af indlæg-
gelser ligger i gennemsnit på cirka 30 dage, 
men der er stor forskel på prognoserne. En 
yngre velfungerende patient vil nå længere 
end en ældre, hvis næste ophold er en 
aflastningsplads på et plejehjem, siger 
Lisbeth Dittmann.  

STæRKE påRøREnDE 
KAn påviRKE
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LIGHED I SUNDHED

- Jeg bliver dagligt konfronteret med ulighed 
i sundhed i form af rapporter og artikler om 
patienter med etnisk baggrund og andre 
minoritetspatienter. Uligheden forekommer 
i adgangen til sundhedsydelser, behandling, 
udredning og ventelister. En af hovedår-
sagerne er sprogbarrierer, og at vi ikke i 
tilstrækkelig grad bruger tolke til indlagte 
patienter. Vi tror, at de automatisk kan ud-
trykke sig om krop og følelser, men at være 
syg kræver en anden form for kommunika-
tion. Yderligere en vigtig årsag til ulighed er, 
at det er svært at finde vej i sundhedsvæ-
senet. Alene at kunne håndtere breve er for 
indvandrere, socialt udsatte og danskere 

med svage læsekundskaber et stort pro-
blem, siger Dorthe Nielsen.

Da Indvandrermedicinsk Klinik blev etab-
leret under infektionsmedicinsk afdeling Q 
på OUH for seks år siden, forvende man, at 
fokus ville være tropemedicin. Ret hurtigt 
viste det sig, at det var nødvendigt med en 
helhedsorienteret og tværfaglig tilgang til 
patienterne. Patientens egen livssituation 
og livshistorie er i centrum.

- Også indvandrere ønsker at blive aner-
kendt som dem, de er. At modvirke ulighed 
kræver en anerkendende tilgang til, at 

patienter er forskellige, og at vi er fleksible. 
Vi må få de ressourcestærke hurtigere 
igennem, så vi kan bruge mere tid på de pa-
tienter, der har behov for en ekstra indsats. 
Uligheden er vokset i takt med effektivise-
ringer og hurtige patientforløb. At hjælpe 
den enkelte patient med individuelle behov 
går ofte fløjten, og de socialt udsatte, ældre 
og etniske patienter betaler prisen. Vi har 
et professionelt ansvar i forhold til at støtte 
patienten, for det er ikke alle patienter, der 
er i stand til at bære ansvaret alene, siger 
Dorthe Nielsen. 

- Det er anden og tredje generation af 
flygtninge og indvandrere, som nu får børn. 
De er født og opvokset i Danmark, men er 
langt fra alle fuldt integrerede. De har tætte 
relationer til forældre og svigerforældre, 
og de to skoler i området har næsten kun 
elever af anden etnisk herkomst. Som sund-
hedsplejerske kan det være en udfordring 
at få kontakt til familier, og et brev om besøg 
bliver nemt glemt. Derfor bruger jeg meget 
sms for at minde dem om, at jeg kom-
mer, og det virker. Også den lovbestemte 
helbredsundersøgelse i 0. klasse er det en 
udfordring at få familier til at komme til, og 
det ender jævnligt med et besøg i hjemmet i 
stedet for, siger Pernille Juul Nielsen. 

Hun vurderer, at indvandrerfamilier 
overordnet har de samme muligheder som 
danskere i sundhedssystemet. Kulturelle 
forskelle indebærer, at de ofte ikke gør brug 
af tilbuddene i samme omfang, og eksem-
pelvis kender de ikke til begrebet fødsels- 
og forældreforberedelse. Et treårigt projekt 
med satspuljemidler skal med en håndholdt 
indsats få flere sårbare gravide i Vollsmose 
til at tage imod sundhedstilbuddene. 

- Omvæltningen ved at få det første barn 
er den samme som for en dansk familie, 
men ofte har de et netværk tættere på og 
er mere selvhjulpne i familierne. Mødre og 
svigermødre har tradition for at give erfarin-

ger videre, men moderen lytter gerne til os, 
fordi vores råd er valide og vidensbaserede. 
Vi agerer inden for Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer, og vi er forpligtet til at gøre 
opmærksom på, at hvis de eksempelvis ikke 
følger anbefalingen om at lade deres barn 
sove på ryggen for at forebygge vuggedød, 
er det deres eget ansvar. Det har stor betyd-
ning for integration, at børn af indvandrere 
nu skal passes sammen med andre børn 
fra etårsalderen, idet moderen skal stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet. Men der er 
ulighed i form af vaner med eksempelvis 
usund mad, hvor vi ser flere tykke børn og 
flere huller i tænderne end blandt danske 
børn, siger Pernille Juul Nielsen. 

Sundhedsplejerske Pernille Juul Nielsen arbejder 
i en af landets mest socialt belastede bydele, 
Odense-forstaden Vollsmose. Odense Kommune 
har sat ekstra ressourcer af, så sundhedsplejer-
skerne har mulighed for at komme på ekstra besøg 
ud over de tre-fire besøg inden for barnets første 
10 måneder, som er det normale tilbud. 

Sygeplejerske Dorthe Nielsen deler sin arbejdstid mellem Center for Global 
Sundhed på SDU, hvor hun underviser og forsker med særligt fokus på 
Østafrika, og på Indvandrermedicinsk Klinik under Odense Universitetsho-
spital (OUH). Hun er cand.scient.san og ph.d. og har som en af de få sygeple-
jersker med ph.d. også direkte patientkontakt.

ETniSKE pATiEnTER 
bETAlER pRiSEn

DE SåRbARE 
fAMiliER 
i vollSMoSE

LIGHED I SUNDHED
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Sygeplejerske og forsker Dorthe Nielsen: 
Uligheden er vokset i sundhedsvæsenet.

Forældre til børn i Vollsmose kan være svære at nå.

Sygeplejerske Lisbeth Dittmann: 
At behandle alle lige ligger dybt i os.



HVERDAGSLIV HVERDAGSLIV

Som en af landets gadesygeplejersker er Signe Koba Larsen i tæt daglig 
kontakt med Vejles misbrugere.  Hun oplever, at sundhedsvæsenet er  
blevet mindre rummeligt. 

SignES SygEplEJE  
unDER høJbAnEn 

Kvarteret under Højbanen i det centrale 
Vejle er fast tilholdssted for byens misbru-
gere og andre socialt udsatte. Her tilbringer 
Signe Koba Larsen en pæn del af sin ar-
bejdstid som gade- og socialsygeplejerske. 

Hun færdes på byens væresteder, Kirkens 
Korshærs varmestue, KFUM’s Café Parasol-
len i Vestergade og i kolonihaveforeninger-
ne, hvor mange af de borgere, hun er sat på 
gaden for at være i kontakt med, bor. 

- Min primære målgruppe er blandingsmis-
brugere af diverse rusmidler, men de fleste 
har også et alkoholmisbrug. De er kaotiske 
i deres eget liv, formår ikke at fungere i hver-
dagen, de har ringe netværk, dårlig økono-
mi, og nogle mangler en bolig. Min opgave er 
at være brobygger til systemet, ringe til og 
ledsage dem til læge samt formidle kontakt 
til psykiatri og myndigheder. Da det er bor-
gere med massive psykiske vanskeligheder, 
består mit job også af psykiatrisk sparring 
med læger, siger Signe Koba Larsen. 

Signe har siden 1. april 2013 været projek-
tansat til at tage sig af en gruppe borgere, 
som har fået stigende politisk bevågenhed, 
fordi de er synlige i gadebilledet og udstiller 
velfærdssamfundets bagside.  

- Min arbejdstid er på 37 timer, og jeg har 
brug for alle timer. Jeg skal rumme alt, 
men kan godt lide det. Det er den akutte 
sygepleje, her og nu-behov, jeg bruger det 
meste af tiden på. Jeg har en taske med 
sårpleje og blodtryksmåler med, men det er 
sjældent det, jeg bruger. Borgernes soma-
tiske problemer er meget forskellige, men 
stort set alle har hepatitis, som behandles 

på infektionsmedicinsk ambulatorium i 
Kolding. Jeg er deres kalender, så de husker 
deres aftaler, for hvordan skal et menneske, 
der ikke magter sit eget liv, kunne huske 
at møde på torsdag klokken to, siger Signe 
Koba Larsen.

Det svære møde med sygehuset
Hun roser samarbejdet med infektionsme-
dicinsk ambulatorium på Kolding Sygehus 
og Akut Visitationsafsnit, AVA, på Vejle 
Sygehus. Men ofte oplever hun, at det er 
svært at være patient og borger i grænse-
landet mellem regionens psykiatri og kom-
munens sociale tilbud til misbrugere.

Signe Koba Larsen forstår godt, at perso-
nalet på en sygehusafdeling, som har nok 
at se til i dagligdagen, har det svært, når 
de møder abstinente patienter med kaos i 
sindet og en sprogbrug, de ikke er vant til. 
At møde dem kræver interesse, robusthed 
og empati, og uden at danne relationer med 
dem, når man ingen vegne. 

- Så ender det ofte med, at patienten bliver 
tredjeperson i sin egen sygdom og ikke får 
lov til at tale færdig. Der er ikke tid til at ven-
te på et svar. Jeg kan være nødt til at ringe 
tilbage og sige, at disse mennesker er vant 
til at være primitive og bruge et sprog, der 
ikke er normalt på sygehuse. De vil gerne se 
ordentligt ud, når de skal på sygehuset, de 
er usikre, når de møder folk i kitler i et klinisk 
miljø, og selvværdet er helt i bund. De bliver 
ikke behandlet ordentligt som mennesker, 
siger Signe Koba Larsen.

Sundhedspersonalet er på samme tid 
usikkert og irriteret over at skulle bruge 

uforholdsmæssigt mange ressourcer på de 
socialt svage patienter. Signe Koba Larsen 
efterlyser en uddannelse i at møde denne 
målgruppe. Der er ingen undervisning i at 
håndtere socialt udsatte på sygeplejesko-
lerne, hvor det nærmeste er fire timers 
undervisning i virkningerne af forskellige 
typer af rusmidler. 

- Sundhedsvæsenet er blevet mindre rum-
meligt og primært på grund af mangel på 
ressourcer, især i psykiatrien. For personalet 
handler det også om egen arbejdsglæde og 
at få gjort noget færdigt. Det oplever man 
ikke altid med socialt udsatte grupper, siger 
Signe Koba Larsen.

Sygepleje uden kittel
I sit daglige arbejde har hun også fokus på 
de KRAM-faktorer, der har betydning for 
den øvrige befolknings sundhedstilstand, 
og hun er med til at arrangere sundhedscafe 
og uddeler D- og B-vitaminer på væreste-
der. Men uden relationer og et konstant blik 
for misbrugernes øjeblikkelige behov når 
hun ikke vidt, og al snak om kost og motion 
skal være på deres præmisser. 

På spørgsmålet om, hvornår hun føler, hun 
lykkes i sit arbejde under skyggerne af Høj-
banen, lyder svaret straks: Hver dag.

- Når jeg kommer tilbage fra påskeferie 
og på gaden bliver afbrudt konstant og 
mærker, at borgerne vil mig. Jeg møder kram 
og nærvær, og de passer sindssygt godt på 
mig. Relationer er en byttehandel, for hvis 
borgerne skal åbne sig for mig, må jeg også 
give noget af mig selv. Jeg er ikke privat i min 
relation, men yderst personlig. De kalder 

mig ”Min sygeplejerske”. Ligeværdigheden, 
vores pingpong, at vi kan grine sammen, det 
er så skønt, siger Signe Koba Larsen, der har 
kontor på Vejle Misbrugscenter, men befin-
der sig bedst på gaden – uden kittel.

Hun ved ikke, hvor mange gadesygeple-
jersker, der er i Danmark. En gang om året 
mødes hun med andre sygeplejersker, der i 
deres daglige arbejde har med rusmidler at 
gøre, i Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje 
under Dansk Sygeplejeråd. Men i dagligda-
gen arbejder hun meget på egen hånd sam-
men med sin makker, Jack, der er pædagog-
uddannet og opsøgende gademedarbejder. 

Kort barsel før drømmejobbet
Jobbet som gadesygeplejerske kunne være 
altfortærende, såfremt Signe Koba Larsen 
ikke satte grænser og lukkede mobiltele-
fonen i aftentimerne. Misbrugerne har stor 
respekt for hendes eget liv, men de har 
ingen tidsfornemmelse. 

Hun bor i et villakvarter i Vejle med sin tøm-
reruddannede kæreste, Jesper, og døtrene 
Nanna på otte år og Klara på halvandet år. 
Også i fritiden holder hun af at omgive sig 
med mennesker. Det velvoksne sociale gen 
behøver konstant næring. 

Faktisk afkortede Signe Koba Larsen sin 
barselsperiode med Klara, da stillingen som 
gade- og socialsygeplejerske blev opslået. Den 
kunne hun ikke lade passere. Hun blev uddan-
net sygeplejerske for godt fire år siden og har 
været på psykiatrisk afdeling på Vejle Sygehus 
og været ambulant sygeplejerske i psykiatrien 
i Fredericia inden det nuværende job. Projekt-
perioden udløber i november 2015. 

Titel og navn:
Gade- og socialsygeplejerske
Signe Koba Larsen

Arbejdssted:
Social- og psykiatriafdelingen, 
Vejle Kommune
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Tidligere var borgere med sindslidelser ofte 
knyttet til socialpsykiatrien i Sønderborg 
Kommune hele livet. Nu handler det om at 
yde massiv støtte i en periode, så borge-
ren selv kan mestre sit liv og forfølge sine 
drømme. 

Den helt nye tilgang til indsatsen i socialpsy-
kiatrien betegnes af psykiatri- og misbrugs-
chef Helle Schultz som et paradigmeskifte. 
Det blev indledt i 2013 med et stort kompe-
tenceudviklingsprojekt i samarbejde med 
konsulentfirmaet Type2dialog som rygrad. 
De første medarbejdere begyndte i løbet af 
efteråret på uddannelsen, der afsluttes med 
et diplommodul i forandringsledelse.

- Indsatsen over for borgere med sindslidelser 
handler nu om at yde støtte, så de kan fun-
gere i dagligdagen. Den socialpædagogiske 
indsats hjælper borgerne med blandt andet 
at få struktur i hverdagen, komme ud blandt 
andre mennesker, håndtere deres økonomi 
og gennemføre en samtale på jobcentret, 
siger Helle Schultz, der selv er uddannet 
sygeplejerske og har arbejdet både på syge-
huse og i kommuner. 

Et eksempel: En sindslidende ung pige 
drømmer om at få kæreste og familie. Det 
forudsætter, at hun går i bad, helst dagligt, 
og bliver klippet. Og så skal hun ud og møde 
andre mennesker. Den socialpædagogiske 

indsats er mere praktisk orienteret end 
tidligere, og der arbejdes frem mod små mål 
hele tiden.  

Arbejdet foregår ud fra fire principper:
•	 	Rehabilitering	–	med	henblik	på,	at	borge-

ren kan klare sig selv
•	 	Recovery	–	borgerens	håb,	drømme	og	

ønsker til livet
•	 Sundhedsfremme	og	forebyggelse
•	 	Sammenhængende	borgerforløb	–	tæt	

samarbejde mellem alle involverede

- Vi kan mærke, at nye borgere har lettere 
ved at indgå i forløbene end borgere, der har 
været tilknyttet socialpsykiatrien i mange år. 

Nu arbejder vi ud fra fastsatte mål, og den 
socialpædagogiske støtte kombineres med 
delegerede sygeplejeydelser. Den nye måde 
at gøre tingene på kræver meget af medar-
bejderne, siger Helle Schultz.   

Sygepleje tidligt på banen
Cirka 75 medarbejdere i socialpsykiatrien - 
socialpædagoger, sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter, værkstedsassistenter 
og andre grupper - gennemfører 16 dages 
kompetenceudvikling fordelt over et år. 
De undervises i emner som rehabilitering, 
recovery, sundhedslære, KRAM-faktorer og 
omsorg/omsorgssvigt. Desuden deltager to 
sygeplejersker fra kommunens hjemmepleje 
og en sygeplejerske fra misbrugscentret. 

- Sygeplejersker er nøglepersoner i at skabe 
det sammenhængende borgerforløb, og det 
er vigtigt, at de får kendskab til vores måde at 
arbejde på og er tæt på os som samarbejds-
partnere. Sygeplejen vil vinde mere indpas i 
socialpsykiatrien, fordi vi har brug for syge-
plejerskens blik på borgeren. Den brændende 

platform er, at borgere med sindslidelser dør 
15-20 år før andre – af livsstilssygdomme. 
Derfor skal vi have sygeplejen med helt fra 
begyndelsen, siger Helle Schultz. 

30 borgere, udvalgt så de repræsenterer 
både unge, sindslidende med tilknytning til 
systemet i mange år og fra de døgndækkede 
institutioner, indgår i et pilotprojekt. Effekten 
af de nye metoder i socialpsykiatrien er blevet 
evalueret siden slutningen af april, og Helle 
Schultz er spændt på resultatet, der også vil 
blive studeret i andre kommuner.

- For mig er det meget vigtigt, at det virker at 
give borgere et afgrænset forløb, så de kan få 
fodfæste igen. Vi har haft en tilgang på cirka 
200 borgere i vores system i de seneste to år, 
så der nu er lidt over 600 med sindslidelser. 
Det er for mange, siger Helle Schultz.

flere unge med diagnoser
Især unge og yngre mennesker fylder i 
statistikken. De fordeler sig overvejende på 
en gruppe af massivt syge og en gruppe af 

lettere syge, der vil kunne klare sig selv efter 
et forløb på cirka et halvt år. Der er ikke så 
mange i mellemgruppen. 

- Tendensen ude i samfundet er, at stadig 
flere unge får diagnoser som ADHD og 
infantil autisme, og vi får dem i vores system, 
så snart de bliver 18 år. Hvis de bliver set på 
som syge, vil de få svært ved at bryde ud af 
sygdomsrammen. Formår de ikke det, kan de 
forvente at forblive på kontanthjælp, indtil 
de fylder 40 år og kan komme i betragtning 
til en førtidspension. Det mønster vil vi gerne 
bryde, siger Helle Schultz. 

Sundhedscentret i Sønderborg Kommune 
spiller også en vigtig rolle i borgernes reha-
bilitering, og hele den sundhedsfremmende 
indsats udspringer af ønsket om at skabe lige 
adgang til sundhed, uanset hvilken baggrund 
borgeren har. Tidligere var sundhedscentrets 
arbejde diagnoseopdelt, men er nu langt 
mere opsøgende, også over for sindslidende, 
der kan benytte sig af tilbuddene til borgere 
med kroniske lidelser.  

SønDERboRg SæTTER  
SinDSliDEnDE boRgERE fRi
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Modelfoto

fakta om helle Schultz
Helle Schultz har siden december 2011 været afdelingschef for socialpsykiatri og 
misbrugsområdet i Sønderborg Kommune. Inden for socialpsykiatrien er der cirka 
100 medarbejdere. Hun er uddannet sygeplejerske i 1989 og arbejdede i en årræk-
ke i sygehusvæsenet. Siden var hun hjemmesygeplejerske i den daværende Sydals 
Kommune, indtil hun i 2005 blev leder i Sønderborg Kommune, først områdeleder 
og derefter plejehjemsleder. Hun har en sundhedsfaglig diplomuddannelse og en 
master i public management.  
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AKuTTElEfon føDT 
næSTEn SMERTEfRiT

AKUTTELEFON

Visitationssygeplejersker på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg modtager opkald fra 
tilskadekomne borgere i hele regionen. Børnesygdommene har været til at overvinde. 
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Sygeplejerskerne på Region Syddanmarks nye Læge- og Skadevagt, i daglig tale akuttelefonen, på SVS i Esbjerg var 
ikke tilfredse med det faste årlige tillæg, de blev tilbudt for at sidde i visitationen i dagtimerne. I forhold til deres normale 
vagter på skadestue og akutafdelinger ville det indebære en pæn lønnedgang på årsbasis.
Dansk Sygeplejeråd måtte rykke ud og medvirke til en løsning på lønstriden, og enden blev, at visitationssygeplejersker-
ne nu får et tillæg for hver vagt. Der er tilfredshed med, at ledelsen viste sig lydhør og lyttede til gode argumenter.  

Akut lønstrid løst

Region Syddanmarks nye akuttelefon blev 
født i skyggen af hovedstadens 1813-num-
mer, der den første tid havde massive 
problemer med timelange ventetider og 
mistanke om lægesabotage. 

Den ligeledes sygeplejerske-bemandede 
syddanske akuttelefon fik anderledes ro i 
sin første levetid efter premieren 1. april, 
og børnesygdommene har været mindre 
sejlivede at kurere. Borgere er ude for, at de 
end ikke når at indtaste deres cpr-nummer, 
inden telefonen bliver taget af en af de fem-
seks sygeplejersker, der står for visitationen 
i tidsrummet 8.00-16.00 på hverdage. Så 
kort kan ventetiden være.

- Der var fra begyndelsen afsat fem minut-
ter i gennemsnit pr. samtale, og det kan vi 
sagtens holde. Vores responstid er rigtig 
god. Der er sjældent flere end en i kø, og 
det varer oftest kun sekunder, inden vi 
tager telefonen, siger sygeplejerske Louise 
Plauborg Philipp.

Hun er blandt godt en snes sygeplejersker, 
der fra lokaler ved indgangen til skadestuen 
på Sydvestjysk Sygehus (SVS) i Esbjerg på 
skift tager imod opkald fra borgere i hele 
Region Syddanmark, som er kommet til 
skade og skal visiteres til behandling.

De svære samtaler
I modsætning til Region Hovedstadens 
model har sygeplejerskerne i Esbjerg 
udelukkende ansvaret for at visitere 
tilskadekomne syddanskere til skadestuer 
eller skadeklinikker i dagtimerne. I de øvrige 
af døgnets timer og weekender tager 
lægevagten lige ved siden af over. De første 
erfaringer viser, at der sjældent er brug for 
den backup-læge på skadestuen, som kan 
kontaktes, hvis sygeplejerskerne er i tvivl.

- Med den måde, vi arbejder på, er vi fagligt 
klædt godt på til opgaven. Men der er flere 
svære samtaler, end vi forventede, og de 
falder i flere kategorier. Eksempelvis kan 
mange borgere ikke få fat i deres praktise-
rende læge og ringer i stedet til os for at få 
et godt råd eller lufte deres utilfredshed. Vi 
afslutter aldrig en samtale, før vi er sikre på, 
at borgerne er indforstået med det tilbud, 
de har fået. Og så er der opringninger fra 
psykisk syge, som det ofte kunne være rart 
at have over for sig for at få et bedre indtryk 
af deres tilstand, siger Louise Plauborg 
Philipp.

Det er ikke rart at lægge røret på efter 
kontakt med en borger, hvis tilstand man 
ikke er sikker på. Her kan visitationssygeple-
jerskerne sjældent afhjælpe deres problem, 
men lytte og henvise til rette sted. 

barrierer skal overvindes
At visitere pr. telefon er en af de store 
faglige udfordringer, når borgere ringer 
på 77 11 07 07. De fleste af akuttelefo-
nens sygeplejersker har på forhånd haft 
sommerfugle i maven over ikke at have 
borgeren over for sig, når de skal vurdere, 
hvilken behandling der skal til. Især når 
sprogbarrieren også skal forceres, kan det 
komplicere visitationen. 

Også forskellene på visiteringen af patien-
ter på regionens fælles akutmodtagelser 
(FAM) har været en udfordring i den første 
tid. De øvrige FAM og SVS har forskellige 
arbejdsgange, som har givet problemer i 
visiteringen. Men systemet bliver tilrettet 
løbende, så de rigtige patienter efterhån-
den visiteres til de rigtige enheder. Det kan 
være, når en borger ringer til akuttelefonen 
i stedet for 112. Så bestilles en ambulance til 
borgeren, der bliver forsøgt visiteret til det 

rigtige speciale. På SVS består FAM foruden 
skadestuen af akut medicinsk modtagelse 
(AMMA) og akut kirurgisk modtagelse 
(AKM).

Visitationssygeplejerskerne har it-systemet 
MedWin til deres rådighed, og når borgerens 
cpr-nummer er indtastet, vises personens 
data, egen læge og nærmeste skadestue. 
Er borgeren ikke hjemme, spørger syge-
plejersken, hvilken skadestue der passer 
bedst. Er der eksempelvis kortere ventetid 
i Svendborg end i Odense, bliver også det 
oplyst. Det brugervenlige system bidrager 
til at bevare det store overblik over hele 
regionen. 

Det ugentlige afbræk
De fleste af sygeplejerskerne ved akutte-
lefonen har gennemført regionens fælles 
diplomuddannelse til behandlersygeplejer-
ske. Uddannelsen består af seks ugers teori, 
en opgave og praktik. 

- Akuttelefonen er en funktion, vi er blevet 
pålagt, og der lød et ramaskrig i begyndel-
sen. Men når folk først kommer til at sidde 
der, opleves det som et dejligt afbræk i for-
hold til alle de forandringer, der sker i FAM. 
Vi har hele tiden syntes, at ideen med akut-
telefonen er fin, og vi er der en til to gange 
hver uge, siger Louise Plauborg Philipp.

Tilbuddet om et mere stationært job i en 
periode kom belejligt for Louise Plauborg 
Philipp, der sprængte en akillessene ved at 
spille håndbold for SVS’s firmahold få uger 
før premieren på akuttelefonen. Så hun har 
kunnet betjene akuttelefonen i stedet for at 
være sygemeldt.

Sygeplejerske Louise Plauborg Philipp blev 
uddannet i 2001 fra sygeplejeskolen i Vejle og 
har de seneste otte år arbejdet på skadestuen 
på Sydvestjysk Sygehus. Siden 1. april har hun 
siddet ved akuttelefonen for hele Region Syd-
danmark samme sted.  
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nyE AngREb 
på Din flEKSibiliTET? 

De seneste overenskomstforhandlinger i 
2012-2013 blev gennemført i skyggen af 
krisen i samfundsøkonomien, som på det 
tidspunkt satte dagsordenen hos både 
arbejdsgivere, politikere og økonomer. Selv 
om det fortsat går trægt med at få gang i 
privatforbruget og jobskabelsen, er der nu 
lystegn i dansk økonomi.

Sådan er i grove træk den makroøko-
nomiske virkelighed, få måneder inden 
forhandlingerne om OK 15 på de to største 
ansættelsesområder for sygeplejersker, 
regioner og kommuner, formelt indledes. 
Arbejdsgiverne prædikede forrige gang 
løntilbageholdenhed, og at de ansatte i 
sundhedsvæsenet som minimum skulle 
levere den samme ydelse for stort set 
uændret løn. Købekraften blev sat under 
voldsomt pres.  

- Det er spændende, hvor arbejdsgiverne 
står denne gang. Jeg hæfter mig ved, at de 
indgåede aftaler på det private arbejdsmar-
ked indikerer, at pengepungen bliver åbnet 
lidt mere denne gang, og at vi kan se frem 

til en beskeden vækst i købekraften. Det 
bliver vigtigt at udfordre arbejdsgiverne i de 
centrale forhandlinger, så ingen sygeple-
jersker risikerer at sakke yderligere bagud, 
siger kredsformand John Christiansen, DSR 
Kreds Syddanmark.

Retten til frihed
Et er løn, men meget andet er i spil, når 
forhandlingerne indledes i løbet af efteråret 
med henblik på en endelig aftale omkring 
1. april 2015. Arbejdstid, pension, efter- og 
videreuddannelse samt muligheden for at 
forhandle løn lokalt er andre vigtige emner. 

Også denne gang vil arbejdsgivere i både 
regioner og kommuner formentlig gå 
videre ad den vej, de betrådte ved OK 13. De 
ønsker større fleksibilitet af sygeplejersker. 
Underforstået: Dårligere honorering for 
overarbejde og rådighed. 

- Vi vil også denne gang arbejde hårdt for 
at sikre sygeplejerskers ret til frihed, og at 
vi ikke konstant skal stå til rådighed og kan 
kaldes på arbejde med kort varsel, når vi har 

fri. Vi vil også arbejde hårdt for, at ram-
merne for efter- og videreuddannelse bliver 
bedre, og at det i højere grad afspejler sig på 
lønsedlen, når man dygtiggør sig, siger John 
Christiansen.

blandt dig i oK 15
Efterlønsreformen indebærer, at yngre 
sygeplejersker kan se frem til at være på 
arbejdsmarkedet, til de er omkring 70 år. 
Hvordan indrettes sundhedsvæsenet, så 
dets personale kan holde til at arbejde ad-
skillige år længere, og skal det indarbejdes 
i overenskomsterne, så rammerne er mere 
forpligtende?

- Vi vil bestræbe os på at være tydelige i 
vore prioriteringer og krav til OK 15, men 
vores råstof er holdningerne blandt de 
sygeplejersker, vi repræsenterer. Derfor er 
det vigtigt, at du involverer dig, tager debat-
ten med dine kolleger, din tillidsrepræsen-
tant og måske deltager i et af kredsens 
fyraftensmøder i august. Dette handler om 
dig og dine vilkår, lyder John Christiansens 
opfordring til de syddanske sygeplejersker.   

DSR Kreds Syddanmark, arrangerer fire fyraftensmøder om OK 15 i august. Her kan du møde repræsentanter fra formandskabet og give din 
mening om, hvad vi skal prioritere i de kommende forhandlinger. 

OK-møderne foregår 20. august kl. 17.00 - 20.00 i Fredericia og Odense og dagen efter i samme tidsrum i Rødekro og Esbjerg. Du kan se mere 
om tilmelding og sted på kredsens hjemmeside under arrangementer. 

Fire møder om OK 15

Afstemning på kongressen – foto af Simon Klein-Knudsen

Grete Christensen –  foto af Simon Klein-Knudsen

John Christiansen –  foto af Simon Klein-Knudsen



hAR Du fåET Din 
ønSKEfERiE i åR?
Sommerferien nærmer sig hastigt, og 
brikkerne omkring ferieplanlægningen har 
formentlig været på plads i månedsvis på 
din arbejdsplads. Ud over at glæde dig til en 
velfortjent sommerferie står tilbage at gøre 
op, om du fik den ferie, du har ønsket dig og 
har krav på.  

Hvis din lønseddel efter sommerferien ikke 
ligner sig selv, kan der være noget galt. Du 
skal også i ferien have udbetaling for de 
vagter, du normalt har, så du får den fast 
påregnelige løn.     

optjeningsår og ferieår
Optjeningsåret er lig med kalenderåret, og 
man optjener ferietimer for hver måneds 
beskæftigelse. Ferietimer optjenes i forhold 
til din beskæftigelsesgrad. Fuldtidsansatte 
optjener 18,5 ferietimer pr. måned gange 
antal måneders ansættelse. For deltidsan-
satte reduceres optjeningen forholdsmæs-
sigt, for eksempel 18,5 divideret med 37 og 
gange med aktuelt timetal. Ved 30 timer er 
det 15 ferietimer pr. måned.

Ferie afvikles i ferieåret, perioden 1. maj til 
30. april, der ligger efter optjeningsåret. Op-
tjente ferietimer i 2013 afvikles i ferieåret 1. 
maj 2014 – 30. april 2015. 

Afvikling af ferie
Hovedferieperioden går fra 1. maj og til den 
30. september samme år. Restferieperio-
den er fra 1. oktober det ene år og til den 30. 
april det næste år. Alle, uanset om man er 
fuldtidsansat eller deltidsansat, har man ret 
til at afholde seks hele ferieuger. 

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

Ferie kan ikke holdes på ugentlige fridøgn, 
søgnehelligdage, overenskomstmæssigt 
fastsatte fridage, erstatningsfridage, eller 
hvis den ansatte er afskåret fra at holde 
ferie (feriehindring). 

Du har ret til at holde tre ugers sammen-
hængende ferie i perioden 1. maj til 30. 
september. Mindst to uger af hovedferien 
skal gives i sammenhæng. Du har ret til at 
afvikle restferie i hele uger.

ferie og sygdom
Hvis du bliver syg, før ferien begynder, har du 
ret til at få ferien suspenderet, og erstatnings-

ferie fastlægges af arbejdsgiver efter drøf-
telse med den ansatte. Husk sygemelding ved 
arbejdstids begyndelse den første feriedag. 

Bliver du syg under din ferie, har du ret til er-
statningsferie efter fem sygedage. Betinget 
af at du har optjent ret til 25 dages ferie.
•	 	Giv	arbejdsgiver	besked	om	sygdom	alle-

rede den første dag, da de fem karens-
dage først løber fra meddelelse er givet 
til arbejdsgiver. 

•	 	Karensdagene	regnes	pr.	ferieår.	Al	
sygdom meddeles arbejdsgiver og do-
kumenteres, uanset varighed forventes 
under fem dage.

•	 	Betingelsen	er,	at	du	for	egen	regning	
indhenter lægelig dokumentation for 
sygdommens eksistens og varighed.

•	 	Bliver	du	rask	igen	under	ferien,	kan	du	
vælge at afholde resten af ferien eller at 
vende tilbage til arbejdet. 

•	 Disse	regler	trådte	i	kraft	1.	maj	2012.	

overførsel af ferie
Ferie ud over fire uger kan overføres fra et 
ferieår til det efterfølgende ferieår, under 
forudsætning af, at der er indgået en skrift-
lig aftale med arbejdsgiver inden ferieårets 
udløb. Overført ferie skal holdes forud for 
anden ferie.

Gerda Dam Hansen

husk fagdag og generalforsamling
den 23. oktober 2014 ✘


