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Kære medlemmer
Som det omtales i den skriftlige beret-
ning andetsteds i dette blad, er medlem-
mernes arbejdsmiljø hjerteblod for Dansk 
Sygeplejeråd. Vi arbejder med arbejds-
miljø i bred forstand, fra forholdene i 
dagligdagen til vilkårene for karriereud-
vikling.

I det faglige tema i denne udgave af 
Kredsløbet er det konkrete arbejdsmiljø, 
når vi udfører vores daglige arbejde, i 
fokus. Af en af artiklerne fremgår det, at 
antallet af stressramte sygeplejersker, 
som opsøger arbejdsmedicinere og 
psykologer i Odense, er tredoblet siden 
årtusindskiftet. Vi må ikke acceptere, at 
sygeplejersker stadig bliver syge af at gå 
på arbejde.

Lederne i sundhedsvæsenet er også 
under pres udefra.  Det kan udløse en 
tendens til at se mere på individet – fra-
vær, sygdom og andre målelige parame-
tre – end på helheden og de faktorer, der 
tilsammen skaber et godt arbejdsmiljø. 
Derved sættes ikke bare det rummelige 
arbejdsmarked på spil, det fjerner også 
fokus fra, hvilke konsekvenser et dårligt 
arbejdsmiljø, flere fejl og utilsigtede 
hændelser har for modtagerne af 
ydelserne: Patienten og borgeren. 

Arbejdsmiljøet er ikke kun dig og din 
tilstand, det er lige så meget, hvad du er i 
stand til at yde, og hvad det betyder for 
patienten.  Hvordan du befinder dig 
mono- og tværfagligt med dine kolleger, 
og hvordan dit samspil med din nærme-
ste leder er, har lige så stor betydning for 
din lyst og vilje til at yde det optimale.

Vi kender alle rammerne for vores 
arbejde. Inden for dem må vi hele tiden 
sikre, at arbejdsmiljøet kan følge med, 
både af hensyn til patienter, personale og 
sygeplejersker som individer.

Når du læser dette blad, har kredsbesty-
relsen indsendt krav til forhandlingerne 
om OK 15 på de store ansættelsesområ-
der, regioner og kommuner. Det altover-
skyggende krav er mere i løn, og vi øger 
ambitionsniveauet i forhold til tidligere. 
Når resultatet foreligger hen mod 1. april 
næste år, skal ikke kun reallønnen være 
sikret. Der skal mere til. 

Du har kunnet læse om det grundlæg-
gende kravmateriale i Sygeplejersken, og 
det vandt genklang på de tre OK-møder, 
vi har holdt for medlemmer flere steder i 
kredsen, og i den elektroniske indsamling 
af krav. 

Også mere indflydelse på arbejdstiden og 
beskyttelse af frihed er vigtige temaer i 
forhandlingerne, der ventes indledt 
omkring nytår. Du kan læse mere om 
vores krav på kredsens hjemmeside, og vi 
vil til sin tid løbende orientere om 
fremdriften i forhandlingerne. Det vil 
hovedsagelig foregå via din tillidsrepræ-
sentant, som vil være velinformeret om 
forløbet.  

ARBEJDSMILJØ  
HANDLER OM LANGT MERE 
END SYGEFRAVÆR 

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark



4 DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

uklarhed om opgaverne, sætte sig i form af 
utryghed og stress.

– Mens det generelle krav er en øget 
produktivitet på tre procent årligt i hospitals-
sektoren, har Region Syddanmark været 
oppe på seks procent på et år. Sygehusene 
behandler et kolossalt antal patienter uden 
at have fået tilført tilsvarende flere ressour-
cer. Det indebærer, at nogle må løbe 
hurtigere, og at der ikke er tid til frokostpau-
se. Det kan være vældig sjovt at være med til 
at effektivisere, men det er også en balance, 
hvor det tipper for nogle, siger Lars Brandt.

- Personalet er generelt meget omstillings- 
og udviklingsparat, og de fleste synes, det er 
spændende, at der sker noget nyt. Men hvis 
organisatoriske forandringer sker så hurtigt, 
og der ikke bliver informeret tilstrækkeligt, 
kan det give bekymringer. Det er ofte de 
udefrakommende faktorer, der belaster 
mest, siger Karen Brask. 

Det offentlige sundhedsvæsen er i kraft af 
sin størrelse hovedleverandør af patienter 
med arbejdsbetingede sygdomme, og de 
somatiske sygehuse fylder ikke uventet 
mest. Men også fra psykiatrien, kommunerne 
og enkelte lægepraksisser kommer sygeple-
jersker, der er blevet syge af deres arbejde. 

- Vi ser en del hjemmesygeplejersker, der har 
rigtig travlt. Der er skåret ned på staben i 
kommunerne, de skal dække større områder 
og har en akutfunktion ved siden af, siger 
Karen Brask. 

Tal med ramte kolleger
Kulturen på den enkelte arbejdsplads spiller 

Tallene tager deres eget sprog. Før 2000 fik 
arbejdsmedicinerne og -psykologerne på 
Odense Universitetshospital (OUH) højst 
henvist 10 sygeplejersker årligt med en 
stressdiagnose. Nu bukker omkring tre 
gange så mange under med stress.

– Det psykiske arbejdsmiljø er især de 
seneste 10 år begyndt at dominere, og 
foruden stress nogle gange også i form af 
udbrændthed. Det kan skyldes større 
bevidsthed hos den enkelte om at søge 
behandling, men også de store omlægninger 
med etablering af nye sygehuse, herunder 
FAM. Desuden skal det hele  foregå bedre og 
hurtigere i sundhedsvæsenet, siger ledende 
overlæge, ph.d. Lars Brandt, Arbejds- og 
Miljømedicinsk Klinik på OUH. 

Hans vurdering støttes af klinikkens ledende 
psykolog, Karen Brask. Hun tilføjer, at hurtige 
indlæggelsesforløb, patienternes mere 
komplekse sygdomme og kravet om mere 

effektivitet på kortere tid kan være gift for 
arbejdsmiljøet. Sygeplejersken oplever, at 
hun er i akut beredskab det meste af tiden, 
og at hendes faglighed fordres til det 
yderste.

– De sygeplejersker, der kommer til os, er 
mere syge, og det tager længere tid at få 
dem rehabiliteret end tidligere. Jeg tror, der 
er mere åbenhed om stress, og det er blevet 
mere accepteret at have brug for hjælp. 
Tidligere kom de mest syge ikke, siger Karen 
Brask.

De dygtige bukker under
1. januar 2013 åbnede en stressklinik på 
OUH, hvor sygeplejersker og andre faggrup-
per tilbydes otte behandlinger a tre timer om 
formiddagen. De første tre gange med en 
uges mellemrum og derefter hver 14. dag. 
For at komme i betragtning skal man have 
arbejdsmarkedstilknytning, eventuelt med 
en deltidssygemelding. Erfaringerne med 
behandlingerne, der efter individuel 
udredning foregår som gruppeterapi med 
otte-ni på hvert hold, er yderst positive.

– Det er ofte de dygtige og pligtopfyldende 
sygeplejersker, der bliver ramt af stress. 
Heldigvis kommer rigtig mange af dem godt 
tilbage på jobbet, nogle gange med en 
midlertidig funktionsnedsættelse, så de i 
den første tid arbejder få timer om dagen 
eller er i et ambulatorium i stedet for på en 
sengeafdeling, siger Karen Brask.

Produktivitetskrav en dræber
Uanset høje faglige og personlige kvalifikati-
oner kan et arbejdsmiljø, hvor de ikke har 
rammerne til at handle, og hvor der er 

Omvæltningerne i sundhedsvæsenet foregår ofte hurtigere, end medarbejderne 
kan nå at omstille sig til. Mindst halvdelen af de sygeplejersker, der bliver syge på 
jobbet, har stressdiagnoser

STRESS GNAVER I STADIG FLERE 
SYGEPLEJERSKER 

Ledende psykolog Karen Brask og ledende overlæge 
Lars Brandt – stress dominerer.

ARBEJDSMILJØ



Når sygeplejersker bliver syge af jobbet
Mindst halvdelen af de sygeplejersker, der 
bliver henvist til Arbejds- og Miljømedicinsk 
Klinik på OUH, viser tegn på stress.

De øvrige fordeler sig på tre andre hoved-
grupper, der hver udgør ca. 10 procent:

Bevægeapparatdiagnoser – især med 
lidelser i lænd og ryg som følge af tunge og 
akavede løft, men også med tennisalbuer fra 
afdelinger med håndtering af mange 
apparater, skruer og klemmer.

Håndeksem – sygepleje er et vådt erhverv 
med hyppig håndvask mellem patientkontakt 
og med brug af handsker, der i sig selv kan 

give eksem. Afspritning i stedet for sæbe og 
vand er mildere og kan flere steder være en 
løsning. 

Graviditet – ofte er det en vurdering af, om 
det specifikke arbejde – for eksempel 
omgang med cytostatika ved kræftbehand-
ling, tunge løft og hyppighed af nattevagter 
– kan udgøre en fare for den gravide. Mange 
arbejdspladser har udarbejdet graviditetspo-
litikker, hvilket har reduceret antallet af 
henviste gravide væsentligt.

De sidste 20 procent af patienterne fordeler 
sig på en række lidelser, heriblandt astma, 
allergier, sammenhæng mellem natarbejde 

og brystkræft samt generel afklaring af 
forhold i arbejdsmiljøet.

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på OUH 
beskæftiger fem overlæger, tre øvrige læger, 
seks arbejdspsykologer samt ph.d.-studeren - 
de og forskningsmedarbejdere. Klinikken 
gennemfører ca. 1.400 nye forløb om året og 
i alt ca. 2.500 konsultationer.

Arbejdsmedicin er fordelt på to sygehuse i 
Region Syddanmark. Foruden OUH er det på 
Arbejdsmedicinsk Afdeling på Sydvestjysk 
Sygehus i Esbjerg.  

en vigtig rolle i forhold til at få en skrantende 
kollega tilbage i fuld funktion. 

- Det vigtigste er at tale med kolleger. Når 
man begynder at fungere dårligt, er det ofte 
noget, man putter sig med og selv forsøger at 

få det hele til at fungere igen. Hvis du ser en 
kollega med symptomer på dårlig trivsel, så 
tag fat og spørg, om arbejdspladsen kan gøre 
noget. HR-afdelingen i Region Syddanmark 
har meldt ud, at tillidsrepræsentant, AMiR og 
ledere kan henvise til behandling hos os. Det 

gode ved det er, at så vil vi få dem ind, før de 
bliver sygemeldt, og før praktiserende læger 
måske henviser dem. Også de har været 
usikre på, hvad de skulle gøre, siger Lars 
Brandt. 

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på OUH 
har med succes åbnet en stressklinik, der 
hjælper sygeplejersker og andre faggrupper 
tilbage i jobbet.

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 5 
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parametre – for eksempel medarbejdertil-
fredshed, sygefravær, aktivitetstal og 
budget – fordi det giver ro og overskud til at 
tage sig godt af patienterne og hinanden. Så 
er der også råd til det spændende og det 
sjove: Kurser, fælles temadage, uddannelse, 
foredragsaftener med fælles mad, sund-
hedsinitiativer og konkurrencer med 
præmier.  

Arbejdsmiljø er individuelt
Der er mange måder at bidrage positivt i en 
medarbejdergruppe, og ikke alle er lige 
målbare. Alle medarbejdere har noget 
forskelligt at byde på, som har betydning for 
fællesskabet og arbejdsmiljøet.

- Man kan ikke adskille arbejdsmiljøet fra 
afsnittets øvrige liv. For nogle indebærer et 
godt arbejdsmiljø, at de kan få lov til at 
udvikle sig i jobbet, for andre, at de har lige 
præcis den rette arbejdsmængde. Enhver 
udfylder og tager en plads, der passer til den 
enkelte, og som fællesskabet har brug for.  
Hvis en arbejdsplads skal være god for både 
medarbejdere, leder og patienter, skal man 
have fokus på det hele. Ja, vi har en høj 
arbejdsmoral, men der er også grænser for, 
hvad man kan yde, siger Hanne Roesen.

Som leder ser hun det som sin opgave at 
være bindeled mellem den ydre verden og 
afsnittet. Nogle gange er det nemt at sikre 
stabile rammer i dagligdagen, andre gange er 
det som en tsunami at få det ydre pres og de 
indre ender til at hænge sammen. Især når 
man er underlagt, hvad Hanne Roesen 
betegner som et dokumentationshelvede.

Hun behøver som leder et ærligt modspil fra 
medarbejdere, der evner at sige til og fra, og 
det får hun. Nogle gange er argumenterne så 
gode, at hun skifter kurs, andre gange står 
hun fast og er upopulær. Uanset udfaldet er 
den gode stemning og kursen som regel 
genfundet i løbet af en dag eller to.

- Jeg får det modspil, der gør det nemt for mig 
at være leder. Nogle har sværere ved det og 
skal lære mig godt at kende først. Når vi får 
nye medarbejdere, snakker jeg en gang i 

ugen med dem i enrum i den første tid, så vi 
kan lære hinanden at kende – og knække 
koden, siger Hanne Roesen.

Alle uden undtagelse, både medarbejderne 
og leder, har en høj arbejdsmoral og gør sig 
umage med at udfylde deres rolle og 
funktioner. Arbejdsmiljøet er præget af en 
grundlæggende tillid og lyst til at støtte 
hinanden. Vi-følelsen om den fælles opgave, 
at tilbyde behandling til mennesker med 
psykiske problemer i Varde Kommune, 
dominerer. Og så er en god tone og humor er 
et ekstra plus.

Alle skal spille med
- Det er medarbejderstaben, der trækker det 
store læs i forhold til arbejdsmiljøet. Men hvis 
lederen – eller enkelte medarbejdere – ikke 
spiller med, kan det være ødelæggende for 
arbejdsmiljøet.  Det får de ikke lov til hos os, 
uden at nogen tager affære. Det kan ligeså 
godt være en medarbejder som mig, der 
griber ind, men jeg har selvfølgelig ansvaret 
og forpligtelsen til at handle og måske sige: 
Hov-hov, det accepterer vi ikke, siger Hanne 
Roesen.

For den enkelte medarbejdere er det 
individuelt, hvad der kendetegner et godt 
arbejdsmiljø. Men der er fællesnævnere: 
Passende arbejdsmængde, passende 
informationsniveau, passende faglige 
udfordringer, passende uddannelses- og 
kursusaktivitet, passende ledelsesmæssig 
fokus, nærvær og tilgængelighed, passende 
indflydelse og godt kollegaskab.

Hanne Roesen prioriterer højt, at afdelingen 
ligger i positivt terræn på de målelige 

LOKALPSYKIATRI VARDE

Lederen af Lokalpsykiatri Varde, Hanne Roesen, erkender, at hun til tider kan opføre sig 
mere som diktator end demokrat, når den fælles kurs for de ca. 20 medarbejdere fra flere 
faggrupper skal udstikkes

VI-FØLELSEN DOMINERER  
I VARDE 

Hanne Roesen har været leder i 10 år, først i hjem-
meplejen i Esbjerg og de seneste seks år Lokalpsyki-
atri Varde. Forinden var hun i 17 år faglig sekretær i 
Dansk Sygeplejeråd. 
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KAIZEN

Når de 30 sygeplejersker i Sygeplejen Distrikt Fjord i Sønderborg Kommune har fors-
lag til forbedringer af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, hænger de en poster op på 
Kaizen-tavlen i distriktets hovedkvarter på den tidligere Egernsund Skole

SYNLIGE AMIR  
I SØNDERBORG

Kaizen er det japanske ord for løbende 
forbedringer, og efterhånden som handlin-
gen skrider frem, rykker posteren frem i 
tavlens forbedringshjul. Foruden Kaizen-hju-
let, der er et vigtigt redskab for distriktets to 
AMiR, Maiken Wiborg og Lone Enemark 
Johannsen, er der også et årshjul.

- Årshjulet er syge- og sundhedspersonalets 
AMR-hjul, som vi bruger til kvartalsvis at 
gennemgå faste punkter inden for syge- og 
sundhedsplejen. Når vi hver sjette uge har 
vores faste AMR-dag, mødes vi sidst på dagen 
med AMiR fra de øvrige distrikter og 
kommunens udviklingskonsulent for at 
udveksle viden. På den måde sikrer vi, at der 
er en rød tråd i vores arbejdsmiljøarbejde, 
siger Maiken Wiborg.

Fra handsker til Facebook-politik
AMR-arbejdet – i Sønderborg har de smidt i’et 
væk – favner vidt, fra ønsket om blodtryksap-
parater i alle hjemmeplejens biler til trusler 
om fysisk vold fra psykisk syge, demente og 
misbrugere. Maiken Wiborg har engageret  
sig yderligere ved at være med i hele 
MED-strukturen, fra det lokale medarbejder-
udvalg og forvaltningens CMU til HMU, 
hovedmedarbejderudvalget, samt i udvalge-
nes arbejdsmiljøgrupper. Dermed har hun 
indflydelse på hele spektret af arbejdsmiljø-
emner i en kommune med 75.000 indbygge-
re, fra brug af handsker og kanylebokse, 
uniformsetikette til overordnede politikker 
for rygning og Facebook-brug. 

- Jeg går lokalt efter at synliggøre mit arbejde 
ved at orientere om AMR-emner på op-
slagstavlen, have det som et fast punkt på 
sygeplejemøder og sende mails med nyt. Når 
jeg er ude i plejen, forsøger jeg at tage 

temperaturen på arbejdsmiljøet, og jeg 
rykker gerne rundt i Distrikt Fjord for at hilse 
på kolleger. Det er med til at bevidstgøre alle 
om arbejdsmiljøet, siger Maiken Wiborg.

En trivselsmåling i foråret gav en svarprocent 
på 97 i Sygeplejen Distrikt Fjord, og svarene 
er nu udgangspunkt for en handleplan med 
overskriften Social Kapital. Tilgangen er 
anerkendende, og ja-hatten skal blandt 
andet præge en planche med gode eksem-
pler på samarbejde med kolleger og ledere. 

Arbejdsmiljø højt på dagsorden
Der er udsving i arbejdsmiljøet blandt 
kommunens ca. 6.500 medarbejdere, men 
generelt er det Maiken Wiborgs indtryk, at 
emnet har stor bevågenhed fra både daglige 
ledere, kommunaldirektør og politikere. 
Arbejdsmiljøkoordinatorer fra hver forvalt-
ning mødes nu i et centralt arbejdsmiljøteam, 
og der er udpeget sundhedsambassadører.

- Indtrykket fra mit eget distrikt er, at 
kollegerne er blevet bedre og bedre til at ytre 
sig, hvis de har noget på hjerte – både ros og 
kritik. Jeg oplevede i den travle ferieperiode i 
juli, da vores daglige leder havde ferie, de 
udfordringer, der var i dagligdagen. Jeg 
prøvede at involvere mig i samarbejde med 
en daglig leder fra et andet distrikt, som 
havde ansvaret for os i den periode, siger 
Maiken Wiborg. 

Hun blev valgt som AMiR i februar 2013 og 
har foruden en temadag arrangeret af DSR 
deltaget i kommunens egen AMiR-uddannel-
se og uddannelse i MED-systemet, begge 
over to dage.     

De to AMiR i Distrikt Fjord, 
Lone Enemark Johannsen  

(til venstre) og Maiken 
Wiborg, foran Kaizen-tavlen, 

der er et vigtigt redskab i 
arbejdsmiljøindsatsen.



De negative historier stod i kø lige så længe som patienterne i den første tid med 
fælles akutmodtagelse (FAM) i Odense. Barna Hjersing har som AMiR spillet en 
central rolle i at forbedre arbejdsforholdene 

DEN KRITISKE FASE 
ER OVERSTÅET

- Hovedudfordringen på FAM er, at de tildelte 
ressourcer ikke altid stemmer overens med 
de krav, der stilles. Nogle dage er præget af 
stort flow, mens der andre dage opstår 
ventetider, når patientindtaget er stort. Vi 
måles rigtig meget på ventetider. Hvornår 
kommer lægen? hvor hurtigt tages blodprø-
ven? Alt registreres i Cetrea-systemet, siger 
Barna Hjersing.

ATC har fire traumestuer, og afhængig af, 
hvor dårlig en patient er, kan det kræve to 
eller flere sygeplejersker pr. patient, og det 
bliver hurtigt mærkbart i skadestuen og 
modtagelsen. FAM scorer højt for sin evne til 
at tage imod dårlige patienter, men nogle 
gange rammer personalet loftet for, hvor 
mange det kan overkomme at tage imod på 
samme tid. For eksempel hvis der er fyldt op 
af patienter på skadestuen, og der sker en 
stor trafikulykke.

Arbejdsmiljøet prioriteres
Også arbejdet med at sikre arbejdsmiljøet er 
en proces, der følger afdelingens meget 
varierende puls. Barna Hjersing nåede at 
være AMiR på skadestuen et år, før den nye 
FAM åbnede, og hun har otte hele dage om 
året til at varetage tillidsfunktionen. 
Derudover må hun løbende beskæftige sig 
med arbejdsmiljøspørgsmål, fordi hun i 
dagligdagen er midt i det og bliver opmærk-
som på forhold, der kræver handling. 

- Vi har stadig meget at arbejde med, men 
der er faktisk sket rigtig meget i forhold til 
den første kaotiske tid med FAM. Tidligere 
havde vi lange perioder uden ledere, og så 
sker der ikke meget med arbejdsmiljøarbej-
det. Nu har vi ledere, der bliver hos os, og en 
afdelingsledelse, der er engageret.  Nu har vi 

Den fælles akutmodtagelse på Odense 
Universitetshospital (OUH) fik en usædvan-
lig hård fødsel med fortvivlende arbejdsvil-
kår, underbemanding og brud på overens-
komster. Sårene fra den kaotiske periode 
efter åbningen i januar 2012 er ved at være 
lægt, om end de negative historier om 
sygehusets maskinrum, der modtager 
næsten alle akutte patienter, har været 
sejlivede.

Barna Hjersing er sygeplejerske og arbejds-
miljørepræsentant (AMiR) på FAM’s Akut 
Traume Center (ATC), der modtager akutte 
patienter. Hun har mange års intensiv- og 
skadestueerfaring og er fortsat tændt af 
arbejde på en afdeling, hvor dagene er 
uforudsigelige.

- Det er alsidigheden, at man kan møde en dag, 
hvor man skal tage imod små børn med en 
flænge på hagen eller en brækket arm, og at 
man den næste dag står midt i et stort traume 
med ængstelige pårørende til trafikofre, som 
man skal tage sig af. Derudover tager vi imod 
helt almindelige medicinske patienter. Når man 
skal tage imod alle typer af akutte patienter, får 
man brug for hele sit faglige repertoire, siger 
Barna Hjersing.

Spidsbelastning
FAM er en meget kompleks organisme med 
11 specialer og daghospital. Kommunikati-
onsvejene i virvaret af kompetente behand-
lere kan være omstændelige, hvilket gør 
arbejdet som sygeplejerske både krævende 
og spændende. 
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HVERDAGSLIV

Sygeplejerske og AMiR Barna 
Hjersing – færre søger væk fra 
FAM, men sygefraværet er 
fortsat højt.



arbejdsmiljø rundering på alle afdelinger, vi 
har en forflytningsgruppe, der opsamler ny 
viden og underviser inden for det område, og 
vi har en trivselsgruppe, der laver sociale 
arrangementer for personalet, siger Barna 
Hjersing. 

Sygefraværet stadig højt
Særligt for Center for Accelererede Patient-
forløb (CAP), der tager sig af korttidsindlagte 
patienter, var FAM’s startvanskeligheder en 
prøvelse. Afdelingen er nu opnormeret, der 
undervises løbende i specialer, og alt foregår 
mere struktureret.

- Færre søger væk fra FAM end tidligere, men 
vi har fortsat et sygefravær et godt stykke 
over regionens gennemsnit. Vi har haft det 
oppe i FAM-LMU flere gange, og vi har 
udarbejdet afdelingsspecifikke spørgsmål til 
medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 
(MTU) for at afdække årsagerne til det højere 
sygefravær. Resultatet kommer i løbet af 
efteråret, og det vil vi studere med stor 
interesse, siger Barna Hjersing.

Hun ærgrer sig over, at de negative historier 
om arbejdsforholdene på FAM lever videre. 
Dels er det svært for udenforstående at 
bedømme de faktiske forhold, og dels er der 
gjort et stort arbejde internt for at forbedre 
samarbejdet i form af aftaler mellem 
afdelingerne i FAM og specialerne samt 
afstemning af forventninger. Desuden 
besøger afdelingerne hinanden, og der er 
brobygning, hvor sygeplejersker i en periode 
er ansat i en anden afdeling for at lære 
hinandens arbejdsvilkår bedre at kende og 
udbygge relationer.  

Diplomuddannelse gav løft
Barna Hjersing har gennemført to diplommo-
duler i arbejdsmiljø, den første i København 
og den næste på andet hold af AMiR-uddan-
nelsen på UC Lillebælt. Her har Dansk 
Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark, betalt 
udgiften for deltagerne, og arbejdspladser-
ne har finansieret erstatningspersonale. 

- Det har været rigtig godt at møde andre i 
næsten samme situation som en selv og 
høre andre snakke om arbejdsmiljø på en 
måde, man kan forholde sig til. Vores 
vidensudveksling gør det unødvendigt at 
opfinde den dybe tallerken, hver gang vi står 
med en problematik på vores arbejdsplads. 
Der er så mange redskaber, man kan bruge, 
når det gælder stress, forflytning og andre 
situationer, vi kommer ud for, siger Barna 
Hjersing.  

Afslapning i naturen
Hun blev færdig som sygeplejerske i 
begyndelsen af 1999 og tilbragte det første 
spændende år i psykiatrien i Norge. Herefter 
fulgte fem år som intensivsygeplejerske i 
Aarhus og to år i samme funktion på OUH. Fra 
foråret 2007 arbejdede hun på OUH’s 
skadestue, der i 2012 blev integreret i FAM. 
Barna Hjersings mor er grønlandsk, og hun 
stiftede selv bekendtskab med moderens 
fødeland et halvt år som sygeplejerske i 
Julianehåb i Sydgrønland. 

Barna Hjersing bor i Middelfart med 
ægtemanden Jimmy og datteren Svana på 
otte år. Hun holder af at færdes i naturen, 
ofte i selskab med datteren og med löv-
chen-hunden Perle. Madlavning og læsning 
er også et godt afbræk i forhold til en ofte 
hektisk hverdag på FAM.
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FAKTA
Titel og navn:
Sygeplejerske og AMiR Barna Hjersing

Arbejdssted:
Akut Traume Center, FAM,  
Odense Universitetshospital
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Den unge sygeplejerske, Britt Gammelby, fortsatte på jobbet i tre 
måneder efter voldeligt overfald på sit arbejde, før hun brød sammen.  
To personer hjalp hende videre, så hun nu er lykkelig i et nyt job.

OVERFALDET DER 
IKKE VILLE GÅ VÆK 

Lægen og den faglige konsulent
Hun sender taknemmelige tanker til to 
personer, der støttede hende og skal tildeles 
hovedparten af æren for, at hun efter 
omkring et halvt års sygemelding kunne 
begynde på en frisk som udkørende 
sygeplejerske i hjemmeplejen i Børkop: 
Praktiserende læge Olaf Hoffmann fra 
hjembyen Fredericia og faglig konsulent 
Helle Ditlevsen fra DSR’s kredskontor i 
samme by.    

- Jeg har en fantastisk egen læge, der tog 
ugentlig samtaler med mig og gav mig sit 
akutnummer, så jeg kunne ringe på alle tider 
af døgnet. Helle Ditlevsen hjalp mig med alt 
det andet: At få sagt fra over for mit arbejde, 
at få mig til at lytte til mig selv, græde, 
skælde ud og acceptere, at det er i orden at 
have det sådan. Hver gang, jeg fik nye 
papirer, jeg ikke kunne forstå, og når min 
leder sendte mig mails om, at jeg skulle 
komme til møde, var hun der. Helle var 
enestående, siger Britt Gammelby.

Masser af ro helede sårene
Britt deltog i sygdomsperioden i et par møder 
på sit arbejde med Helle Ditlevsen som 
bisidder. Men ellers bestod helingen efter de 
psykiske sår, hun pådrog sig, af masser af ro, 
lange gåture, meditation og tid til sig selv. 

- Det lysnede først for alvor, da jeg fik at vide, 
at jeg ikke skulle tilbage dertil. Helle fik sat 
tilværelsen i perspektiv for mig og åbnede 
mine øjne for, at der var andre muligheder. At 
jeg skulle gøre det for mig selv. Bagefter 
synes jeg, det er rigtig ærgerligt, at ikke 
lyttede mere til mig selv. At jeg ikke havde 
mere selvindsigt. Jeg er lykkelig for, at jeg 

For Britt Gammelby hørte det til dagens 
uorden jævnligt at blive truet på livet af 
psykotiske brugere på det socialpsykiatriske 
bosted, Syrenparken, i Børkop mellem Vejle 
og Fredericia. Køkkenknive, støvsugerrør, 
planter, stole, porcelæn – alt hvad der var 
inden for rækkevidde – blev brugt til at 
understrege alvoren i truslerne.

- Jeg skrev samme aften en beskrivelse af 
forløbet, en skadesbeskrivelse, og kørte 
hjem. Bagefter kan jeg godt se, at jeg burde 
have haft krisehjælp, siger Britt Gammelby, 
26 år.

Sammenbruddet
Hun mødte kl. 7.00 på arbejde næste dag, og 
lederen havde først tid til at snakke med 
hende seks timer senere. Lederen sendte 
hende til læge, og selv ringede hun til 
politiet. Undersøgelsen hos lægen viste, at 
hun havde pådraget sig en væske- og 
blodansamling bag det ene øje, og at hun 
havde dybe kradsemærker på arm og bryst. 

Britt fortsatte med at passe sit arbejde, men 
efter nogen tid fandt hun pludselig ud af, at 
hun havde svært ved at huske. Alt skulle 
skrives ned. Derudover var hun træt og sov, 
når hun var kommet hjem fra arbejde om 
eftermiddagen. Hun sørgede for ikke at 
arrangere for meget i fritiden, for hun 
magtede det ikke. 

Hele tre måneder efter overfaldet måtte hun 
give op og lade sig sygemelde. 

- Jeg troede ikke, det kunne ramme mig. Men 
så var jeg en dag hjemme, hvor jeg græd og 
græd. Jeg gik til min egen læge og blev 
sygemeldt. Hans diagnose var, at jeg havde 
fået en belastningsreaktion, og så brød jeg 
sammen. Jeg indså, at jeg havde været bange 
i længere tid og kørt mig selv for hårdt, ikke 
lyttet til mig selv, ikke fået ro på. Jeg har altid 
været den, der hjalp andre, der havde det 
skidt. Jeg tror, det ligger i sygeplejegenet, at 
vi er dårligere til at hjælpe os selv, siger Britt 
Gammelby.

HJÆLP FRA DSR

Men på en aftenvagt i foråret 2013 blev det 
ikke ved truslerne. En kvindelig bruger 
opsøgte hende og forlangte at blive indlagt 
et andet sted. Da Britt Gammelby forsøgte at 
få hende tilbage på den stue, hvor hun 
boede, fik hun en kraftig lussing. Den unge 
sygeplejerske skubbede eleven ved sin side 
væk, så hun ikke skulle lide overlast. I de sam-
me sekunder blev hun angrebet af kvinden, 
der forgæves gik efter hendes hals, men i 
stedet borede neglene dybt ned i brystet på 
hende.

Britt Gammelby vendte ikke tilbage til sit gamle job 
efter overfaldet, men fik tilbudt et nyt. Her er hun 
med niecen Benedicte på fire år og nevøen Asger på 
fire måneder.
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havde betalt mit kontingent til DSR, og at jeg 
havde en fagforening i ryggen, som kendte 
systemet og var klogere end mig, siger Britt 
Gammelby. 

Britts nye liv
Hendes far er pædagog, og hendes mor er 
social- og sundhedsassistent. De forstod 
hende under de mange samtaler i forløbet, 
og det samme gjorde den øvrige familie og 
vennerne. Britt brugte også kolleger i 
kampen for at komme oven på igen. 

- Da jeg begyndte i hjemmeplejen i Børkop, 
hvor jeg var i den første tid som nyuddannet 
sygeplejerske i 2012, var det fantastisk at 
komme ud til borgere, der rigtig gerne ville 
have besøg. Luften og landet omkring mig på 
køreturene gjorde også rigtig godt, siger Britt 
Gammelby.

Første kapitel i hendes nye liv, efter alt gik i 
sort, blev lykkeligt. 1. september blev hun 
efter ca. otte måneder i hjemmeplejen ansat 
på Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart, fordi 
arbejdstiderne med flere sammenhængen-
de fridage passer hende bedre. 

Nu har hun med masser af livsmod taget fat 
på det næste kapitel. 

SYGEPLEJE I SYD 
Er du fuld af gode ideer? 
Få økonomisk støtte fra Kreds Syddanmark til lokale aktiviteter

Har du tænkt på at invitere en lokalpoliti-
ker eller en journalist med på job? Tage 
billeder af din arbejdsdag? Invitere 
borgere, patienter eller andre sygeplejer-
sker til café med fagligt indhold? Så er det 
nu, du kan få hjælp til at føre din idé ud i 
livet.

Kredsbestyrelsen i DSR Kreds Syddan-
mark har besluttet, at du og dine kollegaer 
har mulighed for at få økonomisk støtte 
fra kredsen, hvis I kommer op med en god 
idé til en spændende, fagligt udfordrende 
eller social aktivitet, som I har lyst til at 
invitere til. 

En aktivitet kan rette sig mod at fortælle 
omverdenen om sygeplejen, men det kan 
også være aktiviteter for sygeplejersker, 
der mødes om faglige temaer. 

Så har du en idé - eller bare lyst til at lave 
en aktivitet - så tal med dine kolleger og 
din leder om, hvordan I sammen kan 
arrangere det. 

Du skal indsende et program for arrange-
mentet til DSR Kreds Syddanmark. 

Af programmet skal fremgå:
• Tid og sted
•  Hvordan man tilmelder sig og til hvem 

(mail/tlf.), samt undervisers navn o.a.
•  Øvrige relevante oplysninger 

Af programmet skal endvidere 
fremgå:
•  At arrangementet er støttet af DSR 

Kreds Syddanmark
•  At arrangementet er åbent for medlem-

mer af DSR (der kan selvfølgelig være et 
max. deltagerantal)

•  At DSR Kreds Syddanmark må lægge 
programmet på kredsens hjemmeside 
før arrangementet, samt omtale 
arrangementet i andre sammenhænge

Tværfaglige arrangementer kan også 
støttes

Den økonomiske ramme
•  Bevilling kan være op til kr. 3.000. Hvis 

der søges om større beløb, vedlægges 
budget og oplysning om hvor mange 
sygeplejersker der vil kunne deltage

•  Ansøgning med ovenstående oplysnin-
ger sendes til kredschef Jan Villumsen og 
kredsformand John Christiansen, gerne 
på syd-jvi@dsr.dk og syd-jc@dsr.dk 
Ansøgninger behandles løbende. Der 
kan påregnes svar inden for to uger, med 
mindre der er ferie



PSYKISK ARBEJDSMILJØ

DSR’s kredskontor får ofte henvendelser fra medlemmer, der er kørt sur i samarbejdet på  
deres arbejdsplads. Dialog og individuelle løsninger er vejen.

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 
FYLDER MEGET
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bør der eventuelt foretages for at forbedre 
den pågældendes situation? Også en syge - 
plejerskeuddannet AMiR kan inddrages, siger 
Knud Kristensen.

Mobning og chikane
Dialogen med medlem og arbejdsmiljøre-
præsentant (AMiR) vil typisk munde ud i et 
løsningsforslag, der både involverer med- 
lemmet og arbejdspladsen. I den sidste ende 
kan det komme på tale at skifte job, hvis alle 
andre muligheder er udtømte. 

- Vi har også enkelte tilfælde af mobning og 
chikane, og den slags sager kan være diffuse 
og svært dokumentérbare, fordi de ofte fore- 
går verbalt. Her kan det komme på tale at 
dokumentere den uhensigtsmæssige ad- 
færd via kolleger eller vagtplaner, der tyde- 
ligt er i medlemmets disfavør, siger Knud 
Kristensen. 

Et hæve/sænke-bord eller et redskab til at 
hindre tunge løft er til at tage og føle på. Det 
psykiske arbejdsmiljø er mindre håndgribe-
ligt og fylder langt mere end det fysiske, når 
DSR’s kredskontor i Fredericia får henvendel-
ser fra medlemmer.

Faglig konsulent med overordnet ansvar for 
arbejdsmiljø Knud Kristensen vurderer, at 
10-15 procent af konsulenternes telefontid 
går med at håndtere problemer med med- 
lemmers psykiske arbejdsmiljø. Området har 
fået stigende bevågenhed, efter det fik sit 
eget liv i arbejdsmiljøloven, og det er svært at 
finde fællesnævnere mellem de enkelte 
sager.

- Det er meget individuelt, hvad DSR kan 
tilbyde det enkelte medlem. Men vi begynder 
med en grundig dialog for at afdække 
problemet. Hvad kan sygeplejersken selv 
gøre, og hvilke ændringer på arbejdspladsen 

Lokal løsning bedst
1. kredsnæstformand Line Gessø Hansen, 
DSR, Kreds Syddanmark, fastslår, at sager 
om psykisk arbejdsmiljø som regel bedst 
løses via dialog mellem de implicerede lokalt. 
Foruden den ramte kan det være AMiR, TR og 
leder. DSR’s indsats sigter primært på at give 
TR og AMiR redskaber til at agere i forhold til 
det enkelte medlem og ledelsen.

- Det psykiske arbejdsmiljø påvirkes meget af 
relationerne mellem medarbejdere og den 
nærmeste leder. Vi kan gå ind og kigge på 
arbejdsmiljøet med friske øjne, herunder 
hvordan ledelsen agerer, og hvordan man 
generelt arbejder på arbejdspladsen. Vi 
forsøger så vidt muligt at gøre vore repræ-
sentanter i stand til at løse problemet lokalt. 
Hvis situationen er fastlåst, kan vi tage en 
direkte dialog med ledelsen og give forslag 
til, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres. Alt 
sammen naturligvis i respekt for ledelsesret-
ten, som vi ikke kan anfægte, siger Line 
Gessø Hansen. 

1. kredsnæstformand Line Gessø Hansen – relationen 
til nærmeste leder betyder meget.

Faglig sekretær Knud Kristensen – mange medlem-
mer har ondt i det psykiske arbejdsmiljø.
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Kredsen får rigtig mange spørgsmål omkring 
regler for deltagelse i kursus/uddannelse. 
Nedenfor er beskrevet nogle generelle 
oplysninger samt spørgsmål og svar på de 
oftest stillede spørgsmål.

Der findes ikke nogen centralt indgåede 
aftaler om vilkårene for kursusdeltagelse.  

Det er derfor meget vigtigt forud for kurser, 
at der i MED-udvalgene (MED-aftalens § 8 
om medbestemmelse) indgås aftaler om 
vilkårene for kursusdeltagelse, herunder 
transportgodtgørelse.

Det er ligeledes vigtigt, at man nøje læser 
kursusbevillingen og reagerer, hvis der er 
vilkår, der ikke er aftalt.

Udgangspunkt er, at kursusdeltagelse 
erstatter arbejdstid.

Sygeplejersker, der deltager i et uges 
kursus fra mandag til fredag, har 
planlagt weekendarbejde efterfølgen-
de. Er det er lovligt?
 Kursusdage betragtes som leverede timer 
efter arbejdsmiljølovgivningen, derfor vil 
medarbejderne ikke kunne nægte at arbejde 
lørdag eller søndag. Der må dog kun være 
seks arbejdsdage i træk, så hele 
weekenden må de ikke arbejde. 

Dette gælder også, selv om medarbejderen 
deltager frivilligt.

Såfremt der er sygdom i afdelingen, kan en 
medarbejder kaldes ind lørdag eller søndag, 
såfremt vedkommende havde planlagt fri 
weekend. 

Sygeplejersker, der bliver pålagt at 
deltage i kursus/uddannelse.
Er der tale om pålagt kursus/uddannelse 
skal medarbejderen sidestilles fuldstændi,g 
som hvis medarbejderen havde været på 
arbejde, herunder honorering svarende til de 
timer, den enkelte har været på kursus/
uddannelse. 

Jamen, hvis så en medarbejder er 
deltidsansat, hvilke regler gælder så?
Fuldtids og deltidsansatte skal behandles 
ens. Det indebærer, at såfremt en fuldtidsan-
sat normalt arbejder otte timer og kurset er 
på 8,5 time, så vil den sidste halve time være 
overarbejde for både fuldtids- og deltidsan-
satte. 

Sygeplejersker, der pålægges kursus på 
et planlagt fridøgn.
Fridøgn kan med fire ugers varsel placeres på 
en anden ugedag. Kan det ikke lade sig gøre, 
vil dagen skulle honoreres som inddraget 
fridøgn jævnfør arbejdstidsaftalen. Gælder 
både fuldtids- og deltidsansatte.   

Kurset ligger ikke på ens sædvanlige 
arbejdsplads, og hvad så med transpor-
ten? 
Er kurset pålagt, skal reglerne i Aftale om 
tjenesterejser (gældende både for det 
regionale og det kommunale område) 
anvendes.

Er kurset frivilligt, er det vigtigt at den 
enkelte er opmærksom på, hvilke regler for 
transport der er besluttet af MED-udvalg i 
henholdsvis region/kommune. Der kan være 
forskellige regler.

Det er kredsens holdning til rammer  
for efter - og videreuddannelse, at 
udgifter til kurser/uddannelse  
afholdes af arbejdsgiver, og at efter -  
og videreuddannelse sidestilles med 
ens almindelige arbejde. Samt at  
deltidsansatte tilbydes højere  
ansættelsesbrøk under uddannelse,  
og at transport, herunder kørsel i egen 
bil, betales af arbejdsgiver.

REGLER FOR DELTAGELSE I KURSER OG UDDANNELSE

Er der forskel på, om det er pålagt eller frivilligt?  Er der forskel på, om man er fuldtids eller deltidsansat? 
Spørgsmålene fra medlemmerne er mange. 

NÅR DU DELTAGER I  
KURSER OG UDDANNELSE
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Chefkonsulent Gerda Dam Hansen – at være på 
kursus erstatter arbejdstid.


