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jerskerne betegner som en opstartssamtale. Den varer typisk 40 
minutter og når omkring hele patientens livssituation, herunder 
de otte risikofaktorer – rygning, kost, overvægt, diabetes og så 
videre – samt medicinforbrug
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Kære medlemmer
Julefreden skal nok sænke sig over os alle, 
når tid er. Men forinden forestår de første 
sværdslag i OK 15, hvor vi fra Dansk 
Sygeplejeråd atter begiver os ud i den 
svære øvelse at møde forhandlingerne 
med både ambitioner og realisme.

For tredje gang har arbejdsgiverne i 
sundhedsvæsenet – med solid opbakning 
fra Dansk Industris krigserklæring om en 
ineffektiv og dyr offentlig sektor – for
søgt at erobre ringens midte ved at 
fortsætte kriseretorikken. Vores modpart 
vil atter have mere for mindre og står fast 
på, at vores velfærdssamfund ikke må 
blive dyrere i drift.

Vi finder det vigtigt at møde denne 
nærmest søvngængeragtige tilgang til 
forhandlingerne med ambitioner om, at 
sygeplejersker fortjener mere. Uanset 
om du er en erfaren sygeplejerske, 
nyuddannet eller leder, yder du en 
indsats, der ikke afspejles på en lønsed
del, der for fagets yngste begynder ved 
godt 23.000 kr. pr. måned plus pension. 
Det er alt for lidt.

Vi kan forudse, at det store slagsmål vil 
blive om den centrale økonomiske 
ramme, som din og dine kollegers løn 
dannes af, og om arbejdstiden. Arbejdsgi
verne vil utvivlsomt fortsætte ad samme 
spor som tidligere ved at forlange endnu 
mere fleksibilitet og udviskning af 
adskillelsen mellem arbejdstid og fritid. 
Arbejdsgiverne vil argumentere for, at 
kravet er nødvendigt for at få de stadig 
kortere ender i sundhedsvæsenet til at 
nå sammen. 

Selv i lyset af samfundsøkonomisk 
stramme tider synes jeg, vi har god grund 
til at være ambitiøse. I vil naturligvis høre 
nærmere om, hvordan slaget om løn og 
arbejdsvilkår udvikler sig i de næste 
måneder.

 Fra flere sider møder vi som sygeplejer
sker stor anerkendelse for den indsats, vi 
yder. I dette nummer af Kredsløbet er det 
faglige tema rehabilitering, en niche 
inden for sundhedsvæsenet, som 
sygeplejersker i årevis har arbejdet 
indenfor. Vi skal imidlertid være endnu 
tydeligere om, hvordan vi konkret 
arbejder med at understøtte, at patienter 
og borgere selv opsætter mål for deres liv 
og er aktive for at nå dem. 

Jeg håber, eksemplerne på den rehabilite
rende indsats både i kommuner og på 
sygehuse vil inspirere dig og dine kolleger 
til at tænke i retning af de nye funktioner 
i sundhedsvæsenet, som vil være i vækst 
i fremtiden.

Fra vores egen verden glæder det mig, at 
to velkvalificerede kvinder med rødder i 
Kreds Syddanmark, Anni Pilgaard og Line 
Gessø Hansen, var blandt fem kandidater 
til de to næstformandsposter i Dansk 
Sygeplejeråd centralt. Vi ser frem til 
samarbejdet med Anni Pilgaard og Dorte 
Steenberg.

Ligeledes glæder det mig, at interessen 
for at få indflydelse på vores pensions
kasse, PKA, der forvalter de midler til 
pension, som trækkes fra vores lønseddel 
hver måned, er så stor. Antallet af 
kandidater til repræsentantskabet fra 
vores kreds var det dobbelte af det antal 
pladser, vi er berettiget til. 

 Til slut vil jeg ønske dig og din familie en 
god jul. Og velkommen til et nyt spæn
dende år med masser af udfordringer for 
sygeplejen i Kreds Syddanmark. Under 
faglige arrangementer på hjemmesiden 
kan du finde inspiration til at være 
sammen med fagfæller under alternative 
former i den kommende tid. 

DE FØRSTE SVÆRDSLAG 
OM LØNNEN NÆRMER SIG 

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark
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– Noget tyder på, at personalet på sygehuse
ne til tider fraskriver sig ansvaret for 
rehabilitering. Men hvis kommunerne ikke får 
patienterne henvist, kan de ikke foretage sig 
noget, og hvem tager ansvaret for at yde en 
indsats, så det undgås, at patienten ender i 
et vakuum? Nogle patienter har ikke 
ressourcer til at være aktive i den patientin
volvering, der er et stort fokusområde. Den 
nye tænkning forudsætter, at regioner og 
kommuner bliver bedre til at tale sammen, og 
at sygehuspersonalet er først med at 
screene patienternes behov ved udskrivel
sen – og gerne før, siger Charlotte Handberg.  

Økonomi og livskvalitet
Bjarne Rose Hjortbak nævner Fredericia som 
en foregangskommune, der tidligt indså, at 
der er fordele ved at investere i at gøre 
borgerne mere selvhjulpne. Der er penge i at 
sætte rehabilitering i system, og alene i 
Fredericia blev den årlige besparelse 
vurderet til 15 millioner kr. 

– Når hverdagsrehabilitering har fået så 
hurtig udbredelse, skyldes det også, at der er 
rigtig mange penge i det. Politikere og ledere 
er drevet af det økonomiske pres og af at 
gøre ting på en anden måde. Men selvfølge
lig har de også blik for, at det giver patienter 
og borgere en bedre livskvalitet, siger Bjarne 
Rose Hjortbak.

Rehabilitering udspringer af sundhedsområ
det, men breder sig til både beskæftigelses
området og den sociale sektor. Arbejdsmar
kedet har øget fokus på sygefravær, 
arbejdsfastholdelse og arbejdsrettet 
rehabilitering, og i reformen af fleksjob og 

Siden en tænketank for 10 år siden udgav en 
hvidbog om rehabilitering i Danmark, er be 
grebet blevet kendt som en vej til ikke bare at 
gøre ældre borgere mere selvhjulpne, men 
også at øge livskvaliteten hos langt bredere 
grupper af danskere.

De to forskere ved MarselisborgCentret i 
Aarhus, Bjarne Rose Hjortbak og Charlotte 
Handberg, var medforfattere til en diger 
opfølgning på Hvidbogen i 2011. De bidrog 
ligeledes til bogen ”Rehabiliterende syge 
pleje”, der udkom i maj i år. 

– Da Hvidbogen for 10 år siden definerede 
begrebet, var det meget i sin vorden. Siden 
er der sket en kolossal udvikling. Både 
politisk, ledelsesmæssigt og fagligt har man 
fået blik for værdien og gevinsterne ved 
rehabilitering, og sammenlignet med andre 
lande er vi ved at være godt med, siger 
Bjarne Rose Hjortbak. 

Kommunerne rykker
Især i kommunerne er udviklingen gået 
hurtigt i de senere år, mest tydeligt med de 
borgere, der i forvejen var omfattet af 
serviceloven. I stedet for alene at tilbyde 
kompenserende ydelser til ældre har 
hverdagsrehabilitering en bredere tilgang, 
der dækker hele spektret fra fysisk træning 
til social netværksdannelse for at forebygge 
ensomhed og isolation. Borgerens hele liv er 
omfattet. 

– I fremtiden vil begrebet vinde endnu mere 
indpas. Indsatsen vil bevæge sig fra kom 
pensationsvelfærd, hvor den professionelle 
kompenserer passive borgere, til en 

rehabiliterende tilgang, hvor man sammen 
med borgeren forbedrer den enkeltes 
funktionsevne. Efter strukturreformen har 
rehabilitering primært været placeret i 
kommunerne, hvor man vil påtage sig 
opgaverne og bestræbe sig på at blive 
dygtigere til at udføre dem. Sygehusene vil i 
fremtiden have de specialiserede forløb, hvor 
adgangen til lægefaglig støtte er en 
forudsætning, siger Bjarne Rose Hjortbak.

Nye sygeplejerskejob
Charlotte Handberg har i forbindelse med sin 
ph.d. været på feltarbejde på sygehuse og i 
tre kommuner. Af 69 interviewede fagfolk, 
der udskriver til eller er direkte involveret i at 
planlægge eller udføre rehabilitering, er 
langt hovedparten sygeplejersker – og 
kvinder. Arbejdet har bestyrket hende i, at 
sygeplejersker vil få en langt større og 
central rolle inden for området.

– Vi har end ikke set begyndelsen på det 
endnu. Sygeplejersker vil med deres gode 
blik for helheden omkring patienten få en 
vigtig rolle i forbindelse med blandt andet at 
koordinere rehabiliteringen. De er rigtig gode 
til at se hele patienten, ikke kun det fysiske 
aspekt, men også det psykosociale og den 
kontekst, patienten befinder sig i. Jeg ser 
rigtig gode muligheder for spændende job, 
karriereudvikling og vide rammer for at 
udføre arbejdet, siger Charlotte Handberg.

Hun frygter, at patienter kan ende i et 
ingenmandsland mellem regioner og 
kommuner, når den vigtige indsats for at 
rehabilitere dem under og efter indlæggelse 
skal foregå.

Kommunerne fører an inden for rehabilitering af borgere, fordi der både er penge 
og livskvalitet i det. Men sygehusene må også spille med, mener to forskere med 
sygeplejebaggrund.

REHABILITERING  
– NU GÅR DET STÆRKT

MARSELISBORGCENTRET



Definition af 
rehabilitering

Rehabilitering er en målrettet og 
tidsbestemt samarbejdsproces mellem 
en borger, pårørende og fagfolk. 
Formålet er, at borgeren, som har eller er 
i risiko for at få betydelige begrænsnin
ger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale 
funktionsevne, opnår et selvstændigt og 
meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres 
på borgerens hele livssituation og 
beslutninger og består af en koordine
ret, sammenhængende og vidensbase
ret indsats. 

førtidspension optræder tværfaglige 
rehabiliteringsteams. På det sociale område 
kalder indsatsen på tværfaglighed på tværs 
af sektorer, hvilket er en af de svære øvelser. 
Sundhedsaftalerne mellem regioner og 
kommuner er dog et fint afsæt. 

Kræftramte mænd taber
I sin ph.d. om mænd og kræftrehabilitering 
interviewede Charlotte Handberg som 
nævnt 69 sundhedsansatte, hvoraf blot en 
var en mand. Hun har tidligere lavet 
evaluering af rehabiliteringsindsatser over 
for kroniske syge, hvor der ikke var store 
kønsforskelle, men på kræftområdet taber 
mændene.
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De to forskere på MarselisborgCentret, Bjarne Rose Hjortbak og Charlotte Handberg, er uddannet sygeplejersker i 
henholdsvis 1976 og 1998. Begge er medforfattere på bøger om rehabilitering. 

– Vi har nogle sociale konstruktioner og 
forståelser omkring at være mand og kvinde, 
og vi kommunikerer ud fra disse forståelser. 
Det kan til tider resultere i, at mænd ikke får 
den samme eller lige så megen information 
som kvindelige patienter og dermed tabes 
på gulvet. Kræftramte mænd har akkurat 
samme rehabiliteringsbehov som kvinder, 
de spekulerer over de samme ting, ligger 
vågne om natten og er kede af det, siger 
Charlotte Handberg.

MarselisborgCentret har siden strukturrefor
men i 2007 hørt under Region Midtjylland, 
men har også status som nationalt center 
inden for rehabilitering. 
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Bekymring om besparelser
Personalet på ambulatoriet i Fredericia 
består af syv sygeplejersker, fem overlæger 
og to diætister, ligesom en ekstern fodtera
peut er tilknyttet. Som specialister stiller de 
sig til rådighed for kommunerne Fredericia 
og Middelfart. For Middelfartborgere 
indebærer det, at sygehusets diabeteskur
sus foregår i lokaler i kommunens sundheds
afdeling i samarbejde med diabeteskoordi
natoren. 

 Regionen agter at lægge patientuddannel
ser mere ud til kommunerne. Vores bekym
ring er, om kompetencerne – og dermed 
kvaliteten af patientuddannelsestilbuddene 
– vil være til stede, hvis kommunerne alene 
skal stå for området, siger Ulla Jørgensen, der 
selv har 15 års erfaring inden for diabetes
området.

Uanset hvilken model, politikerne vælger, 
skal ambulatoriet på Fredericia Sygehus 
flyttes til det nye akutsygehus i Kolding i 
begyndelsen af 2016, når hele sygehuset 
lukker. 

 Sygehusene har den specialiserede 
uddannelse af diabetespatienter, og kommu
nerne har opfølgningen, hvor vores mere 
teoretisk baserede kursustilbud omsættes i 
hverdagen i form af rådgivning om kost og 
motion. KRAMfaktorerne er udgangspunk
tet for kommunernes kursustilbud, siger 
diabetessygeplejerske Ulla Jørgensen, 
Fredericia Sygehus.

Ambulatoriet på Fredericia Sygehus har 
1.6001.700 diabetespatienter, heraf cirka 
400 med type 1 og de øvrige med den mere 
udbredte type 2. Type 1patienterne følges 
hele livet, mens type 2patienter stratifice
res i forhold til sygdomsforløb og eventuelle 
komplikationer. 

Kursustilbud over tre dage
Nye diabetespatienter har behov for en 
patientuddannelse, og sygehusets tilbud 
foregår som gruppeundervisning fordelt 
over tre dage, i alt 15 timer. Underviserne er 
altid en diabetessygeplejerske, en klinisk 
diætist og en statsautoriseret fodterapeut 
samt eventuelt en endokrinolog. 

Diabeteskurset giver deltagerne fysiologisk 
viden om sygdommen samt viden om 
behandling, diabeteskost, motion, følgesyg
domme, ændring af vaner, måling af 
blodsukker, fodpleje og at leve med diabetes. 
Erfaringer viser, at der opstår en god 
gruppedynamik af dialogen og erfaringsud
vekslingen mellem patienterne.

 Vi var nogle af de første i landet til at 
etablere diabetesskoler, som det hed 
dengang. I det hele taget er der så mange 
initiativer og udviklingsmuligheder inden for 
vores område, at vi aldrig står stille. Patient
uddannelse og rehabilitering indgår i Region 
Syddanmarks sparekatalog, og besparelser
ne er en god anledning til at sætte patienten 
i centrum og overveje, hvordan vi bedst får et 
godt, sammenhængende patientforløb i 
fremtiden, siger Ulla Jørgensen.

FREDERICIA SYGEHUS

Sygehus Lillebælts samarbejde med kommuner om at undervise patienter med diabetes 
indebærer, at praktiserende læger har én indgang, når de skal henvise en ny diabetespa-
tient. I Fredericia, Kolding og Vejle får de endokrinologiske ambulatorier henvist borgere 
fra en diabeteskoordinator i hver af de tre kommuner samt fra Middelfart, der også er 
omfattet af samarbejdet

SYGEHUS OG KOMMUNER I  
PARLØB OM DIABETES

Diabetessygeplejerske Ulla Jørgensen: Vi er bekym-
rede, hvis kommunerne alene skal stå for patientud-
dannelser.
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KOLDING SYGEHUS

Når en patient med hjerteproblemer kommer til Hjertemedicinsk Afdeling på 
Kolding Sygehus, begynder det med, hvad sygeplejerskerne betegner som en 
opstartssamtale. Den varer typisk 40 minutter og når omkring hele patientens 
livssituation, herunder de otte risikofaktorer – rygning, kost, overvægt, diabetes og 
så videre – samt medicinforbrug. 

HJERTEPATIENTER  
PÅ SKOLEBÆNKEN

Hjerteafdelingen består af sekssyv 
kardiologer og 20 sygeplejersker fordelt på 
fire specialiserede sygeplejeklinikker. En af 
klinikkerne tager sig af rehabilitering, og 
Annette Pedersen er blandt klinikkens to 
sygeplejersker med en diplomuddannelse 
inden for området.

– Hjerterehabilitering er meget bredt, idet 
det dækker patienten på alle områder: 
Fysisk, psykisk, sociale funktioner, familieliv, 
arbejde, og hvis der er særlige problemer. 
Det sidste kan være misbrug, ensomhed og 
konkurrerende sygdomme. Når man er syge  
plejerske inden for hjertespecialet, handler 
det meget om faglig erfaring og livserfaring, 
siger Annette Pedersen. 

Træning og undervisning
Når patienten – ofte ledsaget af en pårøren
de – har været igennem den første samtale 
og fået sat egne ord på sin sygdom og livs 
situation, indkaldes han til en cykeltest, en 
arbejdsEKG, der foregår på afdelingen hver 
onsdag med op til 12 patienter ad gangen. 
Her medvirker en sygeplejerske og en 
fysioterapeut. 

Patienten får en orientering om resultatet af 
testen og tilbydes både et trænings og et 
undervisningsprogram. Nogle fravælger det 
ene af tilbuddene, men sygeplejerskerne 
tilskynder dem til at gennemføre begge dele.

Træningen består af 11 gange halvanden 
time to gange om ugen i seks uger, hvorefter 

fysioterapeuten overgiver patienten til 
videre træning i hjemkommunen. 

De seks gange halvanden times undervis
ning foregår i forbindelse med træning og 
med løbende optag. Emnerne er: Anatomi og 
fysiologi, medicin, risikofaktorer, diætist, 
psykiske reaktioner og patientens sygdoms
historie. 

Sygeplejersken holder fast
– Som sygeplejersker er en af opgaverne at 
holde patienter i hånden, hvis nogle ikke 
passer deres forløb. Ofte er der en grund til, 
at de ikke kommer, og personligt kæmper jeg 
meget for, at de socialt udsatte når ud på den 
anden side af forløbet. Nogle fravælger at 
fortsætte med motion i kommunen, fordi de 
er gode til at drive sig selv, mens andre er 

smittet af holdånden under træningen og 
bliver ved, siger Annette Pedersen. 

Sygeplejerskerne i rehabiliteringen ser 
hjertepatienterne igen, når de har gennem
ført deres forløb på cirka 12 uger i kommu
nerne, og mange har dem har rykket sig rigtig 
meget. Psykisk fra usikre og utrygge, og 
fysisk med et langt bedre velbefindende end 
tidligere. 

Annette Pedersen frygter for konsekvenser
ne, hvis sygehuse ikke længere skal deltage i 
rehabiliteringen af hjertepatienter. Bliver en 
patient eksempelvis dårlig under træningen, 
har hun og kollegerne fagligheden til at regu
lere dem op og ned i medicin, og en hjertelæ
ge er lige i nærheden.

Rehabiliteringssygeplejerske 
Annette Pedersen – kæmper 

for, at socialt udsatte ikke 
falder fra.



Kræftpatienter kan rammes af tomhed og magtesløshed, når de har afsluttet 
behandlingen og ikke længere kommer hyppigt på sygehuset. I de tre måneder, 
der går mellem hvert kontrolbesøg, kan de føle sig i ingenmandsland ude af 
stand til at håndtere deres sygdom.

KRÆFTSKOLEN  
GIVER REDSKABER TIL ET BEDRE LIV

 Det er lidt pudsigt, at deltagerne melder sig 
for at få viden, men evalueringsskemaerne 
afspejler, at de faktisk får lige så meget ud af 
at snakke med ligestillede. Mit overordnede 
ønske og håb er, at de får viden og redskaber 
til at tackle deres situation. Vi bruger 
eftermiddagen på tredjedagen til opsamling 
og evaluering, og deltagernes vurderinger 
viser, at kræftskolen har en vigtig funktion, 
siger Helle Staal. 

Kræftsyge i overtal
Hæmatologisk Afdeling på SVS har også 
patienter med godartede sygdomme, men 
kræftpatienterne er i klart overtal og består 
af både mænd og kvinder i et bredt alders
spektrum, dog ikke mange helt unge. 
Behandlingen foregår både ambulant og ved 
indlæggelse, idet afdelingen råder over ni 
senge. 

Foruden at stå for kræftskolen, hvis 
efterårshold i år blev undervist i dagene 3.5. 
november, er Helle Staal specialeansvarlig på 
afdelingen samt projektsygeplejerske. I den 
egenskab har hun beskæftiget med et 
projekt om musikkens indvirkning på 
patienter i kemoterapi. 

Sygeplejerske Helle Staal, Hæmatologisk 
Afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, 
har siden 1991 omgåedes patienter med 
kræft i blodet, og lymfesystemet samt 
knoglemarven. Hun har i mange år følt, at der 
var behov for at klæde patienterne bedre på 
til at leve med de fysiske og psykiske følger 
af sygdommen. 

 At få en kræftdiagnose er langt fra 
ensbetydende med, at man dør. Patienterne 
lever nu længere med kræft, der mere får 
karakter af en kronisk sygdom, hvorfor de 
skal have så god livskvalitet som muligt. 
Rigtig mange patienter spørger, hvad de selv 
kan gøre. De ønsker at tage ansvar for deres 
eget liv, men mangler redskaber til at 
håndtere livet med en kræftsygdom, siger 
Helle Staal.

Tre dages kræftskole
Helle Staal har en efteruddannelse som 
kræftsygeplejerske på diplomniveau og tog i 
2011 initiativet til en kræftskole, der er et 
tilbud til kræftramte og deres pårørende. 
Hvert forår og efterår holder Hæmatologisk 
Afdeling et tredages kursus for op til 10 
kræftsyge og 10 pårørende ad gangen. 

I løbet af tre hele dage veksler forløbet 
mellem undervisning, hvor en overlæge, en 
sygeplejerske, en fysioterapeut, en 
kræftpsykolog og en diætist på skift 
formidler viden inden for deres områder, og 
samtaler i grupper, hvor kræftsyge og 
pårørende er hver for sig. Kræftens Bekæm
pelse er også repræsenteret for at fortælle 
om emner som patientrettigheder, samliv og 
rehabilitering i kommuner.
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SYDVESTJYSK SYGEHUS

Sygeplejerske Helle Staal – dialog med ligestillede 
betyder meget for kræftpatienter.
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ASSENS KOMMUNE

Assens Kommune med 41.000 indbyggere ønsker at have aktive og selvstændige 
borgere, der tager magten i deres eget liv, også når de skal genvinde kræfterne efter 
sygdom.

ASSENS VIL UNDERSTØTTE  
DET GODE LIV

Et af midlerne er trænende hjemmepleje, 
hvor borgerne støttes i at kunne udføre 
daglige gøremål. Sygeplejerskerne i den 
kommunale sygepleje medvirker til at starte 
forløb hos borgere og er sparringspartnere i 
et tværfagligt forløb med sosuassistenter 
og terapeuter. 

Et andet eksempel på rehabiliterende 
sygepleje er et medicinprojekt, som omfatter 
80 primært ældre borgere i Vissenbjerg, der 
hidtil har fået doseret deres medicin af 
sosuassistenter. Det tal er nu nedbragt til 
25, efter at det er afdækket, hvad der skulle 
til, for at de selv kunne tage deres medicin. 
Projektet slutter i uge 50, hvorefter det 
besluttes, om det skal udbredes til hele 
kommunen. 

Succesen med patientskoler …
Det tredje ben i rehabiliteringstilbuddet til 
borgere er patientskoler, som har været 
drevet i de seneste tre år. Skolerne tilbyder 
borgere med hjerte, diabetes og KOLsyg
domme et forløb på otte uger med to timers 
undervisning en eftermiddag eller aften hver 
uge. På hvert hold er der 816 borgere, og 
skolerne holdes totre gange årligt.

– Patientskolerne har været en kæmpesuc
ces. Vi har holdt fast i, at det skulle være de 
sygeplejersker og terapeuter, der arbejdede 
med dem i dagligdagen, som skulle stå for 
undervisningen. Skolerne er det første store, 
tværfaglige samarbejde mellem sygeplejer
sker, ergo og fysioterapeuter og diætister, 
og det har været meget berigende. Vi har 
også inddraget patientorganisationer og 
frivillige for at sikre os, at der også var et 

tilbud til borgerne, når skoleforløbet var 
afsluttet, siger sygeplejerske og tillidsrepræ
sentant Katrin Johannsdottir. 

… og bagsiden af medaljen
Hun repræsenterer cirka 30 kolleger i den 
ene af kommunens to sygeplejerskegrupper 
i ældreplejen, og de har den sundhedsfrem
mende udvikling højt på dagsordenen. Katrin 
Johannsdottir erkender dog blankt, at 
patientskolerne ikke har nået alle borgere. 

– Det er primært de ressourcestærke 
borgere, der har været i skoleforløb, og dem 
er vi ved at være igennem. De svage borgere 
kom ikke. Vi har forsøgt at nå dem gennem 
avisannoncer, brochurer og information på 
sygehuse, og vi er nu ved at nytænke, 
hvordan vi kan møde dem, hvor de er, siger 
Katrin Johannsdottir. 

En sygeplejerske og en fysioterapeut er 
uddannet i coaching, motivation og sundhed 
og har indledt et samarbejde med blandt 
andre jobcentre og misbrugscentre om at 
komme i dialog med de borgere, der alene 
ved at høre ordet ”skole” kan finde på at 
stejle. Et af midlerne er at tilbyde undervis
ning i små bidder, for eksempel to timer om 
kost eller træning. 

– Vores fokus er på det gode liv for borgerne 
og at understøtte dem i at opnå det. 
Borgerens egne mål skal i centrum, for ingen 
ser ens på, hvad et godt liv er. Vi ønsker at 
stimulere deres egenomsorg og få dem til at 
blomstre på deres præmisser, siger Katrin 
Johannsdottir. 

Hun føler sig som en del af en kommune med 
stærke værdier, værdibaseret ledelse, gode 
personaleprocesser og stærke relationer på 
tværs af faggrupper. 

Assens Rådhus. Foto: Colourbox.
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Med godt otte millioner kroner i hånden fra regeringens ældrepulje 
har Tønder Kommune valgt at øge indsatsen inden for blandt andet 
rehabilitering. 

TØNDER  
MOTIVERER VED SAMTALE 

plejecentre og ligeledes for sosupersonalet 
på udeområdet. Inden samtalen med 
borgeren danner faggrupper – eventuelt 
med pårørende involveret – sig et for
håndsindtryk af, hvad der kan være behov 
for. Efter samtalen udarbejder de tre 
faggrupper, sygeplejersker, terapeuter og 
sosu’er, en overordnet rehabiliteringsplan i 
Caresystemet. 

– Borgere på indeområdet er ofte dårlige og 
skrøbelige, og små ting i hverdagen kan gøre 
en stor forskel. Er en borger døende, kommer 
vi forbi og lytter. Lider vedkommende eksem
pelvis af kvalme, kan vi gøre noget ved det. 
Demente har andre samtalebehov, hvor vi 
lytter vi til kontaktpersonen og byder os til 
med samvær. Og så er der nogle ældre, der 
bare er i en god fase af deres liv, og så skal vi 
ikke ændre så meget, siger Linda Andresen. 

Helhedssynet tager over
Selv om livskvalitet er vanskelig at sætte på 
formel, kan hun og kollegerne se, at det gør 
forskel at anlægge et helhedssyn på 
borgeren. Et er fysisk at kunne tage flere 
skridt, noget andet er at blive mere livlig og 
opsøge samvær. 

– Jeg tror oprigtigt, at man både ude og inde 
er nødt til at se på sygeplejerskens indsatser. 
Helhedssynet omkring borgeren har taget 
over i erkendelse af, at man ikke kan stille det 
hele firkantet op, og der er tid og rum til det. 
Ældre kolleger siger, at det er lidt som i gamle 
dage, da der var tid til en snak. Vi støtter og 
inspirerer hinanden i det tværfaglige 
samarbejde, og den samlede faglighed får et 
løft. Der er mere engagement, siger Linda 
Andresen. 

Ni ergoterapeuter og to rehabiliteringssyge
plejersker har siden 1. maj indgået i et team, 
der skal give både de cirka 300 ældre borgere 
på kommunens 10 plejecentre og et 
tilsvarende antal, der modtager hjemme
hjælp i eget hjem, en bedre livskvalitet. Der 
er afsat tre timer pr. borger til formålet. De to 
sygeplejersker, Linda Andresen i Nord og 
Maibritt Monska i Syd, arbejder på indeområ
det, plejecentrene. 

– Vi har i rigtig mange år haft lyst til at gøre 
mere inden for området. Rehabilitering 
handler ikke kun om fysisk træning og at 
være i stand til at tage et bad og vaske gulv, 
men rummer også psykiske og sociale 

elementer. Vi gør brug af hele paletten for 
også at forebygge ensomhed og social 
isolation, siger Linda Andresen. 

Tværfaglige forløb
Tønder Kommune har oprustet på persona
let, så der er tid til at udføre motiverende 
samtaler med udeboende borgere, og 
sygeplejersker, terapeuter og sosuassisten
ter og – hjælpere kan arbejde tværfagligt. 
Samtalerne tager afsæt i borgerens ønsker 
og behov, og hvad de er motiveret til at blive 
bedre til i dagligdagen.

Projektsygeplejerske Lone Boysen Lauritzen 
har undervist i motiverende samtale på alle 

TØNDER KOMMUNE

Rehabiliteringssygeplejerske  
Linda Andresen – helhedssynet 
omkring borgeren har taget over.
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Der kom næsten 200 sygeplejersker, da Kreds Syddanmark holdt 
generalforsamling torsdag den 23. oktober på Hotel Scandic i Kolding. 

GENERALFORSAMLING  
I KREDS SYDDANMARK

Kredsformand John Christiansen aflagde 
mundtlig beretning og fortalte om kredsens 
seneste aktiviteter og initiativer. I forlængel
se af beretningen var der livlig debat om 
nogle af de emner, kredsformanden var 
kommet ind på. Formandens beretning blev 
enstemmigt vedtaget.

Hvis du gerne vil høre hele John Christian
sens beretning, kan du finde den som video 
på Kreds Syddanmarks hjemmeside: www.
dsr.dk/syddanmark. Skriv følgende i 
søgefeltet: Video, generalforsamling, 2014



HVERDAGSLIV

Som ung sygeplejerske trives Sara Hjorth i et speciale, hvor tværfaglighed er en forudsætning, og det 
ikke nytter at forcere behandlingen. 

GIGTPATIENTER  
LEVER DÅRLIGT MED STIVE REGLER
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For medarbejderne på Gigthospitalet i 
Gråsten er virkeligheden en anden end på en 
hektisk akutafdeling, hvor patienterne ofte 
afløser hinanden i hastigt tempo. I de hvide 
hospitalsbygninger beliggende i rekreative 
omgivelser har medarbejderne tid til hver 
patient, der kommer i ambulatoriet, 
dagenheden eller sengeafdelingen, hvis 45 
senge anvendes til rehabiliteringsforløb på 
16 dage i gennemsnit. 

Sara Hjorth, 24 år, nåede som færdiguddan
net at være et halvt år i psykiatrien, inden 
hun for to år siden blev ansat på Gigthospita
let, som ejes og drives af Gigtforeningen og 
derudover er en del af Region Syddanmarks 
reumatologiske tilbud til borgerne. Der 
modtages patienter fra hele landet og 
hospitalet er omfattet af det frie sygehus
valg. 

 I forhold til andre steder i sundhedsvæse
net, hvor der er meget at se til, planlægger vi 
her vores arbejdsdag selv. Vi er kontaktper
son for typisk firefem patienter hver, og 
patienten har to kontaktpersoner. Vore 
forløb skal være tilpasset den enkelte patient 
ved, at patienten selv kommer med realisti
ske mål for det rehabiliteringsforløb, han skal 
igennem. Patientinddragelse er et nøgleord 
for os, og vi tilstræber et ligeværdigt 
samarbejde hele vejen, siger Sara Hjorth.

Holdet til behandlingen er sat
Gigtpatienter spænder både i alder og 
sygdomsforløb vidt. Reumatologien 
spænder fra lidelser som leddegigt, slidgigt 
og urinsyregigt til behandling af hypermobi
litet og holdtræning for Morbus Bechte
rewpatienter med betændelse i ryghvirvler

Gigtpatienter er ofte fanget i systemet, de er 
usikre på deres arbejdssituation og økonomi, 
og de har behov for professionel støtte til at 
mestre deres kroniske sygdom. Især 
nydiagnosticerede kan befinde sig i en 
personlig krise, hvor de har behov for, at 
sygeplejersker tager sig god tid til at tale 
med dem.

ne. Aldersmæssigt begynder skalaen i 
teenageårene og slutter op i 90’erne. 

Tværfaglighed er en meget indarbejdet 
arbejdsform over for alle patienter. Læge, 
ergo og fysioterapeuter og sygeplejerske 
har roller i alle patientforløb, og de kan efter 
behov trække på en diætist og en socialråd
giver. Forløbet indledes med en COPMun
dersøgelse, der også rummer patientens 
egen vurdering af, hvor godt han er i stand til 
at udføre de daglige opgaver. Ud fra denne 
måling opstilles målene for behandlingen.

 Målene tager udgangspunkt i patientens 
dagligdag. Det kan være at støvsuge i 20 
minutter uden pause, gå 200 m uden pause 
eller at gå op på første sal ad en trappe. For at 
opnå disse mål bliver der iværksat rehabilite
rende tiltag på tværs af de forskellige 
faggrupper. Det foregår på en konference en 
til to dage efter indlæggelse. Vi arbejder hele 
tiden ud fra den biopsykosociale model, 
hvor sygdom og funktionsevne opfattes som 
et dynamisk samspil. Det kan være fysiotera
pi, medicinering eller andre behandlingsfor
mer. Patienten får derefter at vide, hvor 
længe han kan påregne at være indlagt, siger 
Sara Hjorth.

Sygeplejerskens nøglerolle
Helt i Gigthospitalets ånd er patienten 
inddraget både før og efter konferencen, så 
fagpersoner ikke bare snakker hen over 
hovedet på ham – eller hende. På en 
konference hen i forløbet vurderes det, hvor 
langt patienten er nået, og om målene 
fortsat er realistiske.

 Som sygeplejersker er det vores opgave at 
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være patientens talsperson og at holde den 
røde tråd i hele forløbet. I praksis vil det sige 
at koordinere de enkelte faggruppers 
indsats, så dagligdagen hænger sammen for 
patienten. Andre sygeplejefaglige opgaver 
kan være hjælp til smertetackling, træthed, 
sygdomsinformation og til i det hele taget at 
mestre situationen. Meget af arbejdet går på 
at tale med patienten, der i reglen kan klare 
sig selv. Vi arbejder ud fra den kommunikati
ve og pædagogiske tilgang, vi er netop 
begyndt at arbejde med den motiverende 
samtale og har været på et todages kursus. 
Målet er at få patienten til selv at komme 
med løsningsforslag. Det motiverer, siger 
Sara Hjorth. 

Alle patienter får et spørgeskema, når de 
bliver indlagt. Hver faggruppe følger op på 
svarene en gang i kvartalet, og resultaterne 
lægges på intranettet. Formålet er hele tiden 
at udvikle og forbedre behandlingen og 
patientoplevelsen. 

– Det betyder meget at kunne tage hjem fra 
arbejde og føle, at man har gjort en god 
indsats og en forskel. Vi oplever sjældent 
utilfredse patienter, og jeg føler, at vi 
kommer omkring den hele patient i hele 
forløbet, siger Sara Hjorth.

Flytning lurer i horisonten
Sara Hjorth blev tillidsrepræsentant (TR) for 
sygeplejerskerne på sengeafdelingen i 
september og har ikke afdækket store 

FAKTA
Titel og navn: 
Sygeplejerske og tillidsrepræsentant 
Sara Jakobsen Ryberg Hjorth

Arbejdssted: 
Kong Christian X’s Gigthospital i Gråsten

problemer med arbejdsvilkår og –miljø. Det 
skulle da lige være udsigten til, at Gigthospi
talet flytter til mere moderne bygninger på 
Sønderborg Sygehus i løbet af 2016.

Den nuværende adresse i et tidligere kursted 
har mangler i indretning og indeklima, men 
placeringen i slotsbyen med perfekte 
omgivelser for gå og cykelture og idyllisk 
natur gør godt i selv de mest stive led. 

– Holdningen blandt medarbejderne er, at vi 
sagtens kan se fordele ved at få nye lokaler 
og gerne vil have flere enestuer, men at vi er 
meget glade for at være her. Der er en særlig 
stemning, vi er ikke så hospitaliserede, og 
det har en god virkning på patienterne. 
Desuden har vi en ledelse, der er glad for, at 
vi tager på kurser og videreudvikler os, siger 
Sara Hjorth.

Sportspige og rytter
Sara har i mange år vidst, at hun ville være 
sygeplejerske, og vedkender sig uden tøven, 
at hun har det omsorgsgen, der som begreb 
kan forekomme lidt gammeldags, men som 
alligevel ligger dybt i mange fagfæller. 

Sara Hjorth bor alene i en lejlighed midt i 
Sønderborg centrum, hun er den ældste af 
tre søstre. Hendes fysiske tilstand adskiller 
sig markant fra patienternes. Hun er en 
sportspige, dyrker fitness fire gange i ugen 
og har derudover tre heste, som hun bruger 
meget tid på.

Gigthospitalet i Gråsten modtager 
patienter fra hele landet, og de er i 
gennemsnit indlagt i 16 dage.



BORGMESTERMØDER

GOD KEMI MELLEM  
SYGEPLEJERSKER  
OG BORGMESTRE 
Formandskabet i DSR, Kreds Syddanmark, har afsluttet sin store efterårsturne til 
borgmestre, rådmænd og ledende medarbejdere inden for sundhedsområdet i de 
22 kommuner samt regionsrådsformand Carl Holst og hans topfolk. 

arbejdsmarkedsområdet, hvor de kan guide 
ledige med sygdomsproblemer, samt i 
socialpsykiatrien og på handicapområdet. 
John Christiansen ser også sygeplejersker i 
vigtige roller i at bekæmpe den ulighed  la
vere levetid for udsatte grupper  som fortsat 
hersker i sundhedsvæsenet.

Borgmester: Partnerskab nødvendigt
Fredericias socialdemokratiske borgmester, 
Jacob Bjerregaard, er meget tilfreds med at 
få lejlighed til at udveksle holdninger og 
ideer med formandskabet i DSR, Kreds 
Syddanmark.

 Vi havde et meget positivt møde, og jeg kan 
rigtig godt lide den måde at samarbejde på, 
som er med til at gøre det sjovt at være 
borgmester. Mødet gav os en mulighed for at 
møde eksperter, der repræsenterer en 
faggruppe, vi har meget brug for. Jeg tror, vi 
giver hinanden noget. Fredericia Kommune 
er langt fremme inden for velfærdsprodukti
on og har brug for partnerskaber som dette 
for at fortsætte udviklingen, siger Jacob 
Bjerregaard.

Med deres faglighed og gode evner til at 
formidle samarbejde mellem flere faggrup
per tillægger han sygeplejersker en central 
rolle i fremtidens hverdagsrehabilitering af 
især ældre borgere. Fredericia er blandt de 
førende kommuner på området. 

– Sygeplejersker kan noget, som skaber 
tryghed hos både borgere og pårørende. Vi 
tror, vi kan skabe attraktive arbejdspladser 
for både sygeplejersker og andre faggrupper, 
når vi i endnu højere grad skal rehabilitere 
borgere til at få det bedre. Jeg betragter 
rehabilitering som en mere progressiv måde 
at arbejde på. Vi får også brug for sygeplejer
skernes input i den strategiske oprustning af 
sundhedsområdet, vi er i gang med, siger 
Jacob Bjerregaard. 

Formålet med møderne er at række en hånd 
frem til samarbejde og positionere sygeple
jen på både det kommunale og det regionale 
område. Kredsformand John Christiansen 
vurderer, at det er lykkedes, og at politikere 
og embedsfolk er meget lydhøre over for 
kredsens overordnede temaer. 

– Selv om sygeplejerskerne i antal ikke fylder 
mest i kommunerne, har vi en fælles 
forståelse af, at vi løser opgaver af stor 
betydning for kommunerne og deres samspil 
med regionen, både i forhold til den enkelte 
borger og den overordnede økonomi. 
Dialogen med borgmestre og de ansvarlige 
for sundhedsområdet har bekræftet, at der 
er gang i en række store og små projekter, 
som er med til at understøtte, at der er behov 
for flere sygeplejersker på det kommunale 
område, siger John Christiansen.

Kommunerne må opruste
Formandskabet bærer de gode eksempler 
rundt til de øvrige kommuner, så disse kan 
blive inspireret til at øge indsatsen. Et af 
områderne er en mere aktiv indsats over for 
borgere for at forebygge indlæggelser.

– En af opgaverne bliver at få indsatserne 
drevet op i den store skala, så de får effekt i 
det samlede sundhedsvæsen. Sygehuspla
nen med nedlæggelse af et stort antal 
sengepladser fortsætter med fuld styrke, og 
derfor skal kommunerne opruste, blandt 
andet ved at ansætte flere sygeplejersker. Vi 
oplever, at de kommunale topfolk er meget 
enige i det billede, vi tegner af fremtiden, 
siger John Christiansen.

Foruden rehabilitering ser han gode 
jobmuligheder for sygeplejersker inden for 
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Kredsformand John Christiansen:  Sygeplejersker 
løser opgaver af stor betydning for kommuner.

Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaard: Syge-
plejersker kan noget med tryghed hos borgere og 
pårørende.
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Forud for Kreds Syddanmarks generalforsamling blev der holdt fagdag. 150 
sygeplejersker havde taget imod tilbuddet om en dag med fokus på karriere, 
arbejdsliv og om at tage sagen i egen hånd. Dagen bød på samfundshistorisk 
overblik, provokerende peptalk og foredrag om sladder på arbejdspladsen. 
Derudover var der inspirerende workshops med konkrete råd fra sygeplejersker, 
som præsenterede deres karriere og erfaringer med karriere og arbejdslivets 
udfordringer samt præsentation af SMTTE-modellen.

BESTEM SELV 
I DIT  
ARBEJDSLIV

FAGDAG
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REFERENCER

Det er blevet almindeligt i forbindelse med nyansættelser at indhente referenc-
er. Men kan der bare indhentes referencer, og er der regler på området?

NÅR LEDERE INDHENTER  
REFERENCER PÅ DIG

Af Chefkonsulent Gerda Dam Hansen

Der findes bestemmelser om referencer i 
blandt andet persondataloven og i forvalt
ningslovens § 29.

Ansøgeren skal give sit samtykke til at 
indhente referencer, og ansøger skal selv 
pege på den person, som skal afgive 
referencen.

Oplysninger om referencer er omfattet af 
tavshedspligten, og lederen må ikke skaffe 

sig fortrolige oplysninger, som ikke er af 
betydning for udførelsen af den pågælden
des opgaver. Altså er det kun de rent faglige 
oplysninger, der må videregives.

Den tidligere arbejdsgiver skal udtale sig 
positivt og loyalt.

Såfremt der ønskes oplysninger om 
helbredsmæssige forhold, skal der gives 
udtrykkeligt samtykke, og der må ikke op  
lyses om sygdomshistorik eller spørges ind til 
det, medmindre ansøger har givet samtykke 
til at spørge og svare på præcis det.

Ved eventuelt afslag på en stilling efter 
samtykke til indhentelse af reference, skal 
ansøgeren partshøres. Dette sker for at give 
ansøgeren mulighed for at udtale sig og 
eventuelt forsvare sig mod usande oplysnin
ger.

Der er faldet dom i en sag, hvor man gik for 
vidt. Der blev oplyst, at en ansøger var sur, 
ufleksibel og hysterisk. Altså kommentar i 
forhold til ansøgerens personlige egenska
ber og ikke faglige kvalifikationer. Vedkom
mende fik en erstatning.

Forvaltningsloven omfatter kun offentlige 
virksomheder. 

Juleaftensdag, onsdag 24. december Ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse

Juledag, torsdag 25. december Søgnehelligdag

2. juledag, fredag 26. december Søgnehelligdag

Nytårsaftensdag, onsdag 31. december I DR: Ret til frihed i størst muligt omfang mellem kl. 12.00 og 24.00

 I KL:  Ligestilles med en søgnehelligdag fra kl. 12.00

Nytårsdag, torsdag 1. januar 2015 Søgnehelligdag

 Selvtilrettelæggere har fri på søgnehelligdage.

Reglerne omkring jul og nytår

Jubilæum som  
sygeplejerske 
i 2015 
Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark 
markerer dette med jubilæumsbrunch 
på Hotel Koldingfjord for kredsens 
jubilarer.

Jubilæumsarrangementerne bliver holdt 
den 7. juni og den 8. november 2015, og 
hvis du er jubilar vil du modtage en 
invitation tæt på din autorisationsdato/
jubilæumsdato. Det er muligt at læse 
mere på kreds Syddanmarks hjemmeside

www.dsr.dk/syddanmark/jubilæum


