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4 TEMA DIABETES: DEN STORE INDSPRØJTNING TIL DIABETESOMRÅDET
Med 1,4 milliarder kroner i ekstra midler over 10 år er der i Syddanmark mulighed 
for at indlede en række projekter til gavn for patienterne. Steno Diabetes Center 
Odense er det nye kraftcenter.

5 TEMA DIABETES: DIABETES TYPE 1
Marianne Svarrer Jakobsen er en af flere specialiserede sygeplejersker på Sydvest-
jysk Sygehus’ diabetesambulatorium i Esbjerg og Grindsted. Hun har været med i 
hele udviklingen i behandlingen af patienter med type 1-diabetes, fra ikke særligt 
veludviklede insulinpumper og injektionsbehandling til vore dages sensorer under 
huden til at måle blodsukker med efterfølgende indtastning af data i insulinpumper.

6 TEMA DIABETES: DIABETES TYPE 2
Diabetes type 2 er en folkesygdom, og afdelingssygeplejerske på Sygehus Sønder- 
jyllands diabetesambulatorier i Aabenraa og Sønderborg Helle Jacobsen ser 
skræmmende tendenser i udviklingen.

8 TEMA DIABETES: KOMMUNEN
For fem år siden havde Nordfyns Kommune tre hjemmesygeplejersker med dybere 
viden om type 2-diabetes. Siden har én sagt op, og en anden, Karina Arndal, er 
blevet udviklingssygeplejerske i kommunen. Så nu er Vivi Kromann Nissen alene 
om de borgernære forløb, dog med Karina Arndal som en livline, der kan trækkes på. 

9 TEMA DIABETES: DIABETESSKOLER
Når Vejen Kommune hvert tredje år modtager Region Syddanmarks sundheds-
profil, slår kommunen som regel ud i den forkerte retning. Borgerne slås mere 
med overvægt og ryger mere end gennemsnittet, og dermed stiger risikoen for type 
2-diabetes. 

10 HVERDAGSLIV: GITTE MALENE PÅ FELTARBEJDE BLANDT SÅRBARE BØRN
I fire år har sundhedsplejerske Gitte Malene Bach Gram været en nøgleperson i 
indsatsen for at gøre Sprotoften i Nyborg til et bedre sted at leve og vokse op i. Hun er 
ansat i en helhedsplan for området.

12 FLEKSJOB: DA CHANETT MÅTTE BLINKE IND TIL HØJRE
Stress er noget pjat, og PTSD rammer soldater i krige. En 47-årig sygeplejerske tog 
lang tid om at blive klogere. Nu er hun i udviklingsfleksjob – og har det meget bedre.  

15 JULEKRYDSORD
Har du lyst til at vinde et gavekort til Matas på 500 kr.

16 DEN NYE FERIEAFTALE
Hidtil har vi haft forskudt ferie, idet optjeningsåret følger kalenderåret, men ferien 
afholdes først fra den 1. maj til den 30. april året efter.
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Du får også historien om Chanett, der havde fuld fart på 
karrieren og opgaverne og ikke lyttede til, at sjælen og 
kroppen var ved at sige fra. Hun måtte så meget igen-
nem, inden hun med hjælp fra gode kræfter kom om på 
den anden side og nu er i et job helt anderledes end det, 
der belastede hende så meget. 

Du kan læse artiklen som endnu et eksempel på vores 
belastede arbejdsvilkår mange steder i sundhedsvæse-
net, og hvad det gør ved os som sygeplejersker. Du har 
mulighed for at spejle dig i en fagfælle, der nåede ud 
til kanten, inden hun reagerede på kroppens signaler. 
For os alle er det en påmindelse om, at vi sammen skal 
hjælpe og understøtte kolleger, så færre bevæger sig ud 
ad den vej, som Chanett nåede alt for langt på, og som i 
årevis kostede hende dyrt. 

Udsatte kolleger har behov for, at vi griber dem, og i kred-
sen priser vi os lykkelige for, at vi gik foran i en særlig ind-
sats for medlemmerne ved at ansætte en socialrådgiver. 

Som nævnt begynder et nyt begivenhedsrigt arbejdsår om 
ikke så mange uger. Vi forbereder os på regeringens udspil 
til en sundhedsreform, der tyder på at blive meget gennem-
gribende og vil være højt på dagsordenen i begyndelsen af 
året. I kredsen vil vi være ubeskedne endnu en gang og in-
vitere os selv ud i kommunerne for at høre fra borgmestre 
og sundhedschefer, hvordan de ser sygeplejerskens rolle 
på det kommunale område. Den løbende dialog med den 
største arbejdsgiver, regionen, fortsætter ligeledes. 

Vi glæder os til at møde politikerne, og vi glæder os til at 
møde jer til faglige, sociale og forhåbentlig også politiske 
arrangementer i 2019.  

December er tiden til forsoning, og lad os slutte fredeligt 
og konstatere, at biografture for medlemmer og deres 
familie i en række byer i kredsen fortsat er et sikkert 
julehit. De 822 billetter til julefilm var hurtigt afsat. 

Du og din familie ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 

JOHN CHRISTIANSEN 
KREDSFORMAND KREDS SYDDANMARK

V
i er nået den 
tid på året, 
hvor vi ser 
tilbage og 
gør status. Vi 
dvæler lidt 

ved, hvad vi har nået, og vi 
ser frem mod nye opgaver, 
når vi har lagt højtiden og 
nytåret bag os. Lad mig bare 
nævne, at det har været et 

yderst intenst år, hvor vi som sygeplejersker i sjælden 
grad har formået at stå sammen – og sammen med 
andre faggrupper på det offentlige arbejdsmarked – 
om at opnå resultater.

Dit medlemsblad, Kredsløbet, er som altid præget af 
artikler om syddanske sygeplejerskers virke overalt i 
sundhedsvæsenet – og denne gang også udenfor. 

Organiseringen af behandlingen af patienter og borgere 
med diabetes forandrer sig betydeligt i disse år, og i dette 
blads faglige tema ser vi på sygeplejerskens rolle på et af 
de store kronikerområder, hvor der er tilført økonomiske 
midler i en størrelsesorden, vi ikke er vant til. 

Det giver stof til eftertanke, når man ved, hvor de 
mange penge kommer fra. Men det ændrer ikke ved, 
at den store indsprøjtning af midler giver os mulighed 
for som sygeplejersker at positionere os i forhold til 
nye samarbejdsformer og nye tilbud til patienter og 
borgere, som også kan bruges på andre områder med 
kronikere. 

Fra det klassiske sundhedsvæsen, hvor sygeplejersker 
hver dag gør en stor forskel i patientens møde med 
systemet, til et udsat boligområde i Nyborg. Her har en 
sundhedsplejerske grebet en mulighed for at arbejde 
med sundhedsfremme og forebyggelse i en helt anden 
ramme end hendes tidligere kolleger i kommunen. 
Hendes fortælling i den faste serie, Hverdagsliv, er spæn-
dende, og summen er, at også et stort anlagt boligsocialt 
projekt kan gøre brug af en sygeplejerskes evner og 
favnende personlighed. 

BLAD NR. 4 2018  |  LEDER – JOHN CHRISTIANSEN

Læs om et kronikerområde og

USÆDVANLIGE HISTORIER
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TEMA DIABETES

D
et kan forekomme som et fatamorgana 
i et sundhedsvæsen, der konstant fattes 
penge, at et enkelt område tilføres et mil-
liardbeløb fra en ekstern kilde. Men inden 
for diabetesområdet er det en realitet.

Alene i Region Syddanmark tilføres området over en 
10-årig periode 1,4 milliarder kroner fra Novo Nordisk 
Fonden, hvoraf knapt en tredjedel går til et nybyggeri 
ved Nyt OUH i Odense. Her får det nye Steno Diabetes 
Center Odense permanent adresse, og det vil også om-
fatte patienter og personale fra Svendborg Sygehus. 

Men der vil fortsat være næsten 100 millioner kroner 
ekstra årligt til drift af centret og nye projekter. 
 
- De mange penge giver os mulighed for at afprøve og 
teste en række initiativer, som vi har haft i tankerne i 
mange år, men som ressourcer og økonomi hidtil har 
stået i vejen for. Vi får flere penge til blandt andet forsk-
ning i diabetes og til tværsektorielle samarbejder, siger 
centerdirektør Jan Erik Henriksen.

Partneraftaler med sygehuse
Steno Diabetes Center Odense (SDCO) er etableret  
1. januar 2018 og er det nye kraftcenter for diabetes- 
behandling i Syddanmark. Centret har senest indgået en 
partneraftale med regionssygehusene, Sygehus Lillebælt, 
Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, som i 
fremtiden vil være Steno Partnere.
   
- I vores egen sektor, det regionale område, vil vi blandt 
meget andet teste udgående funktioner, at sygeplejer-
sker tager rundt og kigger på diabetespatienter på andre 
afdelinger, for eksempel i psykiatrien og før og efter en 
operation. Vi vil også afprøve fællesambulatorier med 
nyrelæger og hjertelæger. Og så vil vi generelt lave kom-
petenceløft af sundhedspersonalet inden for diabetes, 
alle personalegrupper, siger Jan Erik Henriksen.

Han deler SDCO op i fire hovedområder: Forskning, 
kompetencer, det tværsektorielle og supplerende kliniske 
initiativer. 

Kommuner og praksis med
Foruden en sekretariatschef er der ansat programle-
dere på de fire områder, og processen med at ansætte 
projektledere er i gang. Der er ansat fire ekstra sygeple-
jersker og et par ekstra læger i forhold til det personale, 
der er kommet fra Endokrinologisk Afdeling M på OUH, 
hvor Jan Erik Henriksen i otte år var ledende overlæge, 
inden han tiltrådte i SDCO.  Han forventer, at der skal 
ansættes yderligere et antal sygeplejersker og et par 
speciallæger. 3.000 diabetespatienter fra OUH er over-
flyttet til SDCO. 

Trådene fra SDCO rækker også ud i kommuner og læge-
praksis. De syddanske kommuner er ved at forberede at 
overtage diabetesskolerne fra sygehusene med virkning fra 
1. januar 2019, og de vil blive tilbudt undervisning af perso-

Den store indsprøjtning til 

DIABETESOMRÅDET
Med 1,4 milliarder kroner i ekstra midler over 10 år er der i Syddanmark mulighed for at indlede en 
række projekter til gavn for patienterne. Steno Diabetes Center Odense er det nye kraftcenter.

Og så vil vi generelt lave kompetenceløft af 
sundhedspersonalet inden for diabetes, alle 
personalegrupper, siger Jan Erik Henriksen.

Jan Erik Henriksen.
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nalet. De praktiserede læger har fået en ny overenskomst, 
der blandt andet indebærer, at de skal overtage hovedparten 
af type 2-patienterne. En anden ændring er, at praksis ikke 
længere kan henvise diabetespatienter til sygehuse uden 
at have korresponderet med Steno-systemet. 

Sygehusene vil mærke mest
En mærkbar forandring bliver på partnersygehusene, 
der hver får en årlig bevilling på 1,25 millioner kroner 
til aktiviteter i Steno Partneraftalen. Som et led i aftalen 
stiller hvert sygehus en koordinator til rådighed. 

- Alle sygehuse vil bruge midler til at organisere sig, så 
samarbejdet kan fungere bedst muligt. Vi opfordrer til, 
at man nedsætter tværsektorielle udvalg lokalt med 
deltagelse af alle faggrupper, kommuner og praksis. Der-
udover vil nogle sygehuse bruge penge til øget forskning, 
siger Jan Erik Henriksen. 
 

SDCO følger de regionale forløbsprogrammer for diabetes- 
patienter og satser på at tilføre området noget ekstra, 
som ikke kan rummes på de offentlige sygehuse. Det 
udelukker ikke, at der kan komme politiske diskussioner 

om skillelinjerne mellem deres virke. SDCO tager sig af 
de mest syge diabetespatienter, for eksempel dem, der i 
forvejen er i dialysebehandling eller er svært hjertesyge, 
og den skillelinje er defineret meget præcist.

Skepsis afløst af samarbejde
Jan Erik Henriksen vedgår, at der i den første tid, da ingen 
vidste, hvad Steno Diabetes Center Odense var for en stør-
relse, var skepsis blandt de potentielle samarbejdspartnere. 
Han vurderer, at spøgelserne nu er jaget på flugt, og at 
partnerne står sammen om en styrket og samlet indsats 
på diabetesområdet i Syddanmark.     

FAKTA OM DIABETES
Det skønnes, at ca. 270.000 danskere er diag-
nosticeret med type 2, og at ca. 30.000  har type 
1 diabetes. Hertil kommer et ukendt antal ikke 
diagnosticerede med type 2. 

Ved diabetes type 1 produceres for lidt eller slet 
intet insulin. Behandling: Medicinsk med insu-
lin. Ved diabetes type 2 virker insulin dårligere 
end normalt, for eksempel på grund af over-
vægt eller inaktivitet. Behandling: Ændring af 
livsstil, kost, øget fysisk aktivitet og medicin. 
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Vi opfordrer til, at man nedsætter tværsek-
torielle udvalg lokalt med deltagelse af alle 
faggrupper, kommuner og praksis. 
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TEMA DIABETES

Der bliver også taget individuelle hensyn, 
blandt andet med hyppigheden af insulin. 
Både patienterne og vi er eksperter i insu-
linpumper, så vi taler samme sprog, siger 
Marianne Svarrer Jakobsen.

T
eknologien og 
de mange ty-
per af insulin, 
der er til rådig-
hed, er store 
fremskridt og 

giver større frihed til patien-
terne. Men alt det udenom 
må ikke få en hovedrolle.
- Psyken og personligheden 
spiller ind hos patienter med 
kroniske lidelser som diabe-

tes. Størstedelen af mit arbejde er af pædagogisk art, at 
undervise patienter i at tage vare på deres sygdom i alle 
livets forhold. Teknologien må ikke tage over, og menne-
sket skal hele tiden være udgangspunkt for behandlin-
gen, siger Marianne Svarrer Jakobsen.

Hun er diplomuddannet i pædagogik og har en in-
ternational efteruddannelse i diabetes, FEND-Endcup. 
Derudover har hun gennem årene løbende efteruddan-
net sig på anden vis.

Behandling mod nye højder
For sygeplejersker er diabetes et særligt speciale. De 
deltager ikke i konsultationer sammen med en læge, de 
arbejder meget selvstændigt og har mulighed for selv at 
justere medicinen for den enkelte patient. Behandlingen 
af type 1-diabetes foregår efter et kvalitetssikret for-
løbsprogram, og Marianne Svarrer Jakobsen er med i en 
arbejdsgruppe med Steno Diabetes Center Odense om 

at sikre ensartet, høj kvalitet i diabetesbehandlingen på 
regionens sygehuse. 

- Der bliver også taget individuelle hensyn, blandt andet 
med hyppigheden af insulin. Både patienterne og vi er 
eksperter i insulinpumper, så vi taler samme sprog, siger 
Marianne Svarrer Jakobsen.

Hun nævner som eksempel en ung mand, der satte sig 
for at bestige Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro. Han 
klarede turen både op og ned ad det næsten 6.000 meter 
høje bjerg i Tanzania flot, også selv om insulin skal opbe-
vares ved bestemte temperaturer, og det normalt ikke er 
muligt at måle blodsukker i kulden i højderne.  

En sag for specialister
Region Syddanmark anbefaler, at type 1-diabetespatien-
ter bliver fulgt i sygehusenes ambulatorier i stedet for 
hos praktiserende læge, og det bliver stort set efterle-
vet. Diabetes rammer også børn, og når de fylder 18 år, 
foregår overgangen fra børne- til voksenambulatoriet på 
SVS under medvirken af medarbejdere fra begge steder. 
Diabetesambulatoriet har patienter fra Ringkøbing i 
nord til Tønder i syd.

Alene teknologien med stadig flere typer af sensorer og 
pumper tilsiger, at det er overlæger, speciallæger, syge-
plejersker og diætister med dyb viden om sygdommen 
og patientgruppen, som tager sig af type 1-patienter.

- Sensorer har fået et gennembrud i de seneste fem år, 
og pumper og sensorer kan være placeret forskelligt på 
kroppen. De kan være vandtætte/ikke vandtætte, med 
eller uden slanger, og alene af insulinpumper har vi 
gang i 8-10 typer, inklusive de ældre, som vi ikke sætter 
på længere, men som nogle patienter fortsat bruger. 
Vi er to meget erfarne sygeplejersker specialiseret i 
pumper og en kollega, der netop har været på kursus 
i insulinpumper siger Marianne Svarrer Jakobsen, der 
har arbejdet med diabetesbehandling i over 15 år.      

DIABETES TYPE 1
Teknologien er vigtig, men må ikke tage over
Marianne Svarrer Jakobsen er en af flere specialiserede sygeplejersker på Sydvestjysk Sygehus’ 
diabetesambulatorium i Esbjerg og Grindsted. Hun har været med i hele udviklingen i behandlingen 
af patienter med type 1-diabetes, fra ikke særligt veludviklede insulinpumper og 
injektionsbehandling til vore dages sensorer under huden til at måle blodsukker 
med efterfølgende indtastning af data i insulinpumper.

Marianne Svarre Jakobsen.
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P
ersoner, der får 
type 2-diabetes, 
bliver yngre. 
Der er fortsat 
en overvægt af 
ny opdagede 

i aldersgruppen 50-70 år, 
men stadig flere helt ned til 
20-åralderen får diagnosen. 
De betaler prisen for en livs-
stil med mange daglige timer 
foran computeren, cola og 

chips inden for rækkevidde. Dårlige vaner kommer hur-
tigt, men det er svært at aflære, og det tager rigtig lang tid. 

- Der er ved at komme en ny generation af diabetes type 
2, og vi ser de første børn få sygdommen. Egentlig er type 
2 genetisk, altså meget arvelig. Hvis en af forældrene har 
den, er der 40 procents risiko for at få den, og hvis begge 
har sygdommen, stiger det til 80 procent. Hvis livsstilen 
er dårlig, fordobles risikoen, og det bonner hurtigt ud. Al 
motion og sund mad medfører ofte, at den medicinske 
behandling kan reduceres, siger Helle Jacobsen.

Hun har i et år været afdelingssygeplejerske i diabetesam-
bulatorierne i Sønderborg og Aabenraa. De to ambulatorier 
er bemandet med otte sygeplejersker, fem sekretærer, fire 
overlæger samt uddannelseslæger og yngre læger i kortere 
forløb. Lægerne har udadgående funktion og har ligeledes 
diabetesambulatoriet i Tønder, som der arbejdes tæt sam-
men med, og som organisatorisk hører under medicinske 
sygdomme i Sønderborg/Tønder. Forud for afdelingssygeple-
jerske har Helle Jacobsen været diabeteskoordinator i 13 år.    
 
Kost og motion kommer først
- Når vi indleder behandling i ambulatoriet, begynder 
vi altid med at motivere til hensigtsmæssig kost og øget 
motion. Patienterne er som regel sat i medicinsk behand-
ling, når de henvises. Derefter sætter vi ind med øget 
behandling og har efterhånden et meget stort udvalg af 
tabletter og injektionspræparater, der virker på andre 
måder end insulin. Patienter med type 2-diabetes har en 
egen produktion af insulin, men insulinen kan ofte ikke 
bruges godt nok, fordi type 2 patienter bliver resistente 

med tiden, blandt andet på grund af overvægt. Insulin-
følsomheden kan øges med motion, hvilket nedsætter 
behovet for medicin. Vi medinddrager altid patienterne i 
behandlingen, siger Helle Jacobsen og fortsætter:
- Det er meget op til patienten selv. Jo mere, man kan 
gøre selv, jo mindre bliver der til medicinalfirmaerne, og 
de sparer selv på medicinkontoen. Men bliver patien-
terne syge af anden årsag, må vi øge medicinen eller 
begynde insulinbehandling for at holde blodsukkeret på 
plads. Vi har flere muligheder for behandling end tidli-
gere, flere tilbud om at hjælpe diabetikere på rette vej. 

Mange med type 2-diabetes får senfølger. Det kan være 
nedsat nyrefunktion, påvirkning af nerverne som kan 
medføre nervesmerter, nedsat følsomhed, nedsat syn, 
sår og endnu mere kritisk: Blodprop i hjertet. 

Patienter overgår til praksis
Diabetesambulatorierne drives ens, og patientgruppen 
er patienter med type 1, cirka 800 patienter, og type 2, 
cirka 1.700. Af de cirka 1.700 type 2-patienter skal et 
antal overgå til egen læge, idet praksis som led i den nye 
overenskomst skal overtage en del af de patienter, der 
har forløb på sygehusene. 

Hidtil har sygehuset drevet diabeteskurserne for type 
2-diabetes i både Sønderborg, Tønder og Aabenraa efter et 
ens koncept, og derfor har borgerne i hele Sønderjylland 
fået det samme tilbud om patientuddannelse. Diabeteskur-
serne overgår fra årsskiftet til kommunerne, og for at over-
drage dem på en hensigtsmæssigt måde er der nedsat en 
regional/kommunal gruppe for at medvirke til overgangen.

DURS (Diabetes Udvalg Region Syddanmark) er en 
diabeteskoordinatorgruppe nedsat for blandt andet at 
rådgive regionen på diabetesområdet. Desuden er der 
nedsat en diabeteskoordinatorgruppe under DURS, som 
har udarbejdet en diabeteshåndbog, et arbejdsredskab 
til at sikre ensartet pleje og behandling. 

Sygehus Sønderjylland holdt i november en undervisnings-
aften for alle praksis og kommuner i Sønderjylland, og 
75 deltog, blandt andre praktiserende læger og perso-
nale fra praksis og kommunale primærsygeplejersker.      

DIABETES TYPE 2
Dårlig livsstil er med til at udvikle type 2-diabetes
Diabetes type 2 er en folkesygdom, og afdelingssygeplejerske på Sygehus Sønderjyllands diabetes- 
ambulatorier i Aabenraa og Sønderborg Helle Jacobsen ser skræmmende  tendenser i udviklingen. 

 D
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Helle Jacobsen.
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KOMMUNEN
Nordfyn føler sig godt rustet i diabetesindsats
For fem år siden havde Nordfyns Kommune tre hjemmesygeplejersker med dybere viden om type 
2-diabetes. Siden har én sagt op, og en anden, Karina Arndal, er blevet udviklingssygeplejerske 
i kommunen. Så nu er Vivi Kromann Nissen alene om de borgernære forløb, dog med Karina
 Arndal som en livline, der kan trækkes på. 

V
ivi Nissen er 
ansat under 
Sundhed og 
Rehabilitering 
med 40 syge-
plejersker, en 

udviklingssygeplejerske og tre 
projektsygeplejersker. Trods 
de senere års mandefald, me-
ner hun ikke, at borgerne med 
diabetes er dårligt stillet, når 
de opsøger sundhedsklinik-

kerne i de tre hovedbyer, Bogense, Otterup og Søndersø. 

- Alle sygeplejersker har en generel viden om diabetes, og 
hvis kolleger ikke selv kan finde svar, har de mulighed for 
at tage fat i mig. Der er stor imødekommenhed fra ledel-
sen om uddannelse, og jeg er på mange kurser udbudt af 
DSR og OUH og deltager i landskursus i diabetes. Derud-
over mødes diabetessygeplejerskerne på Fyn et par gange 
om året og deler erfaringer, og vi har et godt samarbejde 
med OUH og Steno Diabetes Center, siger Vivi Nissen.

Hun har ligeledes god kontakt til kommunens fem læge-
huse og de tre praktiserende læger med solopraksis, som 
diabetikere normalt opsøger hver tredje måned for at få 
målt HbA1c, langtidsblodsukker. 

- Når borgere kommer forbi mig, medvirker jeg ofte til, at 
der bliver sat behandlingsmål med afsæt i, hvad borge-
ren sammen med lægen finder realistisk i forhold til de 
ønskede nationale mål. Egen læge er god til at henvise til 
øjenlæge, men det kan knibe med at få lavet henvisning til 
fodterapeut, som også er en væsentlig del af den forebyg-
gende behandling. Der er risiko for neuropati, føleforstyr-
relse i fødderne, en kendt senkomplikation ved diabetes. 
Diabetiske fodsår har vi en del af, siger Vivi Nissen.

Det går jo meget godt
Vivi Nissens erfaring er, at mange borgere ikke kender 
deres blodsukkerniveau. De synes egentlig, at de lever 

fint med sygdommen, og derfor kan den løbe dem af 
hænde. De forsømmer at vedligeholde kontrolbesøgene 
hos egen læge og springer også over besøgene hos fod-
terapeut og tandlæge, og for den praktiserende læge kan 
det være svært at få borgeren til at tage medansvar og 
ejerskab i forhold til sygdommen. Her er sygeplejersken 
en vigtig brobygger.

- Jeg bruger markant mere tid på forebyggelse og 
sundhedsfremme nu end for få år siden. Vi er fra 
begyndelsen af 2018 begyndt at lave afklarende sund-
hedssamtaler for borgere, som selv henvender sig eller 
er henvist fra egen læge Og de følges op af en midtvej-
sevaluering og en afsluttende samtale. Nogle borgere er 
ressourcestærke, har et godt netværk og pårørende, som 
støtter dem, og de formår at lave gode ændringer i deres 
livsstil. Motion og vægttab er ofte det springende punkt 
for bedre regulering af blodsukkeret, men det kan være 
svært at sælge til nogle borgere, hvis de oplever, at de 
har det godt, siger Vivi Nissen. 

Det handler i store træk om at klæde dem på med den 
fornøden viden, så de er i stand til at træffe valg, de føler, 
giver dem øget livskvalitet.

Glad med diabetes
Jo tidligere i livet, man får diabetes type 2, jo vigtigere er 
velreguleret blodsukker, så senkomplikationer udskydes 
længst muligt. 

- Jeg drømmer om, at vi får mulighed for en snak med 
borgere, allerede når de bliver diagnosticeret, så vi kan 
sætte tidligt ind, frem for at vi først møder dem, når der 
er mange andre faktorer i spil. Ofte har diabetikeren 
også højt blodtryk og kolesteroltal, siger Vivi Nissen.    

Ligesom andre kommuner står Nordfyn over for at etab-
lere diabetesskoler fra årsskiftet. Faktisk har det første 
hold af 15 kursister, ”Glade med diabetes type 2”, været i 
gang siden oktober med to timers undervisning ugentlig 
i otte uger.      

TEMA DIABETES

Vivi Nissen.
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DIABETESSKOLER
Vejen Kommune var advaret og godt i gang
Når Vejen Kommune hvert tredje år modtager Region Syddanmarks sundhedsprofil, slår kommunen 
som regel ud i den forkerte retning. Borgerne slås mere med overvægt og ryger 
mere end gennemsnittet, og dermed stiger risikoen for type 2-diabetes. 

D
erfor er det 
helt naturligt, 
at kommu-
nen allerede 
i flere år har 
undervist 

borgere i diabetes, og at den 
er godt forberedt til formelt at 
overtage diabetesskolen fra 
sygehusene 1. januar 2019. 

- Vi er i den lykkelige situa-
tion, at vi er ret godt med i uddannelsen af borgere med 
kroniske sygdomme, herunder diabetes. Vi sætter ind 
med sygeplejersker, fysioterapeuter og diætister, og da 
der ikke bliver tilført midler til opgaven, er man er ved at 
lægge sidste hånd på en ny model for indholdet og for-
men i den nye diabetesskole, siger leder af Livsstilsafde-
lingen i Brørup Sundhedscenter Lene Schramm Petersen.

Ensartet, høj kvalitet
Overgangen til, at kommunerne skal overtage patientun-
dervisningen, bygger på et forløbsprogram for diabetes 
udarbejdet i et samarbejde mellem region, kommuner 
og praktiserende læger. Forløbsprogrammet er et vigtigt 
værktøj til at sikre, at der er høj og ensartet kvalitet af 
behandlingen, og at borgere inddrages mest muligt. 

Derudover deltager Vejen Kommune i et nyt, fælles pro-
jekt med Steno Diabetes Center Odense og Sydvestjysk 
Sygehus om at sikre et godt tilbud til alle type 2-diabe-
tikere i fem kommuner. Foruden Vejen er det Billund, 
Esbjerg, Fanø og Varde.  

- I Vejen Kommune vil vi få flere 
kurser, når vi overtager al 
patientuddannelse fra 
sygehusene, og vi skal 
have tilrettet indholdet, 
nok med mere vægt på diæti-
sten. Det vil blandt andet ske i form af undervisning i 
praktisk madlavning, siger Lene Schramm Petersen.

Fokus på aktiv livsstil
Diabetesskolen i kommunen bliver både for nyop-
dagede type 2-diabetikere og borgere, der har haft 
sygdommen i flere år.

- Vi ser ofte, at inaktivitet og overvægt er årsag til type 
2, og vi gør rigtig meget ud af at motivere til en aktiv 
livsstil. Vi har i kommunen over 80 sundhedsambassa-
dører fra alle dele af lokalsamfundet, som er med til at 
fastholde deres medborgere i de gode vaner og gerne 
deltage i foreningslivet. Vi er ret sikre på, at det er den 
vej, vi skal, siger Lene Schramm Petersen, der helt natur-
ligt selv er sundhedsambassadør. 

Brørup Sundhedscenter lægger ud med to sygeplejer-
sker, to fysioterapeuter og en til to diætister til at un-
dervise på diabetesskolen, der ikke har fået noget navn 
endnu. De har tidligere undervist diabetikere, men vil 
få skærpet deres kompetencer yderligere, blandt andet 
med øget viden om sundhedspædagogik og medicin.  
Sundhedscentret omfatter tre afdelinger, sundhedspleje, 
rehabilitering og livsstilsafdeling, og derudover har 
regionen lokalpsykiatri og veneklinik i de tidligere syge-
husbygninger. Lene Schramm Petersen er selv uddannet 
klinisk diætist og er kandidat i folkesundhedsvidenskab 
fra SDU i Esbjerg.    

- Vi ser ofte, at inaktivitet og overvægt er 
årsag til type 2, og vi gør rigtig meget ud af at 
motivere til en aktiv livsstil. 

- Vi er i den lykkelige situation, at vi er ret godt 
med i uddannelsen af borgere med kroniske 
sygdomme, herunder diabetes. Vi sætter 
ind med sygeplejersker, fysioterapeuter og 
diætister
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Lene Schramm Petersen.
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Gitte Malene på feltarbejde 

BLANDT SÅRBARE BØRN
I fire år har sundhedsplejerske Gitte Malene Bach Gram været en nøgleperson i indsatsen for 
at gøre Sprotoften i Nyborg til et bedre sted at leve og vokse op i. Hun er ansat i en helhedsplan 
for området.

G
itte Malene Bach Gram blev nysgerrig, da 
hun som sundhedsplejerske blev spurgt, 
om hun kunne tænke sig at være med i 
en boligsocial helhedsplan for et bolig-
område i Nyborg. 

Hun havde i forvejen cyklet rundt og besøgt familier i 
Sprotoften, men at tage springet fra det trygge, kommu-
nale system, hvor hun havde arbejdet i mange år, var 
noget andet. Nysgerrigheden og trangen til at prøve en 
ny udfordring med at lette livet for sårbare børn, unge 
og familier vandt. Hun fik to års orlov fra sit job i Nyborg 
Kommune og blev den sundhedsfaglige nøgleperson i en 
helhedsplan i 2014. 

I over fire år har hun færdedes blandt især somaliske 
familier, der udgør den største gruppe i det etniske klude-
tæppe, som Sprotoften er. Siden er også flygtningefamilier 
fra Syrien kommet til i større tal. I forhold til de tidligere 
kolleger i kommunen, som hun fortsat arbejder tæt sam-
men med, er hendes arbejdsform helt anderledes.

- Hvis du er ude som almindelig sundhedsplejerske, 
er der retningslinjer om kost, søvn og meget andet at 
gå efter. Min funktion er en anden og bredere måde at 
vejlede på, og det er ofte en opfølgning på, hvad den 
kommunale sundhedsplejerske laver. Jeg tager ikke 
over efter hende og måler og vejer, og jeg går ikke ind 
i de forløb, familierne er i, men de kan komme til mig 
og få råd og vejledning. Det er et ekstra tilbud, og jeg er 
afhængig af, at sundhedsplejerskerne informerer om, 
at det findes, siger Gitte Malene Bach Gram.

Fra Holte til livets barske side
I sit 54-årige liv har hun været godt rundt i det danske 
sundhedsvæsen. Efter uddannelsen på Bispebjerg Ho-
spital i 1988 var hun på neonatalafdelingen på Hvidovre 
Hospital og derefter opvågningen på Rigshospitalet, inden 
hun en kort periode var i hjemmeplejen i Vanløse for at 
kunne blive uddannet sundhedsplejerske. 

Da hun var færdig med uddannelsen i 1995, blev hun an-
sat i Københavns Kommune og arbejdede i bydelen Brøns-
høj-Husum. Fra arbejderkvartererne i forstaden gik turen til 
Holte i Søllerød Kommune, inden familien for 15 år siden 
flyttede til Fyn. Her var Gitte Malene først ansat i Nørre 
Aaby Kommune og derefter 10 år i Nyborg Kommune. 

En helt anden virkelighed
Der er langt fra den virkelighed, hun mødte blandt over-
skudsfamilier med au pair-piger og havemænd i Holte, 
til Sproftoften. 

- Især somaliere har meget lidt kendskab til, hvad der sker 
i kroppen og det at have ondt. Man kan for eksempel blive 
øm af at dyrke motion. De har en helt anden sygdomsop-
fattelse, end vi er vant til. Jeg må fortælle dem, hvornår 
man går til læge, og at man kun giver medicin, hvis man 
er rigtig syg. Ikke hvis man er forkølet eller har kvalme 
under en graviditet, siger Gitte Malene Bach Gram. 

Indsatsen rækker langt ud over det sundhedsfaglige. At 
komme til tiden, betydningen af at lære at tale dansk, så 
man kan tale med læge, politi, SSP-medarbejder og syge-

HVERDAGSLIV

Gitte Malene Bach Gram.
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huspersonale, er andre emner. Det nytter for eksempel ikke 
at komme to timer for sent til en kontrol på sygehuset. Så er 
muligheden tabt, og næste tid kan ligge flere uger fremme. 

Grupper af sårbare børn
Gitte Malene Bach Gram har vide rammer i sit arbejde. 
Når hun ser et behov og en mulighed for at hjælpe de 
udsatte familier, kan hun i samråd med projektlederen 
handle. Det kan være alt fra at tilbyde gratis motion, 
oversætte papirer og have kontakt til Udlændingestyrel-
sen samt opfange beskeder om møder på skolen.   

Hendes arbejde hviler på to grundpiller: Grupper af sår-
bare børn, der i et forløb mødes halvanden time hver uge 
i 10 uger, og en åben mødregruppe for primært indvan-
drere eller deres efterkommere. 

- Jeg har taget en uddannelse som gruppeleder for sårbare 
børn og kører en gruppe ad gangen. Jeg får hjælp af lærere 
og AKT-medarbejdere fra Danehofskolen lige ved siden af 
til at finde børn, der bor i boligområdet. Grupperne er et 
frirum, hvor de kan være sammen med andre børn, et sted, 
hvor de kan komme med de problematikker, der optager 
dem. Når de bliver kede af det, når de bliver vrede. De sæt-
ter ord på deres følelser og udtrykker sig også ved at tegne 
og se videofilm, siger Gitte Malene Bach Gram.

Især de mellemste rykker
I begyndelsen var det typisk børn af psykisk syge for-
ældre, som var med i grupperne, men i de næste forløb 
også børn, der havde været ude for skilsmisse, død og 
misbrug. Grupperne omfatter alle klassetrin, men er 
inddelt i tre aldersgrupper, indskoling, mellemtrin og 
udskoling. Af de foreløbig seks forløb har et været en 
rent etnisk gruppe. 

- Vi taler med skolen, om de kan mærke en forskel. De 
kan være svært med de små, børn på mellemtrinnet 
reflekterer mere og er begyndte at arbejde mere målret-
tet med skriftlige opgaver, og så er der de ældste, der kan 
være svære at vurdere. Men nogle er blevet mere åbne 
og modtagelige over for hjælp, for eksempel i en men-
torordning i et år med Ungdommens Røde Kors, siger 
Gitte Malene Bach Gram, der evaluerer og runder af med 
forældre efter hvert forløb. 

Små trin gør en forskel
I mødregruppen mødes primært somaliere og syrere, 
fra børnene er nyfødte og op til tre år. I sig selv er det 
en barriere at få disse mødre til at deltage i en gruppe-
aktivitet, og Gitte Malene må ofte lokke med kaffe og 
nybagte boller for at få dem til at forlade lejligheden og 
være med i det få år gamle kvarter- og aktivitetshus. På 
toppen er der op til 15 mødre med børn, andre gange 
under det halve. 

 - Den største kvalitet ved mit job er at udvikle og imple-
mentere initiativer, der bliver forankret og bryder den 
sociale arv. At man kan løfte boligområdet ved at putte 
ressourcer ind i form af viden. Det er familier med få 
ressourcer, ingen eller kun lidt uddannelse, og de fleste 
er uden for arbejdsmarkedet. Vi arbejder også med 
uddannelse, børnene kommer i lektiecafe, og de, der går 
i gymnasiet, bliver rollemodeller. Nogle læser videre på 
universitetet. Det er hele tiden små trin, der gør den lille 
forskel, siger Gitte Malene Bach Gram.
 

Også Rehabiliteringscenter Jernbanebo på den anden 
siden af vejen bliver inddraget. Her mødes beboerne fra 
Sprotoften med de ældre til fælles madlavning, samvær 
og afmystificering af de tørklæder, som en stor del af 
kvinderne går med.

Frisk på en ny fireårig periode
Helhedsplanen gik i foråret ind i en ny fireårig projekt-
periode, hvor også to afdelinger af Lejerbo er med, og en 
ekstra medarbejder ud over Gitte Malene og projektle-
deren er blevet ansat. Landsbyggefonden finansierer, og 
sundhedsplejersken følger med.

Når Gitte Malene Bach Gram ikke arbejder blandt 
udsatte familier, slapper hun af med ture langs vandet 
ved familiens hus i Nyborg. Hun er gift med Arne Gram, 
og parret har to sønner på 19 og 26 år, som de har fulgt 
rundt til elitebadminton i haller over hele landet. Hun 
spiller også selv lidt og tog i fjor imod en udfordring fra 
en af sønnerne om at løbe en halvmaraton på Store-
bæltsforbindelsen. Familien holder også af at rejse.    

 HVERDAGSLIV

FAKTA:
Gitte Malene Bach Gram
Sundhedsplejerske og projektmedarbejder
Helhedsplan - AB-Sprotoften Nyborg

- Den største kvalitet ved mit job er at udvikle 
og implementere initiativer, der bliver forank-
ret og bryder den sociale arv. 
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Da Chanett måtte 

BLINKE IND TIL HØJRE
Stress er noget pjat, og PTSD rammer soldater i krige. En 47-årig sygeplejerske tog lang tid 
om at blive klogere. Nu er hun i udviklingsfleksjob – og har det meget bedre.  

C
hanett Babette Simonsen går lange ture 
med retrieveren Barney i naturen nær huset 
i Erritsø uden for Fredericia. Derhjemme le-
ver hun fuldstændig af plantebaseret mad.

Det kunne lyde som indledningen på en 
fortælling om en kvinde, der lever i harmoni med sig 

selv og sine omgivelser, og det passer også et stykke hen 
ad grusstien. Men den 47-årige sygeplejerske har måttet 
gå så megen smerte og erkendelse igennem, inden hun 
er nået så vidt.

I hendes familie har det været sådan, at sygdom er 
noget, der nærmest skal gå væk af sig selv. Der har ikke 
rigtig været opmærksomhed på at stoppe op og reflek-
tere over, om der kunne være dybereliggende årsager, 
hvis hun ikke havde det godt. Heller ikke, da hun for 
godt 15 år siden blev diagnosticeret med PTSD, efter en 
ældre beboer i Teglgårdsparken i Middelfart umotiveret 
pludselig overfaldt hende. 

Hun havde tidligere været udsat for overfald af en 
psykiatrisk patient på Hvidovre Hospital og en beboer i 
socialpsykiatrien i Vejle, men uden at få symptomer af 
det. Denne gang anbefalede en krisepsykolog, at hun 
skulle væk fra patientplejen, og hun blev sygemeldt i 
flere måneder. 

Chanett Babette Simonsen var i 2000 vendt tilbage til 
Jylland efter flere år i København. Hun savnede familien. 
Forinden havde hun fået et barn og havde søgt over i 
socialpsykiatrien, fordi hun var løbet sur i de korte pa-
tientforløb. Først blev hun ansat i Sukkertoppen i Vejle, 
tog en uddannelse i kognitiv behandling og kom derefter 
til Teglgårdsparken, hvor hun blev kognitiv behandler 
primært for to borgere i det dengang amtslige botilbud. 

Stress? Ikke mig
Mange år senere begyndte fortiden at indhente hende. 
Hun var i 2008 blevet ansat i regionen som uddannel-
seskoordinator i psykiatrien, et job, hvor hun arbejdede 
meget alene med opgaverne og med hyppigt skiftende 
ledere. 

- I 2014 begyndte jeg at få symptomer på tidlig over-
gangsalder, troede jeg, da der har været en tendens til 
dette i min familie. Jeg blev henvist til en gynækolog på 
grund af voldsomme blødninger. Hun vurderede, at de 
kunne være stressbetingede. Det kunne jeg ikke forstå, 
da jeg jo var rigtig glad for mit job og mine opgaver, så 

FLEKSJOB 

Chanett Babette Simonsen,
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det afviste jeg i første omgang som noget pjat, siger 
Chanett Babette Simonsen.

Hun blev anbefalet at få fjernet livmoderen, men følte 
ikke, at hun havde tid til det. Det kunne i sig selv have 
været en øjenåbner.  I stedet valgte hun en skoldning af 
livmoderen, så det kunne være overstået på få dage. 

Et nyt tilbagefald
Men hun fik det ikke bedre, tværtimod. Hun fortsatte 
med at have influenzalignende symptomer og mistede 
overblikket over daglige gøremål. At vælge et sæt tøj til 
jobbet aktiverede et grådanfald. Hun havde på det tids-
punkt en dygtig leder, der selv havde været stressramt og 
mente, at det var årsagen til tilstanden. 

Hun blev henvist til Arbejdsmedicinsk Klinik, hvor en 
arbejdspsykolog i slutningen af november 2015 fortalte 
hende, at hun var hårdt ramt af stress. Alenearbejdet 
og de mange lederskift havde haft sin pris. Hun vendte 
tilbage til jobbet i januar og til beskeden om, at lederen 
havde sagt op. 

- Da symptomerne begyndte at klinge af, havde jeg 
stadig ikke forstået alvoren. Lægen påbød mig, at jeg 
maksimalt måtte arbejde 15 timer om ugen, men da jeg 
kom tilbage på arbejdet, var kollegerne klar til at tilbage-

levere de opgaver, jeg tidligere havde klaret. Jeg tumlede 
derudaf, jeg fik hjertebanken og tics, jeg svedte, og jeg 
begyndte at bløde kraftigt igen, siger Chanett Babette 
Simonsen. 

”Du laver for mange fejl”
Efter en MUS-samtale valgte hun for første gang i mange 
år at holde en lang, sammenhængende sommerferie. 
Fire uger ved Vesterhavet havde en nærmest magisk 
virkning. Nu havde hun overskud til at vende tilbage og 
træde på speederen arbejdsmæssigt igen. Arbejdsop-
gaverne var nærmest uendelige, og hendes natur var at 
smøge ærmerne op og bare komme i gang.  

- I efteråret 2016 accelererede det med hjerteflimmer 
og andre symptomer. I november sad jeg til møde på 
én etage og skulle gå op til en sekretær ovenpå for at 
give en besked. Jeg var helt blank, da jeg nåede derop. 
Sekretæren havde kendt mig siden 2009 og kunne se, 
at jeg var hårdt ramt. Så sagde hun til mig: Der er noget 
galt, du laver for mange fejl. Det var første gang, jeg fik 
det at vide, jeg blev flov og tog det meget personligt, siger 
Chanett Babette Simonsen. 

Den hårde nyser måtte give sig
PTSD-diagnosen fra 2003 havde indhentet hende. Hun 
havde i mange år afvist at forholde sig til den og havde 
den ignorante holdning, at det nok skulle gå væk af sig 
selv. Det var noget, der ramte hjemvendte soldater, ikke 
hende. Men nu, mere end 13 år senere, blev hun atter 
konfronteret med den. 

- En psykolog på arbejdsmedicinsk klinik sagde til mig, 
at jeg næsten havde valgt det værste sted i psykiatrien 
at arbejde.  Den mest travle funktion med stort set ingen 

FLEKSJOB

CHANETTS REFLEKSIONER
Jeg ville ønske, at jeg havde lært noget før, at 
jeg ikke kan tænke og handle mig ud af alting. 
Hvis kroppen siger: Nu er der nok, så skal man 
reagere på det, acceptere den nye situation, og 
at det tager tid. 

Mange sygeplejersker arbejder i et højrisi-
kojob, hvor tingene hurtigt kan forandre sig, 
og vi bliver nødt til at lære, hvordan vi passer 
godt på vores eget helbred, samtidig med at vi 
passer godt på andres. 

Vi har DSR, både lokalt og i Kvæsthuset, og 
PKA. Vi er pakket ind i hjælp, og alle vil dig det 
bedste. Brug dem. 

Jeg har fundet min indre posedame. Jeg vil 
hellere gå på gaden med mine ejendele i poser 
pakket ned i en barnevogn og med min hund 
ved min side end at gamble med mit helbred 
igen. Heldigvis går det sjældent så galt for os, 
når vi bliver syge som sygeplejersker, men det 
er trygt at have en nedre barre.   

Den lange vej - Chanett er et eksempel på en 
sygeplejerske, der bliver ramt af omstændig-
heder, hvor der er behov for erkendelse. Det 
er, når virkeligheden indhenter en, og man 
selv er et andet sted. I situationen har hun 
klaret det fantastisk, og hun har mødt ordent-
lighed hos arbejdsgiver og kommune. Vi har 
kunnet yde rådgivning og bistand, og hun er 
typen, der sætter sig ind i sagerne og selv har 
været i stand til at følge godt med i forløbet. 
Det har været en kæmpestor og lang proces, 
hun har været igennem, inden hun kom ud på 
den anden side.

Faglig konsulent Kenneth Munk, 
DSR Kreds Syddanmark
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indflydelse på mine opgaver. Jeg afviste hans synspunkt 
og gad ikke tale om, hvor jeg skulle arbejde. Det blev 
ikke anderledes, for jeg ville have det på min måde, siger 
Chanett Babette Simonsen. 

Hun var i behandling i et år, havde det fortsat dårligt og 
valgte i foråret 2017 at søge råd hos sin fagforening, Dansk 
Sygeplejeråd. Faglig konsulent Kenneth Munk fra kreds-
kontoret i Fredericia fik arrangeret en rundbordssamtale, 
hvor konklusionen blev, at hun enten havde behov for at 
blive skånet et stykke tid, muligvis med nedsat tid, eller få 
en anden funktion i HR-afdelingen i Region Syddanmark.

Det klare valg
I løbet af foråret fik hun det værre. Hun var stadig ramt 
af kognitive forstyrrelser og fysiske reaktioner. Kenneth 
Munk og DSR Kreds Syddanmarks socialrådgiver, Carsten 
Richards, rådgav hende, og der var ifølge PTSD-terapeuten 
og egen læge ingen tidshorisont for, hvornår hun kunne 
begynde at arbejde igen. 

- Kenneth og Carsten støttede mig på bedste vis i en situ-
ation med massive symptomer og truende langtidssyge-
melding. De stillede mig spørgsmålet, om jeg stadig ville 
være leder af specialuddannelsen i psykiatrien, eller om 
jeg ville være rask. Det var et nydeligt forløb med både 
dem, min arbejdsplads, HR-afdelingen, og Fredericia 
Kommune, siger Chanett Babette Simonsen. 

Fundamentet fjernet
Hun stod over for en voldsom ændring i sit liv. Hvad ville 
det betyde, at hun måtte gå fra en løn på en halv mil-
lion kroner om året til under en tredjedel i et fleksjob? 
Ville familien være tvunget til at flytte væk fra huset og 

ind i en lejlighed, og hvad skulle der så blive af dyrene 
derhjemme? Hun lå i fosterstilling og græd ved udsigten 
til den totale deroute. 

- Det er stressende at træde ind i en klient- og patien-
trolle, når man ikke ved, om man nogensinde kommer til 
at fungere igen. Jeg fik fjernet mit arbejds- og helbreds-
mæssige fundament. Det uafklarede arbejdsforhold var 
megastressende, og på nogle punkter var jeg min egen 
værste fjende, fordi jeg var så egenrådig. DSR har gjort 
en stor indsats for at gøre situationen klar for mig: Du er 
sygeplejerske, kom nu til fornuft. Jeg må sige, at jeg har 
fået hver en kontingentkrone tilbage i det forløb, siger 
Chanett Babette Simonsen.

Kenneth Munk gik hele vejen med jobcenter, arbejds-
prøvning i seks måneder og indstilling til et udviklings-
fleksjob med mulighed for at lægge flere timer på, hvis 
det skønnes forsvarligt. 

Jagten på balancen
Arbejdsprøvningen foregik hos Malene Kjær Lassen, der 
er sygeplejerske og driver enmandsfirma inden for kom-
petenceudvikling på ældreområdet, og det skulle vise sig 
at blive et lykkeligt match. Malene ønskede egentlig ikke 
at have ansatte, men var yderst skarp og nærværende i 
forhold til Chanetts situation, og hun besluttede at an-
sætte hende i fleksjobbet 1. september 2018. 

- Det har været svært at gå fra at være leder til medarbej-
der, men jeg er glad for, at jeg i mit nye job kan tage egne 
beslutninger, og at jeg kan have det godt uden hele tiden 
at træde på speederen. Jeg har stadig virkelig lyst til at 
arbejde, men har fået en ydmyghed, jeg slet ikke havde 
tidligere. Min PTSD er med en mengrad på 20, og det er 
meget. Det er svært for mig ikke at bidrage mere til verden, 
end jeg gør, og når jeg støder på noget, har jeg lyst til 
fluks at omsætte det til at gøre noget godt for andre men-
nesker. Jeg er jo sygeplejerske. Min drøm er at finde en 
balance, hvor jeg bliver helt rask, og min chef holder øje 
med mig, siger Chanett Babette Simonsen.

Den nye Chanett
Hun er helt bevidst om, at hun overhørte signalerne 
om sin tilstand alt for længe. Selv om selvindsigten er 
blevet bedre, er ikke alt idel lykke. Hun har på grund af 
den langvarige kroniske stress udviklet en autoimmun 
sygdom med anfald af nældefeber, og hun må stadig 
kæmpe med ikke at ville for meget. 

Men de fire livslange veninder, der tidligere ikke har 
oplevet hende sårbar, møder nu en mere rummelig og 
tålmodig Chanett, som har overskud til at være nær-
værende. Der findes også et liv til højre for overhalings-
banen med partneren René, sine børn og naturen.    

FLEKSJOB

VIDENSCENTER LIGHT
Kreds Syddanmark er DSR’s eget videnscenter 
i forhold til beskæftigelsesområdet – sygedag-
penge, jobafklaring, fleksjob, førtidspension 
m.m. Videnscenter Light (VCL) udspringer 
af et projekt mellem kredsene fra 2013 med 
kredschef Jan Villumsen som projektleder og 
kredsens socialrådgiver, Carsten Richards, som 
projektmedarbejder. Året efter gik det i ordinær 
drift med de samme nøglepersoner.

Siden 2017 er de øvrige kredse blevet tilbudt 
årlige møder med fagligt oplæg og/eller faglig 
sparring på sager som første punkt. Om efter-
middagen er der oplæg for sygemeldte med-
lemmer i den enkelte kreds. Derudover rådgi-
ver VCL kredsene. 
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 LEXI.DK 

JULEKRYDS
Har du lyst til at vinde et gavekort til Matas på 500 kr.
Så løs krydsordsopgaven og indsend kodeordet til nytisyd@dsr.dk senest torsdag den 27.12.2018.
Den heldige vinder bliver udtrukket i uge 1. 2019 og vil få direkte besked.



Samtidighedsferie betyder, at ansatte vil optjene og 
afholde ferie på samme tid over en periode på 12 
måneder (ferieåret). Det betyder at den ferie, der optjenes 
i februar, allerede kan afholdes i marts samme år. Der er 
mulighed for at holde ferien i yderligere fire måneder, 
så der i alt er 16 måneder til at afholde ferien (ferie- 
afholdelsesperioden). 

Det er også muligt at aftale at holde ferie, før den er 
optjent – forskudsferie, for eksempel ved ferieårets be-
gyndelse, hvor den ansatte kun har optjent få feriedage. 

Den nye ferieaftale er særligt en fordel for nye på arbejds-
markedet – eksempelvis nyuddannede sygeplejersker, 
som ikke længere skal risikere at vente helt op til 16 
måneder, før de kan få løn under ferie. 

Sådan er overgangsordningen
Allerede fra den 1. september 2019 og til den 31. august 
2020 vil der blive indført en overgangsordning mellem 
den nuværende ferieaftale og den nye, som indebærer, 
at ferie optjent i perioden ikke kan afholdes eller udbetales. 
Ferie, der optjenes i den periode indefryses i en fond og 
udbetales, når man forlader arbejdsmarkedet, typisk for 
at gå på efterløn eller pension. Dette for at sikre, at man 
ikke får dobbeltferie. Man kan selvfølgelig afholde betalt 
ferie, der er optjent ved samtidighedsferie. 

I slutningen af 2018 vil der blive lavet en fælles vejledning 
med KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).  
Har du spørgsmål, så kontakt din TR eller kredsen.     

I 
fremtiden vil optje-
ningsåret være fra 
september til og med 
august. Afholdelses-
perioden ændres til at 
være september i optje-

ningsåret til og med decem-
ber året efter (16 måneder).
Der er uændrede varslings-
bestemmelser: Minimum 
tre måneder for hovedferien 
og minimum en måned for 

restferie. Der er fortsat krav om at holde tre ugers sam-
menhængende ferie i periode 1. maj til 30. september. 
Der optjenes fortsat 2,08 feriedag hver måned. 

Overordnet er der en ferielov, men offentlige ansatte er 
omfattet af en ferieaftale, hvor der er flere elementer, 
der er bedre, end ferieloven beskriver, herunder videre-
førelse af den sjette ferieuge, som vi kender i dag. Den er 
dermed ikke omfattet af overgangsordningen, som jeg 
beskriver herunder. Derudover er der den særlige ferie-
godtgørelse og feriegodtgørelse, hvor Sundhedskartellet 
har aftalt højere procenter end niveauet i ferieloven. 

De nye begreber
I fremtiden skal vi til at kende samtidighedsferie, ferie-
afholdelsesperioden og forskudsferie. 

Den nye ferieaftale med samtidighed træder i kraft den 
1. september 2020. 

DEN NYE 
FERIEAFTALE 
er særligt en fordel for 
nye sygeplejersker

Hidtil har vi haft forskudt ferie, idet optjeningsåret følger kalenderåret, men ferien afholdes 
først fra den 1. maj til den 30. april året efter.

DEN NYE FERIELOV 

Gerda Dam Hansen, chef-
konsulent, DSR Syddanmark


