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– om alternative behandlingsformer
Vi har spurgt fire medarbejdere, om det offentlige
skal tilbyde flere alternative behandlingsformer?

Ellen Christensen,
30 år, reservelæge, Sydvestjysk Sygehus
”Nej, ikke umiddelbart. Jeg synes, det offentlige sundhedsvæsen skal tilbyde
evidensbaseret behandling og medicin, der har dokumenteret virkning. Det
har det alternative ikke.”

Arndis Svabo er sygeplejerske og arbejder på Indvandrermedicinsk Klinik
på OUH. Her har man nogle håndfaste erfaringer med at behandle
patienter, der for størstedelens vedkommende ikke mestrer det danske
sprog særligt godt. Læs, hvad klinikken gør.
side 06

Indhold

Henrik frydenlund,
46 år, viceinspektør, odense
”Ja, det synes jeg. Jeg har en far, som ligger på intensivafdeling med en hjerne,
der ikke er i top. Når jeg googler hans sygdom, kan jeg se, at der findes alternative behandlingsmuligheder, men dem bruger vi bare ikke her. I det hele
taget synes jeg, det danske sundhedsvæsen mangler en helheds-betragtning af
mennesket og sygdomme. Videnskab er ikke absolut.”

magaSin nR. 09 | novembeR 2010

04. Med mor og far på job
Hvad siger børn om mors og fars job?
Og hvad drømmer de selv om at blive?

12. Pas på din ryg
14. Hospitalsklovnen er en ven

stine Danielsen,
35 år, special-konsulent i Region Syddanmark
”Jeg er åben overfor de alternative behandlingsformer, hvis de er testet og afprøvet
ordentligt. Jeg er ikke selv bruger af alternative behandlinger, da jeg heldigvis ikke
har været alvorlig syg. Jeg har dog prøvet akupunktur, da jeg fødte mit første barn,
men det virkede desværre ikke.”

Pablo og Liva besøger Børneafdelingen
i Odense en gang om ugen. Her får de
børnene til at glemme for en stund, at
de er syge.

Kom med en god ide
og vind en kage
Side 30

18. uwe vil ikke tilbage
20. Vis mig dit skrivebord
Se fire forskellige medarbejderes vidt
forskellige skriveborde.

24. småt og godt
25. Kirsten gør Mikkel
mere effektiv
Det kræver en helt speciel kvinde at
være sekretær for regionsdirektøren.
Kirsten Holst er kvinden.

28. Den bevidste container
Et nyt projekt skal hjælpe medarbejdere, der arbejder med kronisk syge
nyrepatienter.

30. småt og godt
31. Det sker i regionen

Karina Kongensgaard,
28 år, HR-konsulent, regionshuset
”Jeg synes, at man skal være åben og afprøve tingene. Selvfølgelig skal de
alternative behandlingsformer testes ordentlig, men er de det, så skal man
være innovativ. Det har flere steder vist sig, at det virker, så hvorfor ikke. Jeg
tror, det hjælper de mennesker, der tror på det. Det handler ofte om ens egen
overbevisning.”

Redaktion: Peter Feldberg, mediechef (ansvh. redaktør)
Karen Vinderslev, kommunikationskonsulent (daglig redaktør)
Skriv til redaktionen på puls@regionsyddanmark.dk.
Se tidligere numre på intranet.regionsyddanmark.dk.
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Har du en god idé?
Har du en god idé til en artikel eller et tip
om en spændende kollega, som du kunne
tænke dig at læse om i Puls, så skriv til
redaktionen på puls@regionsyddanmark.dk
Du kan læse Puls-magasinerne på
intranet.regionsyddanmark.dk.
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Min største drøm er at blive professionel
målmand, men jeg er ikke så høj. Ellers vil
jeg gerne være professionel angriber.
Jeppe Rosendal Damborg

Tekst: Jeannette Refstrup og Charlotte S. Nygaard | Foto: Jonas Ahlstrøm

Flere undersøgelser har vist, at det danske arbejdsmarked
anno 2010 stadig er meget kønsopdelt. Kvinder arbejder
i typiske kvindejob og mænd i typiske mandejob. Men
er der udsigt til, at det ændrer sig? Puls har talt med to
drenge og to piger i 10-års alderen om
deres mors og fars arbejde og hvad de
selv vil være, når de bliver store.

LIGEsTILLING

Zofie storgaard Vilain, 9 år,
3. klasse på Vejle friskole
Hvad laver din mor og far?
”Min mor hjælper med at træne, hvis man
fx har brækket en finger. Så hjælper hun
sådan, at man kan komme til at bevæge
den rigtigt igen. Jeg har set min mors
arbejde før.
Min far arbejder på Vestas i Nakskov.
Han er en slags chef, så han sætter dem, der
skal lave vindmøllevingerne i gang med at
arbejde. Han har fortalt mig om, hvordan
der ser ud på hans arbejde, men jeg har
ikke været der.”
Zofies mor Margrethe Storgaard er
ergoterapeut på Vejle Sygehus. Zofies far
Søren Vilain er teamleder hos Vestas i
Nakskov.
Hvilket job, synes du lyder mest spændende?
”Jeg synes, min mors og min fars arbejde
lyder lige spændende. Min mors, fordi hun
træner patienter og det lyder spændende at
være med til at sætte dem i gang. Min fars,
fordi han er med til at bestemme.”
Hvad drømmer du om at blive, når du bliver stor?

”Det er et svært spørgsmål. Jeg tror, jeg
gerne vil være noget på sygehuset – fx læge.
Så kan jeg også være med til at være en af
dem, der hjælper.”
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Lærke Linnea stampe, 9 år,
3. klasse på Vester Aaby skole
på fyn
Hvad laver din mor og far?
”Min far passer de store drenge. Jeg tror, de
er sådan 13-14 år. Han går rundt og hjælper
nogen, men jeg ved ikke helt, hvad han sådan laver. Jeg har været med henne på hans
arbejde. Der er et stort værksted, hvor man
fx kan lave crossere. De har også et køkken.
Min mor arbejder med chokolade og
pakker det. Jeg har set hendes arbejde. Der
er et stort rum og det er meget pænt indrettet. Der er også pæne gulve. Vi har fået lov
at få is derhenne, og der er også smagsprøver med lakrids. Min far køber tit lakrids
derhenne.”
Lærkes far Peter Stampe er pædagog på
Kastanielys afdeling Langemarken i Vester
Skerninge.

Lærkes mor Inger Linnea Stampe er ansvarlig for pakkeafdelingen hos Konnerup &
Co, der har butik i Vester Aaby. De har også
en internet-butik.
Hvilket job, synes du lyder mest spændende?
”Min mors. Fordi det er med chokolade og
der er pænt. Hvis jeg var en dreng, ville jeg
nok synes min fars.”
Hvad drømmer du om at blive, når du bliver stor?
”Så vil jeg være rockstjerne. Jeg går tit rundt
og synger herhjemme – fx sangene fra ”Hits
for Kids”. Nogle gange synger jeg også sammen med min veninde. Så optræder vi for
hendes forældre. Herhjemme gør jeg det
sammen med min lillebror Peter, der er syv
år. Han danser hip-hop. Når vi optræder
for mor og far, råber min far nogle gange
”ekstra nummer.” Det betyder, at han synes,
det er godt.”

Jeppe Rosendal Damborg, 10 år,
4. klasse på Bramdrup skole i
Kolding

Philip steger Marschner, 11 år,
5. klasse på Ahlmann skolen i
sønderborg

Hvad laver din mor og far?
”Min mor arbejder på sygehuset. Hun lærer
børn i skolestuen noget, mens de er på
sygehuset. Og så læser hun journaler.
Min far er grafisk trykker på Hansenberg.
Han lærer store børn, der vil være trykkere
nogle ting, og så er han praktikkonsulent.
Han er også tit i København til møder.”
Jeppes mor, Ida Rosendal Damborg, er
lærer på Børneafdelingen på sygehuset i
Kolding. Jeppes far, Ole Rosendal Damborg, er grafisk trykker hos Hansenberg i
Kolding, som er en erhvervsskole.

Hvad laver din mor og far?
”Min mor arbejder på sygehuset med folk,
der har problemer med nyrerne. Hun taler
med patienterne og er tit til møde.
Min far arbejder hos Ivarsson som økonomichef. Han laver regnskabstal.”
Philips mor, Lone Marschner, er sygeplejerske på Nefrologisk Afdeling på sygehuset i
Sønderborg.
Philips far, Martin Marschner, er økonomi- og administrationschef hos Ivarsson i
Røde Kro.

Hvilket job, synes du, lyder mest spændende?
”Lige nu ville jeg nok vælge sygehuset, fordi
der er en blå cykel, som er sjov at køre på.
Men hvis jeg skulle vælge helt rigtigt, ville
det blive min fars arbejde, fordi han arbejder
med maskiner og bliver beskidt. Og så
kører han rundt i bil.”
Hvad drømmer du om at blive, når du bliver stor?
”Min største drøm er at blive professionel
målmand, men jeg er ikke så høj. Ellers vil
jeg gerne være professionel angriber. Eller
professionel bryder. Jeg går både til fodbold
og brydning, og jeg fik sølv i DM i brydning.”

Hvilket job, synes du, lyder mest spændende?
”Min fars, for han er chef. Der er nok også
meget arbejde i det, men jeg er ikke så vild
med sygehuse, fordi man er syg der.”
Hvad drømmer du om at blive, når du bliver stor?
”Professionel sejler og OL-sejler. Jeg sejler
optimistjolle i min fritid og har bl.a. fået
en andenplads ved et stævne. Jeg fik også
en sjetteplads, da der var Opti A Cup her i
Sønderborg. Der var et guldfelt og et sølvfelt, og jeg sejlede i sølvfeltet.”

I 2009 var der 13 kvindelige topchefer imod 56 mandlige topchefer
i de danske regioner. Mens de
mandlige topchefer i de danske
regioner udgør mere end 80 pct.
af den samlede topledelse, er tallene fuldstændigt spejlvendte, når
man kigger på antallet af mænd og
kvinder på almindeligt medarbejderniveau.
I 2006 udgav Socialforskningsinstituttet pjecen ”Fakta om Ligestilling”. Her fremgår det, at 97 pct.
af al sygeplejearbejde i Danmark
varetages af en kvinde. Omvendt
står mænd for 98 pct. af alt dansk
erhvervsfiskeri.
I Ligestillingsministeriets redegørelse for ligestillingen i Danmark
i 2009 er Region Syddanmark
sammen med Region Sjælland de
to regioner, der arbejder mindst
med ligestilling. Den region, der
arbejder mest med ligestilling, er
Region Hovedstaden.
Ved regionsrådsvalget i 2009 blev
11 kvinder stemt ind i regionsrådet
i Region Syddanmark. Det svarer til,
at lidt over hvert fjerde medlem af
regionsrådet er kvinde.
Kilde: Ligestillingsministeriet, Socialforskningsinstituttet og Danmarks
Statistik
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selvom de ikke kan dansk,
kan jeg godt vise, at jeg vil
dem, at jeg rummer dem.
arndis Svabo, sygeplejerske

INGEN
BARRIERE

se dem, og hør dem

Tekst: Jeanette Suell | Foto: Jonas Ahlstrøm

Siden 1. maj 2008 har Odense Universitetshospital lagt
lokaler til nordens eneste indvandrermedicinske klinik.
Her møder sygeplejersker og læger dagligt patienter, der
ikke taler det danske sprog. Det er dog inden hindring for
succesfuld behandling.
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ndgang 90 på Odense Universitetshospital ligner ikke noget, der gemmer på
en succes. Barakken er gammel og slidt,
det samme er døren, man træder ind af.
Indenfor ligner det en hvilken som helst
anden afdeling på et sygehus. Venteværelset
er lyst, som altid med stolene placeret langs
væggene. På de små, blå borde i midten af
rummet ligger de sædvanlige magasiner.
Indimellem hører man et navneopråb, og
en af de ventende rejser sig og forsvinder
ud på gangen. Det kunne være en hvilken
som helst afdeling på et dansk sygehus,
og det er det næsten også. Lige indtil man
møder sygeplejerske Arndis Svabo ude på
gangen. Hun står med armen omkring en
ung kvinde, der er kommet uanmeldt med
et spørgsmål. Arndis snakker kort med
hende, giver hende et knus og en kommentar med på vejen: ”Du er så smuk. Stråler
altid,” siger hun til den unge kvinde med
tørklædet.
”Hende skal jeg ringe til senere i dag,”
siger Arndis Svabo og fortsætter:
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”Nu havde jeg ikke tid til at snakke med
hende, fordi du har ventet længe, men jeg
glemmer hende ikke. Når jeg ringer i eftermiddag, så har hun sikkert mere på hjerte,
end først antaget.”

er fundet en diagnose. Det sker også, at
der bare står ”jeg har brug for jeres hjælp.
Kan I tage denne patient, jeg kan ikke selv
komme videre,” fortæller Arndis Svabo.
Klinikken var fra starten en stor succes,
og indtil videre har 350 patienter været i et
behandlingsforløb. Ifølge en undersøgelse
er det dog kun toppen af isbjerget. Det
anslås, at omkring 4.000 mennesker alene
i Odense har behov for den udredning og
behandling, der findes på Indvandrermedicinsk Klinik.

De patienter, der henvises til klinikken,
udgør en helt særlig gruppe: 80-85 procent
lider af traumer og/eller posttraumatisk
stress og så kæmper de også med det
danske sprog, der for mange enten er glemt
eller aldrig lært til fulde. Derfor bruger
klinikken altid tolk, som enten møder frem
personligt eller bliver videotolket. Selvom
patienterne ikke mestrer det danske sprog,
så forhindrer det ikke Arndis i at opnå en
god kontakt til dem:
”Jeg kan godt snakke lidt med dem. Jeg
kan altid gå hen og sige goddag. Jeg kan
smile, og se dem i øjnene. Jeg kan bruge
fagter, der viser, at lægen er på vej. Det
handler om at vise, at jeg har set patienten,”
siger Arndis.

›

om Arndis svabo

Toppen af isbjerget
Sammen med overlæge Morten Sodemann,
var Arndis Svabo med til at starte projekt
”Indvandrermedicinsk Klinik” i maj 2008.
Som navnet antyder behandler de patienter
af anden etnisk baggrund end dansk og de
kommer med mange forskellige sygdomme,
fx sukkersyge, posttraumatisk stress, overvægt og angst. Forud for deres møde med
klinikken er der ofte gået lange forløb,
både hos egen læge og på sygehuset, men
for ingen af dem er det lykkedes at stille
en korrekt diagnose. De henvises derfor til
Indvandrermedicinsk Klinik, som et sidste
forsøg på at hjælpe:
”Henvisningerne fra deres egen læge kan
indeholde information om undersøgelser,
patienten har undergået, men hvor der ikke

• Arndis er 53 år gammel
• Hun kommer oprindeligt fra
Færøerne, og flyttede til
Danmark i 1976
• Hun er uddannet sygeplejerske,
og sorgpilot med speciale i
børn med sorg og krise
• I 1996 blev hun børnesygeplejerske
• Arndis arbejder i dag fuldtid på
Indvandrermedicinsk Klinik
• Hun har i år fået tildelt
Infektionsmedicinsk Afdelings
”Værdipris”, der uddeles for
i særlig høj grad at leve op til
afdelingens værdigrundlag.
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Hun gemmer på en stor pose empati, og
sammen med nærvær og opmærksomhed
er hun med til at sikre, at ingen patienter
føler sig oversete.
For resten af personalet, der tæller en
afdelingslæge, en overlæge på deltid, to sygeplejersker samt en socialrådgiver, handler
det også om at vise patienterne respekt,
værdighed og rummelighed:
”Vi kan alle vise, at vi vil dem, at vi
rummer dem. Det fungerer, når vi gør det.
En undersøgelse viser, at vores patienter
har det laveste fravær. Syv procent møder
ikke op. På resten af hospitalet er det 14
procent. Det er der nok en grund til,” siger
Arndis Svabo.

Individuelle behov
Fordi patienterne på Indvandrermedicinsk
Klinik ikke er som de fleste, må medarbejderne indimellem tage specielle midler i
brug. Det kan fx være at sende en sms, der
minder patienten om en aftale:
”Det med sms bruger jeg meget, og det virker

Når patienten ikke taler dansk | Puls

rigtig godt. Næsten alle har en telefon, og
så lærer jeg dem at bruge de funktioner,
den har. Og de tør godt sende en sms til
mig, selvom de ikke kan ret godt dansk.
Fordi de er trygge ved mig,” siger Arndis.
Hun indstiller også alarmen på deres telefoner, så den ringer hver gang, de skal tage
deres medicin. Det er utraditionelle metoder, men Arndis mener, det er vigtigt at se
på de individuelle behov, som patienterne
kommer med, og så arbejde ud fra dem.
Hun drømmer om et sygehusvæsen, der på
alle fronter viser tillid i stedet for kontrol,
og værdier frem for regler.
Patienterne er faktisk så trygge ved
Arndis, at de på trods af deres manglende
sprogfærdigheder indimellem sender
hende en mail. Det sker også, at de ringer,
selvom de ikke kan et ord på dansk. Så
siger de deres navn, og Arndis forsøger at
finde en tolk, der kan oversætte samtalen.
Den gode kommunikation kommer af at
møde patienten, hvor han er, siger Arndis:
”Som sygehuspersonale skal vi være imøde-

kommende og lyttende. Vi skal ville det
menneske, vi står overfor. Vi skal ville den
kvinde, der har tørklæde på, på samme
niveau, som vi vil den lyshårede danske
pige, der står ved siden af. Det gælder også,
når hun ikke kan tale dansk.”

Vi skal ville den kvinde,
der har tørklæde på, på
samme niveau, som vi
vil den lyshårede
danske pige, der står
ved siden af. Det gælder
også, når hun ikke kan
tale dansk.
arndis Svabo, sygeplejerske
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NÅR PATIENTEN
IKKE foRsTÅR
Tekst: Jeanette Suell | Foto: Jonas Ahlstrøm

Indimellem møder sygeplejersker og læger patienter, der
ikke kan tale dansk. Mulighederne for misforståelser er
mange, men med få midler er det muligt at få udryddet
de fleste. Tag ansvaret for samtalen, lyder et af rådene.

Arndis Svabo har sammen med overlæge
Morten Sodemann startet klinikken op i 2008.

Gode råd fra Arndis
• Hvis patienten ikke kan dansk,
så brug dit kropssprog eller
fagter i mødet med patienten.
Peg fx på dit armbåndsur for at
signalere, at lægen er på vej/er
forsinket/kommer til patienten
• Lad patienten vide, at du har set
ham og er opmærksom på ham
• Lyt til deres historie, og tag dig
tiden til det. Det kan måske
give et svar på deres symptomer
• Tal ikke ned til patienten – tal
til ham. Undgå løftede pegefingre
• Vis rummelighed.

Lighedspris fra Dagens Medicin

Indvandrermedicinsk Klinik har for nylig modtaget Dagens Medicins Lighedspris for
deres arbejde med at sikre behandling til de langtidssyge patienter, der har en anden
etnisk baggrund end dansk. Klinikken modtager kun patienter af anden etnisk
baggrund end dansk, der er bosiddende på Fyn.
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Gode råd fra
stina Lou
• Hvis afdelingen benytter en
fremmødetolk, så inviter ham
ind i personalestuen. Lad ham
ikke vente i venteværelset. Tolken kan have brug for at samle
tankerne og vil gerne bevare en
professionel distance til patienten. Det er ikke nemt, hvis de
starter med at snakke sammen
i venteværelset
• Præsenter tolken, fortæl patienten, at tolken er neutral, har
tavshedspligt osv.
• Tag ansvaret for den tolkede
samtale
• Hold dit fokus på patienten,
ikke tolken. Tal direkte til ham
og se ham i øjnene
• Hvis du er usikker på en situation,
så spørg, hvorfor det sker sådan.

›
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mkring 200.000 gange om året
bliver en samtale i sundhedsvæsnet
tolket af en professionel tolk.
For mange sundhedsprofessionelle er det
en uvant situation, når de ikke umiddelbart
kan forstås af patienterne. Både sprogbarrieren, kulturforskellene, og den ekstra tid, det
tager, kan skabe irritation i en travl hverdag.
”Den her type patienter fylder meget.
Måske ikke så meget i antal, men fordi de
er svære at kommunikere med, fylder de
mere i hovederne på de sundhedsprofessionelle,” siger antropolog Stina Lou.
Hun er projektleder for Region Syddanmarks teletolkeprojekt og har igennem
en årrække arbejdet med kommunikation
mellem etniske minoriteter og det danske
sygehusvæsen. Hun fortæller, det er vigtigt,
at vi ikke er så opmærksomme på vores forskelligheder, men i stedet møder patienten,
hvor han eller hun er:
”Man skal passe rigtig meget på med at
gøre patienterne mere fremmede end de

Når patienten ikke taler dansk | Puls

uanset om patienterne
kan tale dansk eller ej,
så handler det jo
dybest kun om en ting.
Nemlig, at de gerne vil
være raske.

er. Uanset om de kan tale dansk eller ej,
så handler det jo dybest kun om en ting.
Nemlig, at de gerne vil være raske.”

skal jeg selv have mad med?
”Et glas saftevand to kroner. Læg pengene
i koppen.” Skiltet hænger på væggen på
en sygehusafdeling. For de fleste danskere
er det ikke noget problem at læse teksten,
ligesom de også ved, at de ikke selv skal
tænke på aftensmaden, når de er indlagt.
Sygehuset ser dog en smule anderledes ud
for de patienter, der ikke kan læse og forstå
dansk. Det kan der være mange årsager til:
”Alle mennesker har noget i bagagen,
og det er klart, at hvis du er vokset op
i et andet land og har oplevet et andet
sundhedsvæsen, så har du nogen andre
forventninger til sygehuset,” forklarer Stina
Lou.
For at undgå irritation over en pårørende, der medbringer mad til sit familiemedlem, er det for Stina Lou essentielt, at

Stina Lou, antropolog

Stina Lou er projektleder for regionens teletolkeprojekt. Hun har arbejdet mange år med kommunikation mellem sundhedsprofessionelle og etniske
minoriteter.

patient, læge og sygeplejerske snakker sammen. Hvis du som ansat undrer dig over,
at der ikke bliver betalt for saftevandet, så
spørg, om der er en årsag til det. Ofte vil
det være fordi de simpelthen ikke kender
hverken de skrevne eller uskrevne regler:

I fremtiden vil sandsynligheden for at møde en professionel
tolk på regionens sygehuse være meget lille. Teletolkning er
nemlig på vej til alle sygehuse. Det er en ny måde at tilbyde
tolkebistand på, og udstyret til formålet er en skærm med
integreret telefon eller en computer med et webcam.
I Nyreambulatoriet på Sygehus Lillebælt i Fredericia har
de siden september haft muligheden for at benytte teletolkning. For afdelingssygeplejerske Birgit Henneberg er der
gode fordele ved den nye tolkebistand:
”Økonomisk er det en fordel, fordi vi slipper for at betale
tolkens transport frem og tilbage til sygehuset. Med det nye
system sidder tolkene jo på et tolkebureau, som vi ringer til.
Det betyder flere tolke til færre penge,” siger Birgit Henneberg.

Tryghed for patienten
Nyreambulatoriet på Fredericia Sygehus har kun haft fornøjelsen af at bruge udstyret en enkelt gang. Birgit Hennebergs
umiddelbare indtryk er dog, at teletolkning også er en positiv
oplevelse for patienterne:
”Hvis patienten skal undersøges, så kan man slukke
for billedet, men stadig have lyd på. Tolken kan altså ikke
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se, hvad der foregår, men han kan høre alt og derfor stadig
tolke. Det giver tryghed for patienten, at man kan tænde og
slukke for billedet,” fortæller hun.

Regionalt projekt
I 2008 gennemførte Odense Universitetshospital (OUH) et
pilotprojekt med tolkebistand via videokonference. Det er
med baggrund i dette projekt, at man besluttede at implementere teletolkning i resten af regionen. Det blev ligeledes
besluttet at etablere et regionalt TolkeCenter på OUH. Det er
dette center, der i dag tilbyder teletolkning til fx sygehuset i
Fredericia. Også Odense
Universitetshospital i
Svendborg, resten af
Sygehus Lillebælt og
Sygehus Sønderjylland
er kommet i gang med
at tolke via kamera.
Sydvestjysk Sygehus
forventes at følge trop
inden længe.

Tag ansvaret for samtalen
Mødet med en patient, der ikke kan dansk,
er også mødet med en tolket samtale. Til en
stor del af de tolkede samtaler på Region
Syddanmarks sygehuse bruges der i dag
teletolke, som er en fordel for alle parter,
fordi tolken nu ikke længere er med på
samme måde:
”Der sker en professionalisering, når
tolken er inde i skærmen og ikke sidder
ude i venteværelset. Det har en betydning,

at tolken fysisk er ude af rummet, fordi det
bliver nemmere for lægen eller sygeplejersken at holde fokus på patienten,” siger
Stina Lou.
Hun lægger særlig vægt på, at de ansatte
på sygehusene tager et ansvar for samtalen.
Hvis det fornemmes, at der er noget, der
ikke fungerer, så skal de tage ansvaret for
samtalen og snakke med tolken om det.
Ved at slå rammerne omkring samtalen fast
sikrer man også, at patienten kender sin
kontaktperson, hvis der er tvivlsspørgsmål.
”Det er vigtigt, at det er den sundhedsprofessionelle, der fastsætter rammerne,
ikke tolken. Det kan virke ret banalt, men
har vist sig at fungere rigtig godt,” fortæller
Stina Lou.

3 spørgsmål
til Carl Holst

ToLKNING MED foRDELE
Teletolkning er seneste skud på stammen, der skal sikre en god tolkebistand til
patienter, der ikke kan dansk. I Region Syddanmark har man været i gang med at
implementere teletolkning siden 2009. Det forventes, at videoudstyret vil være
udbredt til alle i regionen inden udgangen af 2011.

”Spørg, hvis der er noget, du ikke forstår.
Mange sundhedsprofessionelle er for
opmærksomme på kulturforskelle og bange
for at træde nogen over tæerne. Det skal de
ud over og i stedet møde folk med nysgerrighed og åbenhed,” siger Stina Lou.

1

Kommunikation med patienter,
der ikke taler dansk
2
3

Hvordan sikrer man, at patienter, der ikke
mestrer det danske sprog, får den bedst
mulige behandling?
”Det gør vi ved at sørge for, at der er en
tolk til rådighed, hvor det er nødvendigt.
Men tolkning er dyrt, når tolkene skal
møde personligt op på sygehusene. Derfor
har vi netop kørt forsøg med teletolkning,
som samtidig har den fordel, at man
kan slukke for billedet, hvis der opstår
situationer, der kan være krænkende for
patienten – uden at tolkningen dermed
behøver at stoppe. Samtidig tror jeg, det er
vigtigt at holde fokus på patienten og ikke
på de forskelligheder, der måske er. Altså at
møde patienten og vise interesse for hans
eller hendes problem.

Hvor langt skal man som medarbejder
strække sig for at imødekomme patienter,
der kan forekomme vanskelige på grund
af sprogproblemer?
En patient er en patient uanset, hvor
patienten kommer fra. Så selvfølgelig skal
vi ikke forskelsbehandle. Men derfor vil
man som sundhedsmedarbejder naturligvis
altid vælge det redskab fra værktøjskassen,
som passer bedst til patienten. Det handler
om at få stillet en diagnose så hurtigt som
muligt, så vi får klarhed over problemet
og dermed et smidigere behandlingsforløb – uanset hvem patienter er, eller hvor
vedkommende kommer fra.

Du møder mange forskellige mennesker i
din dagligdag. Hvad gør du selv for at få
en god kontakt og sikre en god dialog?
Jeg lytter og forsøger at vise omsorg og
interesse ved at spørge ind til de ting, jeg
kan mærke, personen har på hjerte. Det
handler om at lodde stemningen. Nogle
mennesker vil gerne småsnakke lidt, inden
de åbner sig, mens andre godt kan lide en
mere direkte stil. Og så kigger jeg altid folk
i øjnene. De afslører mange ting – blandt
andet om personen har sovet godt. Glød
eller manglende glød siger også en hel del
om personens generelle tilstand.

Vi skal ikke forskelsbehandle i
det offentlige sundhedssystem.
Carl Holst, regionsrådsformand
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Gode råd fra kollegerne | Puls

Kollegerne taler
I hvert nummer af Puls giver en af
dine kolleger gode råd fra sit arbejdsområde. Denne gang får du gode råd
mod ondt i ryggen fra Claus Manniche,
professor og dr. med. Han har sin
daglige gang på rygcenter Fyn, der
ligger i ringe.

e på
Læs mer .dk/

ebaelt
sygehuslill
rygcenter

”Det er ofte et detektivarbejde at finde
ud af, hvad ondt i ryggen skyldes.
Det kan tage lang tid. Undervejs er
det vigtigt at huske på, at rygsmerterne ikke er farlige i sig selv. Men
derfor kan de jo godt være yderst
generende,” siger Claus Manniche.
Han fortæller, at omkring en million

danskere indimellem lider af ondt
i ryggen. 100-200.000 af dem har
kroniske rygsmerter. Uanset hvilken
gruppe du tilhører, så kommer Claus
Manniche med to altoverskyggende
råd, hvis du vil passe på din ryg:
”Brug din sunde fornuft, og respekter,
når din krop siger fra.”

HVORFOR HAR
DU ONDT?
Ondt i ryggen kan skyldes mange forskellige ting. Det kan være basale dagligdags
ting, som måden vi sover på, hvor meget
vi sidder ned, om vi dyrker hård motion.
En af de mere almindelige former for
ondt i ryggen er lændehold, også kaldet
hekseskud. Smerterne kan genere i alt
fra en dag til en uge. Du kan med fordel
behandle det med smertestillende eller
bestille en tid hos nærmeste kiropraktor
eller fysioterapeut.

foR MEGET
oG foR LIDT
Modsat den generelle opfattelse, så er det
bedre at have fysisk arbejde i forhold til
stillesiddende. Claus Manniche fortæller
dog, at det ikke udelukkende skal være
fysisk arbejde, og det må heller ikke være
for hårdt. En mellemting mellem de to er
det optimale.
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Pas
ud. Få gode råd
Din ryg skal holde livet
på den.
til, hvordan du passer

Miljø, aldring
eller gener?
Der er tre forskellige årsager til, at man
ender i gruppen af danskere med ondt i
ryggen:
Tunge løft
25 procent skyldes miljøbestemte forhold.
Det vil sige, hvis man fx udsætter kroppen
for mange tunge løft. Også sportsudøvere
med ondt i ryggen hører til denne kategori.

12

Tekst: Jeanette suell Foto: Colourbox.com
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alder
25 procent skyldes aldring. Allerede fra
man er 15 år begynder ryggen at aldres.
Når man i en alder af 45 år stadig kører i
samme høje gear, som for ti år siden, så
kan ryggen ikke nødvendigvis følge med
på samme måde.
Gener
50 procent skyldes de gener, du er blevet
udstyret med. Det kan fx være arvelige eller
racemæssige forhold.

foREBYGGELsE
BEDRE END
HELBREDELsE

Vidste du, at…
Det ikke er farligt at bruge sin ryg, selvom den er syg.
Faktisk er det farligt, hvis man ikke bruger den, fordi
den derved svækkes yderligere.

Ondt i ryggen kan forebygges eller
afhjælpes. I den forbindelse
kan det kan være godt med
motion som:
• Svømning
• Kortere løbeture
• Vandreture
• Dans
• Rygtræning i motionscenter
Andre motionsformer advarer Claus
Manniche imod, hvis du render rundt
med en problematisk ryg:
• Alle former for kampsport
• Golf
• Badminton
• Tennis
• Maratonlignende løb
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En god klovn improviserer og
venter på, at der sker noget i
rummet, før den gør noget. Det
er det allersværeste.
Liva, hospitalsklovn

Hospitalsklovne | Puls
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Tekst: Jeannette Refstrup, | Foto: Jonas Ahlstrøm

Pablo og Liva er hospitalsklovne. De fokuserer
ikke på børnenes sygdom, men på nuet. De
planlægger ikke, men improviserer ud fra de
behov, de kan mærke hos børnene.

E

n lille dreng udstøder jublende hvin,
mens han forsøger at fange den
kæmpe sæbeboble i changerende
farver, der svæver gennem rummet i Børneafdelingens ambulatorium på Odense
Universitetshospital.
Hospitalsklovnen Pablo følger ligesom
drengen sæbeboblen med øjnene, inden
deres blikke mødes i enighed om, at sådan
en sæbeboble er helt fantastisk.
Pablo puster igen. Hans ansigt er tillidsvækkende, og det virker som om, han har
al tid i verden.

Hospitalsklovnen er en ven
Pablo sætter sig ned på gulvet og lader
børnene røre ved sit tøj og sit ansigt. Børnene her er for små til at snakke, så Pablo
viser begejstring med mimik og forskellige
lydord.
Pablo træder helt ud af voksenrollen
og viser begejstring. Han giver slip på
mange af de normer, som voksne almindeligvis har for, hvordan man opfører sig og
bevæger sig.
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Er Pablo voksen? Er han et barn? Nej, han
er en hospitalsklovn. En figur, der er umiddelbart genkendelig for både barn og voksen.
For børnene på Børneafdelingen er han sammen med hospitalsklovnen Liva en ven.
En ven, der har tid og som aldrig gør
noget, der gør ondt eller er ubehageligt. En
ven, som er på barnets side og som minder
børnene om, hvem de var, før de blev syge.

Liva laver ulykker
Pablo møder Liva og hendes klovnehjælpere
ude på gangen.
Der er ingen præcis plan for, hvad de
to klovne skal lave med børnene. De griber
nuet og de muligheder, som er i rummet.
Deres tilstedeværelse påvirker hele afdelingen,
hvor stemningen bliver mere løssluppen
end til daglig.
Pablo puster sæbebobler. Liva beslutter
sig til at vaske hænder ved en vask på gangen.
Hun tørrer hænderne, men bliver ved med
at trække servietter ud af holderen på væggen. Flere og flere servietter, som hun bare
smider på gulvet.

›
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Vi fokuserer ikke på, hvad børnene fejler.
Tit ved vi det faktisk ikke engang,”
fortæller Liva og Pablo.

Hospitalsklovne | Puls

”Stooop Liva!” råber børnene i kor og
skælder Liva ud.
Det er dejligt at få lov at skælde lidt ud,
når man ellers har fået identitet som ”syg.”
Pablo og Liva går ind på en stue, mens
børnene venter udenfor.

Danske
Hospitalsklovne
• Der er 25 aktive hospitalsklovne i Danmark. De kommer
på 21 forskellige sygehuse og
besøger også ældrecentre,
demensafsnit og institutioner
for handicappede

En pause for oskar
Inde på stuen ligger tre-årige Oskar Overgaard
Thyssen. Hans mor Pernille Overgaard og
hans far Thomas Skak Thyssen er hos ham.
Oskar har været indlagt tre dage. Han
brækkede venstre lårben, da et skoskab væltede ned over ham.
Pablo og Liva snakker med ham, puster
ballondyr op, laver tryllekunster og pynter
det stativ, der holder hans ben. Oskar er helt
opslugt og glemmer for en stund tid og sted.
”Det var en helt fantastisk oplevelse,”
siger hans mor og far efter de to hospitalsklovnes besøg.
”De var her 100 procent, og forstod at
tale til ham i hans sprog.”
Oskar skal ligge i sengen i minimum
fire uger. ”I dag har vi i hvert fald noget
andet at snakke med ham om end sygehus.”

• I Region Syddanmark kommer
hospitalsklovne på sygehusene
i Kolding, Esbjerg, Sønderborg,
Aabenraa og Odense
• På Odense Universitetshospital
(OUH) er Pablo, Liva og Lulu
fra Danske Hospitalsklovne på
de fire afsnit H2, H3, H4 og H7
en gang om ugen
• Klovnene på H.C. Andersen
Børnehospital er honoreret af
Danske Hospitalsklovne og får
ingen offentlig støtte

Lavstatus-figur
”Det er herligt at få lov at ryste på hovedet
af nogen. Klovnen er en lavstatus-figur og
agerer som sådan og bliver dermed den

• OUH og Danske Hospitalsklovne arbejder sammen om et
projekt der skal dokumentere
effekten af klovnenes arbejde

Hvis man ikke er
til stede, så virker
det ikke.
pablo, hospitalsklovn

En stille klovn
laveste i hierarkiet,” forklarer Liva efter at
have sagt farvel til børnene på afdelingen.
”Det kan give børnene et selvværdsløft,
fordi de dermed løftes væk fra den plads.”
Liva og Pablo bruger tid på at bygge op
til at gå ind i rollen som klovn. Når de har
sminken og kostumet på, er de klovne. De
spiller ikke.
”Jeg begynder at forberede mig allerede,
når jeg står op om morgenen,” forklarer
Pablo. ”Man begynder at forankre sig og
komme ned i kroppen,” supplerer Liva.
”Hvis man er oppe i sit hoved, er man
ikke nogen god klovn, for så begynder man
at planlægge. En god klovn improviserer og
venter på, at der sker noget i rummet, før
den gør noget. Det er det allersværeste.”
”Nuet og nærværet er det, vi har lært,”
forklarer Pablo. ”Hvis man ikke er til stede,
så virker det ikke.”
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Nogle gange vælger klovnen at forstærke
barnet følelse. Det gør, at barnet føler
sig set og accepteret, men også at fokus i
situationen skifter. Nogle gange reagerer
barnet også med et sagt eller usagt ”ja-ja, så
er det heller ikke værre, og det er pinligt, at
du skaber dig sådan. Lad os nu få overstået
den blodprøve.”
”Afledning og det at spejle børnenes
følelser og give dem accept er også vigtige
elementer i klovnens arbejde hos børnene.”
Hospitalsklovnene sætter en ære i at
være fintfølende. Hvis de kan mærke, at de
ikke er velkomne, trækker de sig.
”Nogle kan slet ikke rumme, at vi kommer, og det er ok.”
Hvad gør I, hvis I har en dårlig dag?
”Så kan man være en stille klovn den dag,”
siger Liva.

”Det handler om at acceptere den følelse,”
siger Pablo.
Hvordan tror I, at børnene opfatter jer?
”Det er meget
forskelligt. Nogle
tror, vi er en klovn
– hverken barn eller
voksen, men tydeligvis
en kikset person, der
måske har brug for hjælp.
Vi skaber en illusion, og den
virker. For teenagere kan det
være rart at få lov at vende øjne af
nogen og erklære, at de ser åndssvage
ud.”
Liva og Pablo optræder kun under deres
klovnenavne i artiklen for at bevare illusionen og klovneidentiten.

• Foreningen Danske Hospitalsklovne er dannet i 2003, og i
november 2004 blev de første
15 hospitalsklovne uddannet. I
2006 blev der uddannet endnu
et hold
• Der er ikke taget stilling til, hvornår det næste hold uddannes.

17

Fra Tyskland til Danmark | Puls

Puls | Fra Tyskland til Danmark

Kollega udefra

udvidet horisont, som jeg mener er vigtig i
vores profession.”

Til Danmark
fra ...

Hvordan er du blevet taget imod i Danmark?
”Danskerne har været ekstremt venlige
også med at hjælpe, hvis jeg har problemer
med sproget eller ikke kender til systemet.
Jeg mærker alligevel, at tyskerne – måske
på grund af historien – bliver behandlet
med lidt mere distance end andre. Det er
dog ikke noget, jeg har oplevet personligt.
På arbejdspladsen er man accepteret som
menneske. I det hele taget afhænger det jo
også af, hvordan man selv er over for andre.
Det gælder universelt.”

uwe Koll stammer fra Tyskland, men elsker
danskernes hyggelige personlighed

uWE VIL IKKE
TILBAGE

Hvad er fordelene ved at arbejde i Danmark?
”Meget høflige og venlige medarbejdere
og kolleger, som altid sørger for at skabe
et harmonisk arbejdsmiljø. Her er lav
hierarki og familievenlige arbejdsforhold
med en arbejdsplan, der altid er planlagt
tre måneder ud i fremtiden. Og så har jeg
friheden til at udvikle mig fagligt efter mine
egne ønsker.”

Hvad er ulemperne ved at arbejde i
Danmark?
”Der går nogle gange ret lang tid, inden
ændringer bliver gennemført. Jeg har det
stadigvæk lidt svært med at forstå, hvordan
systemet rundt om sygehuset fungerer. I
Tyskland var det noget selvfølgeligt, noget
man var vokset op med. I Danmark er jeg
nødt til at lære alt fra starten for at kunne
forstå, hvordan jeg kan bruge systemet
rigtigt. Og sidst men absolut ikke mindst:
Det er træls at observere forandringer på
forskellige områder, som bevæger sig i retning af det, jeg kender fra Tyskland, og som
jeg har set kan ødelægge noget godt – fx
den såkaldte økonomisering af et arbejdsområde. Og så er det en ulempe, at jeg bor
i Tyskland, fordi jeg ikke har så mange
muligheder for at blive introduceret for det
danske liv uden for sygehuset.”

Hvad er det mest anderledes i Danmark i
forhold til Tyskland?

fordel, at Danmark ikke har så mange
indbyggere. Det giver befolkningen en
mere hyggelig og familiær personlighed.
Jeg oplever også, at danskerne har en meget
positiv nationalfølelse på den måde, at de
føler sig mere ansvarlige for deres samfund.
Tyskerne er mere anonyme i forhold til
deres samfund.”

Hvorfor bor du ikke i Danmark?
”Min kone arbejder som pædagog på universitetet i Kiel, og det er – sammen med,
at vi lige har bygget hus i 2006 – grunden
til, at vi ikke er flyttet til Danmark. Nu bor
vi midt i mellem vores job.”

Har du besluttet dig for, om du vil blive på
det danske arbejdsmarked?
”Det vil jeg meget gerne. Jeg kan gode lide
mit arbejde her, og nu hvor jeg har oplevet
fordelene ved at arbejde i Danmark, vil det
blive svært at vende tilbage til Tyskland.

”Ikke så meget. Men noget kan da mærkes
i dagligdagen. Jeg synes fx, det er en stor

Tekst: Charlotte S. Nygaard | Foto: Jonas Ahlstrøm

36-årige Uwe Koll har aldrig fortrudt, at han skiftede en karriere
i den tyske ortopædkirurgi ud med en tilsvarende i Aabenraa.
Skiftet har næsten halveret hans arbejdstid til samme løn, han
får lov til at bestemme mere selv, og så holder han meget af
danskernes hyggelige personlighed og ansvarsfølelse for
samfundet.

Hvor kommer du fra?
”Jeg kommer fra Tyskland. Jeg bor i
Munkbrarup, en lille landsby i nærheden af
Flensborg, sammen med min kone Tina og
vores to børn, Sina på seks år og Mathies
på fire år.

Hvor arbejdede du, inden du kom til
Danmark?
”Jeg arbejdede i mere end seks år på sygehuset
DIAKO i Flensborg. Da jeg blev speciallæge,
skulle jeg vælge, om jeg ville være overlæge
i Flensborg, eller om jeg skulle prøve en
helt ny og fuldstændig anderledes karriereretning. Jeg var meget frustreret over at
arbejde i det tyske system, og i grænseregionen har vi jo heldigvis mulighed for
at vende os mod nord og arbejde i et helt
andet sundhedssystem. Da en af mine
tidligere kolleger, som allerede var skiftet til
det danske sundhedsvæsen, fortalte om sit
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nye arbejde, lød det alt sammen fremragende og gav mig motivationen til at træffe
beslutningen.”

Hvor arbejder du henne nu?
”Jeg havde otte ugers sprogundervisning
ved VUC i Sønderborg, og i marts 2009
begyndte jeg så at arbejde som afdelingslæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på sygehuset i Aabenraa. Jeg er tilknyttet traumeog knæsektoren og har i den forbindelse
af og til også mulighed for at operere i
Haderslev.”

Hvorfor arbejder du i Danmark?
”Jeg valgte at arbejde i Danmark på grund
af systemet. Hierarkiet er lavt her. Det
betyder, at man som speciallæge selv træffer sine faglige beslutninger og selv vælger
den behandling, man synes passer bedst til
patienten. I Tyskland var jeg altid tvunget

Uwe Koll er afdelingslæge
på Ortopædkirurgisk
Afdeling i Aabenraa.

TYsKLAND

til at handle efter cheflægens vurderinger.
Man har heller ikke særligt ofte mulighed
for at følge patienterne, fordi vi tit kun ser
dem, når deres praktiserende speciallæger
henviser dem til fx en operation. Efter
operationen ser vi aldrig patienterne igen.
Derfor bliver kontakten til patienterne
meget kort og overfladisk. Det er anderledes i Danmark. Det er heller ikke særligt
familievenligt at arbejde i Tyskland. Vi
har regelmæssigt overarbejde, og familien
vidste aldrig, hvornår jeg kom hjem. I
ortopædkirurgien i Tyskland er det normalt
at arbejde ca. 65 timer om ugen til en 38
timers løn, og afspadsering er noget, man
kun ser efter en hård kamp med chefen.
Så både min familie og jeg er glade for mit
arbejde i Aabenraa.
Hvad angår det faglige, er det mit indtryk, at man i Danmark orienterer sig mere
internationalt og bredere. Det giver en mere

Forbundsrepublikken Tyskland
er en føderal stat bestående af 16
delstater. Hovedstaden er Berlin
og det officielle sprog er tysk.
Som nationalstat blev Tyskland
først samlet i 1871, mens den
nuværende stat er en fortsættelse
af den vesttyske forbundsrepublik
fra 1949. I 1990 blev det tidligere
DDR indlemmet i forbundsrepublikken som de fem nye østtyske
delstater.
I dag er landet med sine 83 millioner indbyggere det folkerigeste
i EU. Tysklands økonomi er også
den største i EU og den tredjestørste
på verdensplan.
Kilde: Wikipedia

Sami Bajgora med sin familie,
hustruen Makfirete, datteren
Gresa, tre år, og tvillingesønnerne
Leart og Leonis på to år.
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Hvad laver du, når du arbejder ved dit
skrivebord?
”Jeg arbejder med kvalitetskontrol, validering og informationsmateriale i forbindelse
med de analyser, jeg har ansvaret for og
også med produktionsopgørelser. I den
sammenhæng bruger jeg min pc meget.”

Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du
ved skrivebordet?
”I en normal uge er jeg her ca. halvdelen af
tiden. Jeg er også i laboratoriet og til møder. Jeg er af analyseansvarlig biokemiker,
og desuden har jeg en del it-opgaver. Netop
nu er vi ved at indføre et nyt laboratorieEDB-system. Det giver i øjeblikket en del
mødeaktivitet.”

Billedet fra Ægypten har Erik fået at sin
kone og er den eneste personlig ting på
hans skrivebord.

Newspaq har undersøgt, hvad vi egentlig synes om kollegernes rod.
50 procent mener, at kollegerne roder mere, end de selv gør.
45 procent siger, at de er lige så gode til at holde orden som deres kolleger.
Kun 5 procent indrømmer, at de roder mere end kollegerne.

Roder du mere end dine kolleger?

Anne sofie Bille, 51 år, afdelingschef,
sundhedsområdet, Internt Ledelsessekretariat, regionshuset

Hvorfor ser dit skrivebord ud, som det gør?
”Jeg har efterhånden fundet ud af, at sådan
arbejder jeg bedst. Selvom nogle mener, at
her roder, så kan jeg altid finde mine ting.
Jeg har engang haft en bog, der handlede
om at ordne sit skrivebord og blive mere
effektiv. Man skulle kun have fat i hvert
stykke papir én gang. Derefter skulle det
enten arkiveres i et arkivskab eller helst
smides ud.
Men sådan fungerer et skrivebord – i
hvert fald ikke mit – ikke i virkelighedens
verden. De ting, jeg har liggende, er her,
fordi det er sager, jeg er i gang med.
Mit skrivebord er, som det er, og det er der
ikke noget at gøre ved.

Hvad laver du, når du arbejder ved dit
skrivebord?
” Når jeg indimellem har en halv times
alenetid, så bruger jeg den ofte på at få
ekspederet mails eller på at forberede mig
til møder.
Hver fredag skal jeg helst have lavet
lektier, som jeg kalder det. Så gennemgår
jeg det materiale, der ligger klar til møder

Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du
ved skrivebordet?
”Det er forholdsvis begrænset, men optimalt set et par timer hver dag. Jeg er ofte
ude til møde, og derudover er det vigtigere,
at jeg som afdelingschef kommer rundt til
de 30 medarbejdere i afdelingen, end at jeg
sidder ved mit skrivebord.”

Jeg mener, at hvis der er noget, man ikke
kan ændre på ved sig selv, så må man acceptere, at sådan er man. Hvis man bliver
ved med at prøve at gå og ændre på sig selv,
så ender man med at blive et ulykkeligt
menneske.
Det gælder ikke kun i forhold til et lidt
rodet skrivebord, men i alle livets aspekter.
Jeg har kun en enkelt personlig ting – et
billede fra Ægypten, som jeg har fået at min
kone.
Jeg har aldrig haft behov for at omgive
mig med personlige ting, når jeg er på
arbejde. Jeg ville sikkert ikke rigtig se dem
alligevel, for når jeg er her, arbejder jeg jo.”

Erik D. Lund, 59 år, biokemiker,
Laboratoriecentret, Vejle sygehus

Hvorfor ser dit skrivebord ud, som det gør?
”Jeg arbejder bedst, når jeg kun har materiale til den opgave, jeg er i gang med, foran
mig. Det minimerer forstyrrelserne, og på
den måde når jeg så meget som muligt.
På min reol bagved skrivebordet har jeg
forskellige systemer til arkiv, opgaver og papirer til kommende møder. Men jeg har
stor respekt for, at andre arbejder mere effektivt på andre måder end min. Jeg synes,
det er vigtigt, at man hver især har frihed til
at indrette sig, så man trives bedst muligt.
Det er vigtigt for et godt arbejdsmiljø.”

og opgaver i den kommende uge. Jeg er
også gerne lige inde hos min sekretær, så vi
sammen kan få et overblik.”

Dit skrivebord siger meget om, hvem du er. Uanset om du
roder, har pinlig orden eller hygger med blomster og
stearinlys, handler det om, at skrivebordet er med til at skabe
trivsel på jobbet.

Tekst: Jeannette Refstrup | Foto: Jonas Ahlstrøm

Vis mig dit
skrivebord

Julie Vesterby, 33 år, kommunikationskonsulent og redaktør på syddanmark
Nu, regionshuset
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Hvad laver du, når du arbejder ved dit
skrivebord?
”Jeg tager telefon. Skriver og besvarer emails. Betaler regninger. Laver dagsordner
til direktionen. Udbetaler partistøtte. Men
der er selvfølgelig også mange andre opgaver,
og jeg ved som regel ikke, hvad dagen
bringer, når jeg møder på arbejde.
Jeg er også administrator for regionens
e-arkiv, der rummer henvisninger til alle
sager og dokumenter fra amternes tid. Hvis

Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du
ved skrivebordet?
”Jeg er meget ved mit skrivebord, men
kommer selvfølgelig også i andre dele af
huset.”

Hvorfor ser dit skrivebord ud, som det gør?
”Jeg kan bedst lide, at her er hyggeligt. Sådan arbejder jeg bedst. Det skal selvfølgelig
ikke ligne en dagligstue, men jeg kan godt
lide, at her er pænt og hyggeligt, og at her
ikke roder.
De fleste ting har jeg haft med hjemmefra. Jeg tilbringer så meget af min vågne tid
her, at det er vigtigt for mig, at her er noget
pænt at kigge på. Skålen og billedet på reolen
har min datter lavet og uret havde jeg også på
mit gamle kontor i Ribe Amt. Lavendlerne
på væggen og buketten med Sankt Hans Urt i
vindueskarmen er fra haven.

Marianne Lautrup, 52 år, sekretær,
Råds- og regionssekretariatet,
regionshuset

Her i den mørke tid har jeg altid fyrfadslys
tændt, og jeg skiftes med en kollega til at
have god te med hjemmefra.”

Hvorfor ser dit skrivebord ud, som det gør?
”Jeg har mange rekvisitter på og omkring
mit skrivebord. Det er alle sammen ting,
som får mig til at smile.
Jeg havde heller ikke været her ret
længe, inden jeg følte behov for en meget
stor tekop og et par kaffekopper.
Jeg har også en kalender fra Wulff-Morgenthaler og et lille udklip med en mail fra
Steffen Brandt (fra Danmarks Kedeligste
Orkester TV2, red.).
Det er vigtigt med glæde på arbejdet, og
jeg opfatter mit skrivebord som en personlig ø på det kontor, som vi er fire, der deler
til daglig.”

nogen i regionshuset vil have adgang til
e-arkivet, skal de gennem mig.

Hvad laver du, når du arbejder ved dit
skrivebord?
”Jeg taler i telefon og skriver – fx pressemeddelelser og notater. Jeg besvarer og
sender også mails. Og så er det også her,
jeg sidder, når jeg redigerer magasinet
Syddanmark NU og læser korrektur.”

Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du
ved skrivebordet?
”Max 50 pct. Jeg er meget rundt i huset og
sætter faktisk en ære i at være så lidt som
muligt ved mit skrivebord. Jeg synes, jeg
gør mit arbejde bedst, når jeg kommer ud
til folk.”

Nissen blev fx indkøbt, da jeg havde været
her et par måneder og tænkte, at det var på
tide at vise noget om mig selv.
Den fortæller om min ironiske tilgang til
mig selv og mit forhold til kitch – som jeg
godt kan lide.

Vis mig dit
skrivebord

Tekst: Jeannette Refstrup | Foto: Colourbox.com, Jonas Ahlstrøm

småt & godt

Puls | Småt & godt

Stafetten | Puls

arBEJDsMIlJøPrIsEN
Går TIl…
Det var centralkøkkenerne på sygehusene i Vejle og Give, der i år vandt Region Syddanmarks
Arbejdsmiljøpris. De fik prisen for deres ekstraordinære arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet.
Det er blandt andet sket gennem et MUS-projekt, hvor resultatet har været god service, høj kvalitet
og effektivitet og ikke mindst et bedre arbejdsmiljø. Tillykke herfra til vinderne.

TeMaDaG
om fleksibel
opgavevaretagelse
Regionen inviterer 13. december til temadag for
det gynækologisk obstetriske område. Temadagen er rammen for en tværfaglig dialog med
fokus på deltagernes involvering og skabelse af
nye tværfaglige ideer. Udgangspunktet er
sammenhængende patientforløb.
Har du ikke meldt dig til temadagen, kan du
stadig nå at hente inspiration på den virtuelle
opslagstavle, der er det oprindelige udgangspunkt for høsten af gode ideer på området. Gå
ind og find programmet på regionsyddanmark.
dk/wm330962 og brug tre minutter på at se
videoen med sygeplejefaglig direktør Helle
Adolfsen, der introducerer temadagens opdrag
og program.
Ved yderligere spørgsmål kontakt:
susanne.krysiak@regionsyddanmark.dk

Vidste
du at ...
en mellem
portion popcorn,
135 gram, som
købes i biografen,
indeholder flere
kalorier end en
almindelig
middagsret?
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KIRsTEN GøR
MIKKEL MERE
EffEKTIV

NY VISION FOR
SUNDHEDSVÆSENET – GIV
DIT BESYV MED
”Et sammenhængende og patientorienteret
sundhedsvæsen. Et tidssvarende og kvalitetsbevist sundhedsvæsen. Et effektivt og
konkurrencedygtigt sundhedsvæsen.” Sådan
lyder overskrifterne for den nuværende
vision, der har været gældende siden 2007.
Nu er regionen på vej mod en ny vision og
du kan være med til at forme den. Frem til
1. december har du nemlig mulighed for
at komme med forslag, oplæg og ideer til
sundhedsvisionen.

ive dit
Du kan afg ngsøri
såkaldte h
se mere
svar og læ
en på
om vision
danmark.
regionsyd
2213
dk/wm33

stafetten

Vindere af fotokonkurrence

Faaborg Dagklinik vandt fotokonkurrencen, der var skudt i gang i forbindelse med uddelingen af Arbejdsmiljøprisen. Faaborg Dagklinik
vandt for et foto, hvor de ansatte udnytter en
kort pause til at få kølet fødderne i en spand
koldt vand. Billedet udstråler uhøjtidelighed,
fællesskab, humor og arbejdsglæde, hvilket
udløste prisen på 1.500 kr.

Tekst: Jeannette Refstrup | Foto: Jonas Ahlstrøm

Som chefsekretær for regions- og udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen er det Kirsten
Holst Husballes opgave dels at styre hans
kalender, dels at hjælpe ham til at kunne
arbejde så effektivt som muligt.

Dette er den første af en række
stafet-samtaler i Puls. Vi har bedt
Kirsten Holst Husballe pege på en
person med en job-funktion, hun
gerne vil vide mere om.
Derfor kan du næste gang læse om
Rita Höltzermann, der arbejder i
køkkenet i regionshuset.

›
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Netværk betyder utrolig
meget for mig – både
inden for huset, men
også uden for.
Kirsten Holst Husballe, chefsekretær

D

er er ikke meget smalltalk over
Kirsten Holst Husballe. Som
chefsekretær for regions- og
udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen er
hun vant til at holde mange bolde i luften,
prioritere mellem det overflødige og det
vigtige og ikke mindst at være supereffektiv.
Når Kirsten træder ind på sit kontor ved
8.30-tiden, ved hun aldrig helt, hvad dagen
vil bringe. For det er Mikkel Hemmingsens
kalender, hans aftaler og hans gøremål, der
er omdrejningspunktet for hendes arbejde.
Men det er også det eneste, som ligger fast.
”Jeg er heldigvis sådan en person, der skaber mit eget job. Det er også nødvendigt,
for der er ingen, som fortæller, hvad man
skal gøre,” siger Kirsten.
Derfor er det heller ikke helt ligetil at
fortælle, hvad Kirstens job egentlig består i.
I løbet af en uge har hun måske hundrede
større og mindre opgaver – og de kan oven
i købet variere mærkbart fra uge til uge.
Men det ligger fast, at hendes opgave er
at styre Mikkel Hemmingsens kalender
og aftaler, gøre mødematerialer klar, tage
telefonen i forkontoret og i øvrigt servicere

regionsdirektøren, så hans arbejde bliver
nemmere, mere effektivt og velforberedt.

Kursen ændres ofte
Kirsten cykler på arbejde, og det første hun
gør, når hun kommer til regionshuset, er at
gå op på det kontor, hun deler med Jenny
Krogh, der er sekretær for regionsrådsformand Carl Holst. De to chefsekretærer
arbejder tæt sammen i det daglige.
Ved arbejdsdagens begyndelse orienterer hun sig i systemet. Hvilke mails ligger
der? Hvad kan dagen forventes at bringe?
Tit sker der dog noget uforudset, der gør, at
den planlagte kurs må ændres.
”Så gør jeg naturligvis det, men ellers
prøver jeg at være forudseende og finde ud
af, hvad Mikkel har brug for, så det hele
glider nemmest muligt.”
Mikkel Hemmingsen kom fra en stilling
som udviklingsdirektør, da han i maj først
blev konstitueret som regionsdirektør og
pr. 1. juni regionsdirektør. Han fortsætter
med at bestride begge direktørstillinger.
Det betyder, at der de seneste måneder har
været ekstra meget pres på hans kalender.

Håndtering/ekspedition af mails:
• Sagsbehandling og besvarelser
• Journalisering
• Print af diverse mødemateriale
• Videreformidling til sagsbehandler

26

• Betaling af regninger
• Kørselsafregning
Ad hoc opgaver:
• Koordinering af opgaver mellem de
øvrige enheder
• ”Indpisker”
• Sekretæropgaver generelt
• Telefonbetjening
• Gavebestilling til receptioner m.m.

Post & Print er en afdeling, som Kirsten samarbejder meget med, når hun skal
forberede diverse mødemateriale.

Vi har en god tone i afdelingen og i sekretærteamet. Det sætter jeg virkelig stor
pris på, fortæller Kirsten.

Jenny og Kirsten skal være dupperne for at følge med Carl og Mikkels høje
energiniveau.

om Kirsten Holst
Husballe
Privat bor 53-årige Kirsten Holst
Husballe i Skibet og cykler hver
dag på arbejde ad naturstien. Hun
er gift med Per Husballe, der er
ejendomsmægler.
Kirsten er censor på Vejle og
Horsens Handelsskole på elevuddannelsen.
Hun har spillet badminton på
højt plan i mange år og bruger stadig en stor del af sin fritid på sport.
Ud over badminton løber og cykler
hun og er med på et gymnastikhold fra regionshuset.
Hun og hendes mand bruger
også fitnessrummet i regionshuset
flere gange om ugen.
Familien har en ferielejlighed i
Østrig. Hvert år i september måned
cykler hun og hendes mand området tyndt på deres mountainbikes,
og om vinteren står de på ski (så tit
det kan lade sig gøre).
Kirsten har to drenge, Kasper på
23 og Christian på 27 år – begge
bosiddende i Vejle, ”sportsdrenge”
og inkarnerede skiløbere.

Mikkel og Carl er et par dynamiske herrer,
og det er ret utroligt, hvad de kan overkomme,
synes Kirsten, som arbejder på at få skabt
lidt flere huller i regionsdirektørens mødekalender, som lige nu er fuldt booket flere
måneder frem.
”Det vil efterhånden give lidt mere luft i
det nye år,” vurderer og håber hun.

Kirstens to do-liste
Mødeplanlægning:
• Kalenderstyring
• Klargøring af mødemateriale
• Booking af lokaler og forplejning
• Rejsebestilling

Kirsten kommer i hele regionshuset. Her er hun i køkkenet
for at bestille forplejning til et møde.

Tæt på beslutningerne
• Lokalebestilling (internt og eksternt)
• Indhentning af bemærkninger til
dagsordener (fra Danske Regioner
– bestyrelsesmøder og regionsdirektørmøder)
• Diverse opgaver i forbindelse med
regionsrådsmøderne
• Tovholder på diverse arrangementer
både indenfor og udenfor huset

Kirsten og Jenny Krogh skiftes til at være
med til regionsrådsmøderne.
”Vi tager os af de praktiske ting, som
at sørge for forplejning, at give beskeder
videre, sørge for talepapirer, hjælpe folk
udefra (bl.a. spørgere) til rette og fortælle
dem, hvordan tingene foregår,” siger Kirsten
og konstaterer:
”Man skal virkelige kunne arbejde
selvstændigt, prioritere, være fleksibel og
holde hovedet koldt og have situationsfornemmelse.”

For som chefsekretær er Kirsten helt tæt
på beslutningsprocesserne og det politiske
spil. Derfor er diskretion og tillid også en af
hovedkompetencerne. Ligesom sparringen
med Jenny er givtig.
”I det hele taget er teamwork meget
vigtigt for mig. Der er mange mennesker
her i huset, som er med til at få det hele
til at fungere, og jeg synes, det er vigtigt, at
vi hjælper hinanden. Måske er det fordi,
jeg altid har dyrket meget sport, og derfor
er vant til at være en del af et hold med
mange forskellige spillere og kompetencer.
Jeg ved i hvert fald, at vi kan meget mere
som mennesker, når vi arbejder sammen
og bruger hinandens forskelligheder og
kompetencer til noget positivt.”

før Mikkel
Før Mikkel trådte til, var Kirsten sekretær
for den forrige regionsdirektør, Kjeld Zacho

Jørgensen. Parløbet med Kjeld var tæt, for
Kirsten fulgte med Kjeld Zacho Jørgensen
fra Regional Udvikling til regionssekretariatet, da han blev forfremmet til regionsdirektør.
Jobbet som sekretær for Kjeld var noget
hun overvejede nøje, inden hun sagde ja til det:
”Jeg skrev plusser og minusser ned, for jeg
var meget glad for det job, jeg havde. Jeg
tog en weekend med lange cykelture sammen med min mand, mens jeg tænkte over
Kjelds ord til mig: Du får den tid, du har
brug for, indtil jeg får det rigtige svar.”
Kirsten endte selvfølgelig med at sige ja.
”Ja, det gjorde jeg, og jeg er sådan indrettet,
at når jeg først har sagt ja til noget, så går
jeg helhjertet ind i det.”
Da Kjeld Zacho Jørgensen stoppede
som regionsdirektør blev Kirsten i forkontoret, og derfor kan den nye regionsdirektør
nu trække på hendes samlede erfaringer.
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Lone Marschner, 41 år (t.h), er sygeplejerske på Nefrologisk
Afdeling og har arbejdet inden for nefrologien i ca. 10 år.
Mona Krag, 54 år (t.v.), blev uddannet i 1980 og arbejdede
i akutplejen, indtil hun fyldte 40 år. Herefter skiftede hun
til nefrologien og har i de seneste tre år været afdelingssygeplejerske på afdelingen.

266.000 kr. til projekt
om patientpleje:

DEN BEVIDSTE
CONTAINER
Tekst: Charlotte S. Nygaard | Foto: Jonas Ahlstrøm

Nefrologisk Afdeling i Sønderborg har netop modtaget
regionale puljekroner til at forfine sygeplejen, så de
kroniske nyrepatienter kan få en endnu bedre pleje.
Vejen dertil er at få det ubevidste frem i lyset, så
personalet kan handle på det.

Normalt henvender sådanne projekter
sig mod patienterne, men det her
projekt sigter direkte mod personalet
og er dermed, så vidt jeg ved, det
første af sin art herhjemme.

Læs mere om
projekectoentatinper.dåk

Knud bisgaard, organisationskonsulent

P

ersonalet på Nefrologisk Afdeling
kan med garanti give et kvalificeret
svar på, hvad det vil sige hver eneste
dag at arbejde med kronisk syge patienter.
Men hvordan rummer man patienternes
angst og bekymringer, uden selv at blive
fyldt op til randen af det? Det spørgsmål vil
afdelingen formentlig kunne give et klart
svar på om et års tid.
Afdelingen har netop påbegyndt et nyt
projekt ”Den bevidste container”, som skal
undersøge, hvordan afdelingens medarbejdere bliver påvirket af at arbejde med
kronisk syge patienter.
”Vores patienter og hele nefrologien er
lidt et overset område. Vi ved alle, at cancer
er skidt, og at man kan dø af det. Men der
er ikke ret mange som ved, at det også er
dødeligt at lide af en kronisk nyresygdom,”
forklarer Mona Kragh.
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Det er typisk meget konfronterende for patienterne at lide af en kronisk nyresygdom.
Der er mange indlæggelser, restriktioner over
for madvarer, træthed, og for nogle patienter
kan sygdommen koste synet og sågar lemmerne. Og det er angstprovokerende.
Personalet mærker angsten og bekymringen
i form af patienter, der indimellem kan
have mange spørgsmål, og som har behov
for ekstra opmuntring. De angste patienter
kan også finde på at ringe midt i travlheden
for at få hjælp og blive forstået.

fuld af beundring
”Det kan være krævende for personalet, men
omvendt er det også et utroligt givende arbejde. For man kan kun være fuld af beundring
over, hvad et menneske kan modstå. At det
alligevel kan rejse sig og fortsætte sit liv trods al
modgangen,” understreger Lone Marschner.

Alligevel har hun og afdelingssygeplejerske Mona Krag oplevet, hvordan en
krævende patient kunne bringe sukkene
op hos medarbejderne. Et tegn på, at
personalet er fyldt op af patienternes angst
og bekymring, har de begge lært af Knud
Bisgaard, som er organisationskonsulent
tilknyttet Medicinsk Afdeling på sygehuset i
Sønderborg.
Der havde længe spiret et ønske hos
Lone Marschner og Mona Krag om at
udvikle det psykiske arbejdsmiljø, og medarbejdernes suk blev det afgørende skub til,
at Lone Marschner og Mona Krag sendte en
ansøgning af sted til Region Syddanmarks
pulje til fremme af trivsel og sundhed på
arbejdspladsen.
Og det gav gevinst. Helt konkret i form
af 266.000 kr. Penge, som i det næste år
skal bruges på at undersøge, hvordan afde-

lingens medarbejdere bliver påvirket af at
arbejde med kronisk syge patienter.
”Vores projekt handler grundlæggende
om, at vi skal have en forståelse af, hvad vi
skal rumme af angst – patienternes berettigede angst. Men hvis vi skal kunne rumme
den angst, har vi brug for nogle redskaber
til at bearbejde angsten, så vi ikke selv
bliver fyldt af den,” forklarer Mona Krag og
tilføjer:
”Vi er en ret ung afdeling, som kun
har eksisteret i fire år. I det første år som
selvstændig nefrologisk afdeling havde vi
stor udskiftning i personalestaben, men i
de seneste tre år har vi haft et stabilt, fast
personale. Vi har det godt med hinanden,
og vi griner meget, men vi skal også sikre
os, at vi har det godt med hinanden - også
når det ikke kun er ”gode tider””, siger
Mona Krag.

denbevidst

fokus på medarbejderne
Et af de første tiltag i projektet bliver at
danne fire arbejdsgrupper, hvor Knud Bisgaard i begyndelsen vil være tilknyttet hver
gruppe som supervisor og sparringspartner.
Gruppernes første opgave bliver at skabe
tillid til og tryghed med hinanden, så der
kan blive sat ord på alt det ubevidste. Metoden til at komme dertil bliver fx, at alle
sætter ord på, hvordan de selv ville reagere,
hvis de blev kronisk syge. Og herefter at
blive kloge på, hvordan de gerne selv ville
have, at andre skulle tage vare på dem.
”Vi har brugt de første tre år af afdelingens
levetid på at holde stor fokus på selve specialet: at kunne behandle patienterne bedst
muligt. Nu skal vi skridtet videre. Formålet
med projektet er netop, at vi skal udvikle
os endnu mere og blive endnu bedre til at
rumme hinandens forskelligheder til gavn
for patienterne,” siger Lone Marschner.

Nefrologi
Ordet nefrologi stammer fra græsk,
hvor ”nephros” betyder nyre. I
nefrologien undersøger og behandler
man medicinske nyresygdomme
herunder dialysebehandling
og medicinsk behandling efter
nyretransplantation. De hyppigst
forekommende nefrologiske sygdomme er cystenyresygdom, nyrebetændelse, nyrearterieforsnævring
samt komplikationer til sukkersyge
og bindevævssygdomme.
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Kulturkalenderen | Puls

GraTIs
KursEr
TIl DIG
Har du lyst til ny læring og måske en opkvalificering af dine kompetencer? Region Syddanmark har for nylig indgået et samarbejde med
Folkeuniversitetet i Århus, Odense, Herning,
Esbjerg og Kolding. Det betyder, at du har en
unik mulighed for at deltage i en af de mange
forelæsninger, som Folkeuniversitetet udbyder.
Deltagelse er gratis, din fritid og transportomkostninger undtaget.
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MTu AfsLuTTET
Årets undersøgelse af medarbejdernes trivsel,
MTU, er nu afsluttet. Samlet set har 67
procent af kollegerne i regionen givet deres
mening til kende. 25. oktober fik lederne
på de forskellige afdelinger resultatet af
undersøgelsen, og arbejdet med at følge op
på MTU’en er herefter gået i gang.

det nu er en god
idé at afkorte lange
grene på roser
og rengøre
haveredskaberne.
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IT E-læringskurser

På hjemmesiden invia.nu kan du komme
med gode ideer til forbedringer og effektiviseringer af sygehusvæsenet i Region
Syddanmark. I oktober, november og
december kan du oven i købet vinde kage
til hele afdelingen, hvis din idé er den
bedste. Så det er bare med at
komme i gang. Dine
kolleger vil elske dig
for det.

Husk…

NYT P-HUS I VEJLE
OG ESBJERG…OG
ODENSE
Region Syddanmark arbejder i øjeblikket på at
forbedre parkeringsmulighederne for de ansatte.
Det kunne man se 11. oktober, hvor det nye
p-hus ved sygehuset i Vejle blev indviet. P-huset
giver plads til omkring 600 ekstra biler, fortrinsvis til sygehusets ansatte, men også pårørende
og patienter vil kunne bruge det. I Esbjerg er
man også i gang med at udvide parkeringsmulighederne og p-huset forventes at stå klart
i foråret 2011. Odense Universitetshospital er
ligeledes hoppet med på vognen, her forventes
nye parkeringspladser dog først at kunne tages i
brug i juli 2011.

Kursuskalenderen viser et udpluk af de kurser,
regionen tilbyder sine medarbejdere.

KOM MED EN
GOD IDé – OG
VIND KaGE

At det ved udgangen af 2010 ikke længere er muligt for piger
født mellem 1993-1995 at få en gratis vaccination mod HPV-virusset.
Vaccinationen fås hos din praktiserende læge og udføres for at forhindre
livmoderhalskræft. Du kan læse mere om HPV-virus og vaccination
mod det på stophpv.dk

Vidste
du, at ...

Det sker
i regionen...
Region Syddanmark udbyder i samarbejde med KursusCenter Vest i Esbjerg, e-læringskurser i kontorprogrammer som Excel, Word, PowerPoint og Publisher.
E-læringskurserne foregår på ’eget kontor’ og gennem e-læringsplatformen Fronter. Via Fronter skal du
aflevere opgaver. Dine opgaver bliver rettet og kommenteret af en underviser, som du kan korrespondere med. Der udleveres en lærebog med en cd-rom, som indeholder virtuelle elementer af teori,
illustrationer, opgaver og filmsekvenser, så undervisningsformen bliver inspirerende og kan skræddersyes efter dine specifikke behov.
Undervisningsformen kræver god selvdisciplin og er ikke velegnet til uøvede it-brugere. Det kan
anbefales, at du eventuelt tilmelder dig kurset sammen med en kollega, således at I kan samarbejde
og udveksle erfaringer igennem kursusforløbet.

D. 15. mar. -14. apr.

D. 2. feb.

Palliativ indsats til den uhelbredeligt syge
og døende patient

førstehjælpskursus for
regionshusets medarbejdere

Målgruppe: Sygeplejersker på basisniveau, der er ansat i primærsektor eller på hospital, og som i hverdagen beskæftiger sig med
uhelbredeligt syge og døende patienter og deres pårørende.
Formål: Styrke og udvikle kursistens handlekompetence i det
palliative patientforløb. At kursisterne ud fra en tværfaglig tilgang
opnår viden og indsigt i de hyppigste problemstillinger hos den
palliative patient og dennes pårørende.

Målgruppe: Ansatte i regionshuset inkl. satellitter.
Formål: Bibringe deltagerne viden og færdigheder, der sætter dem
i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp og foretage genoplivning af en livløs person ved at give hjerte-lunge redning og ved
brug af hjertestarter.

Tid: 2x3 dage i perioden 15. marts til 14. april 2011
sted: Severin kursuscenter, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 17. januar 2011
D. 13. dec.

Implementering af patientsikkerhedstiltag
og andre kvalitetsforbedringer
Målgruppe: Patientsikkerhedsansvarlige, kvalitetsnøglepersoner og
andre nøglepersoner, som har til opgave at implementere nye tiltag
for at forbedre kvaliteten og højne patientsikkerheden.
Formål: Give deltagerne kendskab til og indsigt i principper og
værktøjer, som kan anvendes til at implementere nye retningslinjer
og andre patientsikkerhedstiltag på hospitaler.
Give deltagerne en forståelse af implementering som et element i
det systematiske kvalitetsarbejde på hospitalet.
Tid: 13. december 2010
sted: Fredericia Uddannelsescenter
Tilmeldingsfrist: 1. december 2010

Tid: 2. februar 2011
sted: Regionshuset, Vejle
Tilmeldingsfrist: 28. december 2010
D. 13. jan.

Introduktion til kvalitetsledelse, akkreditering
og Den Danske Kvalitetesmodel
Primære målgruppe: Nyansatte ledere med personaleansvar.
Fokus er på krav og forventninger til ledelsesopgaven inden for
kvalitet.
sekundær målgruppe: Erfarne funktionsledere, der har lyst til eller
behov for at styrke særlige ledelseskompetencer eller ønsker at få
indsigt i relevante styringsværktøjer indenfor kvalitet og akkreditering i Region Syddanmark.
Formål: Give nye ledere indsigt i deres rolle i kvalitetsudvikling
og akkrediteringsprocessen.
Tid: 13. januar 2011
sted: Fredericia Uddannelsescenter
Tilmeldingsfrist: 21. december 2010
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næste gang

Biluheld blev
vendepunkt

Næste nummer
af Puls
udkommer
i december 2010

FOKUS | MEDARBEJDERTILFREDSHE
D

For fem år siden kørte Maia Esmann galt i sin bil. Det
satte en stopper for, at hun kunne arbejde fuldtid som
jordemoder. En kandidatgrad senere arbejder hun nu
med, hvordan jordemødre kan indrette deres arbejdsdag
for bl.a. at fastholde de erfarne jordemødre i jobbet.

r

Om dig og dine kollegae
ark
i Region Syddanm

er
kollega
og dine
Om dig Syddanmark
i Region

FRIHED
FOKUS | YTRINGS

Trivsel
skal med
på jobbet
Edtvar Krogh, der er stresskonsulent fortæller om,
hvad
han gør for at vedlighold
e
glæden ved sit job.

Jobgaranti
Region Syddanmark har udstedt
jobgaranti i 2011 for næsten alle
medarbejdere. Men hvad betyder
jobgarantien? Og læs om du er
omfattet af den.

spar på
energien
Få tip til, hvordan du sparer på vand,
varme og el på din arbejdsplads og
gør en forskel i det store regnskab.
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Portræt

Vivian fik
klar besked

En hjælpende
hånd til torturofre

Udveksling

Min erfaring
er brugbar

11/10/10 09.58

Arbejdsliv

Bliv god til at
kommunikere

Læs alle vores magasiner på
intranettet. Klik ind på

efteruddannelse

intranet.regionsyddanmark.dk

Se, hvilke spændende kurser,
regionen kan tilbyde dig.

anmeldelse:
Sådan var ferien
En kollega anmelder et af
Feriefondens feriehuse.

