
RIV Blæksprutterne undervisning ”Socialsygeplejerske” d. 21/9-2021 

 

Underviser: Socialsygeplejerske Lene Bruun Damgaard, Rigshospitalet/Glostrup 

 
Dygtig underviser og formidler som ved brug af egne erfaringer/historier om patienter ved cases, 

som beskriver problematikkerne klart og præcist. Efterfulgt af hvad socialsygeplejersken rent 

faktisk kan udrette, så den socialt udsatte/sårbare kan få lighed i pleje og behandling: 

 

”Lighed i sundhed kan defineres som”: 

• Ens risiko for at blive syg 

• Ens chance for at blive rask 

 

Lene beretter lidt om processen frem til etableringen af 1. stilling som socialsygeplejerske. Det 

kræver ikke en speciel uddannelse for at blive socialsygeplejersker, men fælles for de fleste i DK 

har de erfaring fra arbejdet med den udsatte/sårbare borger såvel i primær som i sekundær sektor. 

 

Der er socialsygeplejersker i Region H, Region Sjælland, Region Midt og Region Syd. 

 

Socialsygeplejerskens målgruppe er udsatte/sårbare patienter OG personale. 

Opgave: Hjælp til at patienten skal kunne modtage og få fuld udbytte af behandling. 

Mange af disse patienter kan ikke overskue ex at komme til udredning og behandling. Når de er 

kommet i kræftpakke. 

 

Det kunne ex være en patient i vores praksis, som kommer i kræftpakke og som vi ved ikke selv kan 

overskue at møde op til. Kontakt gerne socialsygeplejersken, som sandsynligvis kan hjælpe med 

støtteforløb. 

Det er tit patienter som er multisyge og dør 20 år tidligere end gennemsnittet. 

Patienter som er uden netværk – har et (stor) forbrug af rusmidler – er fattige – er hjemløse. 

 

Socialsygeplejerske indsatsen udføres udfra: 

• Viden om levevilkår, rusmidler, primær og sekundær sektor. 

• Tæt samarbejde med patient og personale. 

• Tilgængelighed. Ring til socialsygeplejersken > de ringer ALTID tilbage. 

De slipper ikke patienten, før andre har taget over. 

 

Personalet i lægepraksis kan bruge socialsygeplejerskerne lige som personalet på hospitalet. 

 

Absolut givende undervisning hvor vi fik sat fokus på: 

• Muligheder for sparring med andre sundhedsfaglige 

• At der kan gøres en forskel for den sårbare/udsatte patient, når de rigtige sundhedsfaglige 

bliver inddraget. 

• At vi skal have STORT fokus på patientens samlede livssituation, for at kunne hjælpe bedst 

muligt. SPØRG PATIENTEN. 

• Sundhedsfaglig indsats og socialfaglig indsats skal spille sammen, for at sikre fuldt udbytte 

af behandlingen. 


