Dansk Sygeplejeråd
„Aus der Pflege für die Pflege“ – Wie Selbstverwaltung funktioniert ...

Stefan Christiansen

Dansk Sygeplejeråd
( DSR )

Gegründet 1899

Staatliches Gesundheitswesen
Finanzierung, Planung und Leitung wird von Behörden geregelt
Die Kompetenzen sind auf 3 Ebenen angesiedelt :

•

Nationale Ebene :
( Sozial ) Gesetzgebung , Aufsicht des Gesundheitspersonals und
Qualitätssicherung ( Sundhedsstyrelsen )

•

Bezirksebene / ( Region ) :
Verwalten das Krankenhauswesen

•

Gemeindeebene ( Kommune ) :
Übrigen sozialen Dienste z.B Hauskrankenpflege

Die gesamte medizinische Versorgung
wird über Steuermittel finanziert und
kann überwiegend kostenlos in
Anspruch genommen werden

Von Pflegekräften für
Pflegekräfte ….
•

DSR ist eine Organisation in der Pflegekräfte die
leitenden Positionen besetzen

•

es gibt auch andere „fachliche Vereinigungen“ in
der Pflegekräfte organisiert sein können ( z.B
Faglige Hus - für alle ArbeitNEHMER in DK )

Auch
Arbeitslosenversicherung
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SLS lokalafdelinger

DSR repräsentiert
Pflegekräfte
•

In der Öffentlichkeit / Politikern ( Folketinget )

•

Gegenüber dem Arbeitgeber ( Tillidsmand ( TR ) )

•

Gegenüber Organisationen im Gesundheits- und
Ausbildungssektor - Neustruktur Pflegestudium

•

Bei Lohnverhandlungen / Verhandlung über
Arbeitsbedingungen / Arbeitszeiten

Mitgliedsbeitrag im Monat : 62,645 €
Was bekommt die Pflegekraft dafür ?

Website

Qualitätssicherung
•

Aufsicht über das Personal im Gesundheitswesen Fachliche Eignung und „tägliche Arbeit“ in
Übereinstimmung mit dem Autorisationsgesetz

•

Veröffentlichung des Gesundheitspersonals, das
unter „verschärfter Beobachtung“ ist …
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/klage-og-erstatning/afgoerelser-ved-klage-og-tilsynssager/afgoerelser-sundhedsvaesenets-disciplinaernaevn/afgoerelser-2014/kritik-for-behandling-birgit-bjelke-jensen/

Leicht zu Klagen

„Klick“

Öffentliches
Autorisationsregister

Patientombuddet

Kritik for behandling – sygeplejersker Birgit Bjelke Jensen
og Gitte Wiborg
Sagsnummer: 141601N. Kritik for behandling – sygeplejerske Birgit Bjelke Jensen (autorisationsID
04RR9) og sygeplejerske Gitte Wiborg (autorisationsID 06C04)

KRITIK

Kritik for behandling – sygeplejerske Birgit Bjelke Jensen (autorisationsID 04RR9) og
sygeplejerske Gitte Wiborg (autorisationsID 06C04)
Personer: Birgit Bjelke Jensen, Sygeplejersker, 04RR9, Gitte Wiborg, Sygeplejersker, 06C04
Kritik af: Behandling
Sagsnummer: 141601N

Sepsis übersehen
Vitalwerte nicht
dokumentiert
Versuchter Arzt
Kontakt
nicht dokumentiert

Offentliggørelsesdato: 23. april 2014
Faggruppe: Sygeplejersker
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske Birgit Bjelke Jensen (autorisationsID 04RR9)
for hendes behandling af <****> den 19. januar 2012 på Afdeling <****>, <****>, da sygeplejersken har overtrådt
autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor sygeplejerske Birgit Bjelke Jensen at udvise større omhu i sit
fremtidige virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske Gitte Wiborg (autorisationsID
06C04) for hendes behandling af <****> den 19. januar 2012 på Afdeling <****>, <****>, da sygeplejersken har overtrådt
autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes overfor sygeplejerske Gitte Wiborg at udvise større omhu i sit fremtidige
virke. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****>
den 19. januar 2012 på Afdeling <****>, <****>, da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets
Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 19. januar 2012 på
Afdeling <****>, <****>, da lægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

KLAGEN
Der er klaget over følgende:
At <****> ikke modtog en korrekt behandling på afdeling <****>, <****>, den 18. og 19. januar 2012.
Klager har blandt andet anført, at <****> blev indlagt på mistanke om morfinforgiftning. Klager har yderligere anført, at <****>
havde voldsomme mavesmerter og udspilet mave samt rød/blåmarmorerede ben, ligesom hun var iskold på fødder, hænder og
ansigt, men at der først blev reageret herpå efter adskillige henvendelser til personalet. Klager har endelig anført, at <****>
efterfølgende blev opereret akut, men senere afgik ved døden.

Probleme mit der
Sprache

Tabletten zerkleinert
und intravenös
gegeben

Möglichkeiten der Sundhedstyrelse

„Sanktionen - Einschränkungen - Autorisation
entziehen “

Rechtsbeistand
•

bei Klagen von Patienten und bei „tilsynssager“

•

DSR Unterstützt bei evt. fachlichen Fragen und
pflegefachlichen Einschätzung der Situation

•

Unterstützung bei der Gestaltung / Formulierung
der Falldarstellung und Durchsicht einer evt. schon
geschriebenen Falldarstellung

Rechtsbeistand
Der DSR hat Anwälte,die
•

bei juristischen und verwaltungsrechtlichen Fragen
helfen

•

Überblick über die möglichen Konsequenzen
geben können

•

juristische Vorgehensweisen bei den beteiligten
Behörden kennen und evt. Präzedenzfälle kennen

•

es gibt eine Rechtsberatung „Telefon - Hotline“ im
DSR

Tillidsrepræsentant
( Vertrauensrepräsentant )
•

RepräsentantIn des DSR am Arbeitsplatz

•

Um sicherzustellen, dass Lohnvereinbarungen,
Inhalte des Arbeitsvertrages und „Arbeitsklima“Vereinbarungen eingehalten werden

•

Werden vom DSR sehr gut ausgebildet

•

Es gibt etwa 1300 TR im DSR

Arbejdsmiljørepræsentanter
Helfen vor Ort bei,
•

einem Arbeitsunfall am Arbeitsplatz

•

Problemen mit dem Arbeitsklima

•

physischen und psychischen Problemen am
Arbeitsplatz

•

auch direkter Kontakt mit DSR möglich

„Pflegefachgruppen“

•

Fachbezogene Kurse /
Kongresse

•

Fachbezogenes Netzwerk national / international

•

„Efteruddannelse“ - nach 5
Jahren im Fach

•

Fachbezogene Artikel etc……

Fachzeitschriften des DSR

z.B Fachartikel über neue nationale Ausbildung :
Koloskopierende Pflegekraft

„Wie komme ich weiter….?“

Universitäre Möglichkeiten
Diplom - Master - Cand. - Ph.d

Förderung durch den DSR, fachlich evt auch finanziell

z.B

Literaturrecherche

Pflegewissenschaftliche Artikel

Was ist zu tun,
bei einer Erkrankung/
Langzeiterkrankung

Lohnverhandlungen

Eingaben an den DSR von den MitgliederInnen ..wird im
„Kongress“ verhandelt…..

Eingabe der
Anästhesieabteilung über einen
Anästhesie - Lohnzuschlag .....
Zugunsten aller Pflegekräfte abgelehnt .....

Auch Hilfe bei :
•

Durchsicht der Lohnabrechnung !! ( Viele Fehler )

•

Einhalten der vereinbarten „Arbeitsverhältnisse“
( Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen )

•

Jobsuche

•

Rente

Aktueller öffentlicher Fall

Akuttelefon
•

Hat den „ärztlichen Bereitschaftsdienst“ abgelöst

•

Pflegekräfte haben am Telefon den ersten Kontakt
zum Patienten

•

Patienten können ein Foto des „Problems“ online
schicken

Aufgaben
•

Einen Termin in der ZNA geben

•

Einen Arzt / Ärztin zum Patienten schicken

•

Ins Krankenhaus einweisen

•

An einen Arzt / Ärztin telefonisch weitervermitteln

•

Zahnmedizinische und psychiatrische Hilfe
vermitteln

Aufgaben

•

Ratschläge erteilen, wenn die Erkrankung warten
kann, bis der eigene Arzt / Ärztin wieder
Sprechstunde hat

Probleme
•

Zu lange Wartezeiten ( 3 Minuten Regel ) ,
Pflegekräfte brauchen pro Patient zu lange

•

Zu wenige Pflegekräfte um die Spitzenzeiten
suffizient zu besetzen

•

Vermehrte Kündigungen aufgrund der hohen
Belastung

•

Angst vor Klagen / Sunhedsstyrelsen

Nye dødsfald kædes sammen med 1813-fejl

12.11.14 09:45

Nye dødsfald kædes sammen med 1813-fejl
Af Flemming Steen Pedersen,Onsdag den 22. oktober 2014, 22:30

Der er nu registreret otte utilsigtede hændelser med »dødelig« udgang i
tilknytning til ordningen i Region Hovedstaden, viser opgørelse. Regionen
kæmper også med alvorlig mangel på sygeplejersker til at tage mod opkaldene.
Flere nye dødsfald kædes nu sammen med fejl, der er begået i den omstridte 1813-akutordning i Region
Hovedstaden, hvor der bl.a. i perioder kan være meget lange ventetider på at komme igennem på telefonen.
Samtidig kniber det voldsomt med at skaffe det fornødne antal sygeplejersker til at besætte vagterne og tage imod
opkaldene fra akut syge borgere, som ringer for at at få hjælp.
Det fremgår af en orientering fra administrationen til politikere i regionen, som er bekymrede over udviklingen.
»Oplysningerne om dødsfaldene får alarmklokkerne til at ringe, personalesituationen er særdeles kritisk, og der er
stadig borgere, som kan komme til at vente meget længe på at komme igennem. Det gør mig nervøs for, om
kvaliteten er i orden i forhold til den ydelse, vi leverer,« siger Mette Abildgaard (K), som er medlem af
forretningsudvalget.
Læs også: Telefonchok får 1813-økonomi til at skride: »Det er vanvittigt«

Mögliche Todesfälle
im Zusammenhang
mit 1813 Fehlern

Ifølge en opgørelse over såkaldt utilsigtede hændelser blev der i løbet af det første halve år af 1813-ordningens
levetid registreret otte »dødelige« hændelser. Dermed er tallet vokset i forhold til tidligere på året. Her meldte
regionen ud, at der havde været tre dødsfald, hvor det »principielt« ikke kunne udelukkes, at ventetid på telefonisk
kontakt til 1813 eller på at få besøg af den kørende lægevagt kan have været medvirkende årsag til dødsfaldene.

Utilsigtede hændelser sker overalt
Der er ingen oplysninger om omstændighederne omkring de nye dødsfald, som optræder i forbindelse med
indberetninger om utilsigtede hændelser fra medarbejdere i sundhedsvæsenet. Den type indberetninger kommer
der over 50.000 af om året på landsplan, og det er ikke usædvanligt, at en del registreres som »dødelige«. Alene fra
hospitaler og andre virksomheder i Region Hovedstaden har der frem til august i år været rapporteret godt 13.000
utilsigtede hændelser, hvoraf 50 i løbet af det første halve år var »dødelige«.
Regionen understreger også, at 1813 nok har haft en rolle, men at der ikke behøver at være en sammenhæng
mellem den utilsigtede hændelse og udfaldet for patienten. En hændelse kan godt være klassificeret som dødelig,
selv om personen måske selv under de bedste omstændigheder og et optimalt forløb ville være død alligevel.
Læs også: Akut syge må regne med kontant 1813-afvisning
Politikere i forretningsudvalget har nu bedt administrationen om at få en nærmere redegørelse for dødsfaldene.
»Otte dødsfald vil altid være for mange. Men der sker utilsigtede hændelser overalt i sundhedsvæsenet, og det er et
spørgsmål, om dødsfaldene direkte kan relateres til 1813 eller ej. Det skal vi til bunds i,« siger Anne Ehrenreich (V).

Forventer flere problemer med bemanding
I orienteringen til politikerne oplyses det også, at der er betydelige udfordringer med at skaffe det fornødne
personale til at håndtere de tusindvis af opkald til 1813. Det har længe været kendt, at det har været svært at få
lægerne til at medvirke, men aktuelt er det største problem faktisk manglen på sygeplejersker, som efter planen skal
tage sig af langt de fleste opkald.

http://www.b.dk/node/30865583/print
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DSR

•

Verhandlung über höheren Lohn für die Arbeit bei
1813

•

Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit
REDIGERE T AF JAN HEDEGA ARD
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Panelet:
Skriv til: Debatredaktionen, Berlingske, Pilestræde 34, 1147 København K. Mail til: debat@berlingske.dk
Mads Lundby Hansen . Malene Trock Hempler . Jens Jonatan Steen . Lars
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LÆSERNE SKRIVER
Forsørgelse

INDSPARK
AF MALENE TROCK HEMPLER
Filosof

Det umulige valg

F

ronterne er ofte stejle i diskussioner om aktiv dødshjælp. Svarene argumenterede, men sorte eller hvide i forstanden for eller imod. For er man ikke helt
imod, så er man nødvendigvis (lidt) for. Det er en
problemstilling præget af det etiske dilemmas karakteristika: uanset valg, så vil det indebære tilsidesættelse
af væsentlige værdier. Der gives ikke et svar, som er i overensstemmelse med de relevante principper – henholdsvis ikke
at tage liv og den syges autonomi.
Hvornår er noget så ubærligt, at vi må bede andre om at
bære? Det gælder både, om man beder den syge at holde ud
eller andre om at eksekvere ens død. Hvorledes den kærlige
gerning?
VI ER ALLE dødelige. Og kun få kommer gennem livet uden
smerte og sygdom. Men hvordan anskues den syge? Vi priser
tit sundhedsvæsenet, men har vi opbygget et system, der er
tilstrækkeligt lydhørt over for den enkelte patient? Både undervejs i sygdomsforløbet, og i forholdet til dem, der klarer
sig ud på den anden side og måske bliver afhængige af støtte?
At blive syg indebærer ofte, at man overlades helt eller delvis i
andres hænder, men derfor kender den syge fortsat bedst sig
selv og skal mødes med viden, ikke med bedreviden. Hvorledes tegnes konturerne af et værdigt liv, værdig sygdom og
værdig død? Flere i min omgangskreds fortæller om situationer (er klar over den aldeles anekdotiske evidens), hvor
syge og pårørende bliver overhørt eller affejet. Både under
indlæggelser, og i efterfølgende kommunal sagsbehandling.
Er det en værdig hjælp? Vi er alle forskellige – at blive hørt og
få den fornødne, individualiserede hjælp bør generelt ikke
kræve argumentatoriske evner.
Debatten om aktiv dødshjælp vil ikke dø ud, men vender
tilbage. I den komplekse afvejning af ubærlig menneskelig
lidelse over for livets ukrænkelighed. I nogle forhold kan der
gives svar ved undersøgelse af det principielle, men netop
dilemmaet giver ikke et entydigt svar og indebærer kompromiset uanset.
Hvis den elskede vil dø og ser døden som eneste udfrielse
fra ekstremt lidelsesfyldte vilkår, er det så en kærlighedsgerning at søge hjælp dertil? Eller er det snarere kærligt at hjælpe
med at udholde lidelsen på trods? Hvis den sygdomsramte
absolut ikke vil mere og lider stor smerte eller nød, bliver
fordringen om at ville hjælpe dem i livet og ikke fra livet da
ubarmhjertig?
HVEM BÆRER ANSVARET og hvem kan dømme? Jeg vil
og kan ikke finde et eneste argument for, at en læge SKAL udføre aktiv dødshjælp. Men jeg kan finde grunde til, at en læge
helt undtagelsesvis og i særligt ulykkelige situationer MÅ.
Forudsat den syge – velinformeret om lindringsmuligheder – bærer sit oplyste, hele og myndige ansvar, om end ikke
praktisk formår at udføre gerningen selv. For hvis et myndigt
menneske kontinuerligt konsistent tigger og beder om at dø,
fordi det lider ubærligt, men ikke er i stand til at dø ved egen
hånd, bundet af eksempelvis lammelser uden udsigt til bedring, hvem kan da i sidste instans tillade sig at dømme, hvorvidt det liv bør være ukrænkeligt, udover den, der rent faktisk
lever det?
Vi må som samfund arbejde konsekvent for den syges
ret, for lydhørhed over for den syges syn på sygdom og egen
trivsel. For kærlige vilkår, der skaber optimale betingelser for
livsviljen. Så den syge ganske vist må kæmpe med sygdommen, men ikke med systemet.

Hver fjerde kontanthjælpsmodtager er indvandrer, kan man læse
i Berlingske 31.03. For et år siden
kunne man læse samme type historie; nemlig at antallet af udlændinge på kontanthjælp accelerer.
Så er det, man må spørge sig selv,
om det er klogt, at vi i Danmark bliver ved med at lukke mennesker
ind i landet, der ikke har forudsætningerne for at forsørge sig selv og
deres familier? Det er på høje tid,
at regeringen smider de berøringsangste handsker og sadler om.
I DF er vi ikke bange for at stille
krav, for med større krav til blandt
andet sprogkundskaber åbnes døren til uddannelse, arbejde og selvforsørgelse. At beherske det danske
sprog er altafgørende for, at man
kan klare sig i Danmark, og netop
derfor skal vi også kræve, at mennesker, som lever i vores land, også
taler vores sprog.
Carl Christian Ebbesen
Kultur- og fritidsborgmester

Red barnet
Nu skal det nødvendige forbud mod
rituel amputation af små drenge
(med en eufemisme kaldet »omskærelse«) ikke drukne i begrædelser over, at traditioner bliver forkastet. Gamle ceremonier er alene af
interesse for religiøse mennesker,
og det er ligegyldigt, om det er jøder,
muslimer, amerikanske kristne,

hinduer eller naturfolk i Afrika, som
foretager overgrebet på deres børn.
Vi, som taler imod rituel amputation, tænker på individet, barnet,
som skal have ukrænkelige rettigheder, nemlig retten til at sige til eller fra over for dette indgreb på deres krop, og det skal de kunne sige,
når de er blevet voksne. Det kan de
ikke, hvis indgrebet er blevet foretaget, da de var småbørn.
Sagen drejer sig altså ikke om, at
vi, som taler imod rituel amputation, blot er imod religionerne. Sagen
handler ganske enkelt om barnets
tarv, selv om jeg da personligt ikke
kan forstå, om end jeg nok kan forklare det fagligt, hvordan formentlig ædruelige voksne mennesker
kan tro, at der findes et overnaturligt væsen, som har indflydelse på
deres liv, og som de åbenbart skylder noget, men det må disse religiøse mennesker jo selv om. De skal
bare ikke kunne påtvinge spædbørn uafvendelige fysiske skader
med afsæt i disse forestillinger om
noget overnaturligt.
Niels Henrik Jessen
Grønnebakken 5
4200 Slagelse

Offentlige indkøb
Ja, når blot man ikke selv skal betale,
så køber mange ind, der er ansat i
det offentlige for at varetage borgernes økonomiske interesser. Der er
blot det, at vi har erfaret at end ikke
hos DSB kan man lave en købsaf-

DAGENS BREV

Lad os nu få en saglig 1813-debat
Værdien og kvaliteten af 1813-akuttelefonen i Region Hovedstaden debatteres intensivt i disse måneder. 1813 er blevet kampplads for politikere,
faglige organisationer og eksperter. Nogle af aktørerne har en klar interesse i at holde debatten i live og derved kunne profilere sig over for vælgere
og medlemmer. Det bærer debatten desværre tydeligt præg af.
Og det går hårdt for sig i debatten. Især går det hårdt ud over de sygeplejersker, der tager imod borgernes opkald. Senest i Berlingske lørdag
29. marts, hvor der sættes spørgsmålstegn ved sygeplejerskernes faglighed: Sygeplejersker mangler oplæring og er usikre, forlyder det i avisen
på baggrund af en rapport fra Sundhedsstyrelsen.
Lægeforeningens formand Mads Koch bærer benzin til bålet og udtaler
til avisen: »De praktiserende læger har de faglige kompetencer til at vurdere alvoren i de mange opkald, som i høj grad mangler i den nuværende
organisation’.
Spørgsmål, der vedrører patientsikkerheden, skal tages yderst alvorligt.
Det er indlysende. Men at drage den konklusion udfra Sundhedsstyrelsens rapport, at sygeplejersker ikke har fagligheden til at vurdere alvoren i
en patients klager over og beskrivelse af symptomer, er decideret nonsens.
Sygeplejersker har altid observeret patienter og deres symptomer og
vurderet alvorligheden. Faktisk foretager sygeplejersker massevis af observationer og vurderinger hver eneste dag i det danske sundhedsvæsen.
Det er der intet nyt i. Intet! Tværtimod ligger det i sygeplejerskers virksomhedsområde og autorisation at beslutte og handle på patientobservationer. Det sker daglig alle steder hvor sygeplejersker arbejder.
Det styrker på ingen måde arbejdet for at forbedre 1813-ordningen
på de punkter, som Sundhedsstyrelsen påpeger, at gøre debatten til et
spørgsmål om sygeplejerskers faglighed. Det er under lavmål.
Lad os i stedet se på, om retningslinjerne kan forbedres, om oplæringen for læger og sygeplejersker er tilstrækkelig, om der er personale nok
osv. Patienter og borgere skal have høj kvalitet af akuttilbuddene. Og lige
præcis derfor har vi brug for en saglig debat om 1813. Og ikke den faglige
og politiske mudderkastning, som vi er vidne til i øjeblikket.
Vibeke Westh og Grete Christensen
hhv. kredsformand og formand for Dansk Sygeplejeråd

tale, hvori det klart fremgår, at betaling først vil ske, når det leverede
produkt, altså i dette tilfælde de
mange togsæt, fungerer tilfredsstillende. Dette har kostet hundred-vis
af millioner, fordi togsættene endnu
ikke kan køre. Fejl på fejl, men da
man har betalt de mange penge, har
leverandøren jo ikke travlt. Hvorfor blacklister man dog ikke en så
uansvarlig leverandør? Tag eksempler på indkøb til forsvaret. Det er
nøjagtig det samme. Her indkøber
man også for hundredvis af millioner kroner udstyr, helikoptere mm.,
der ikke fungerer, men ganske givet
er betalt. Og nu skal der så indkøbes
for adskillige tusinde millioner jetjagere. Ja, man må sandelig sige, at vi
smider om os med penge. Derfor er
det så dyrt at leve i Danmark.
Kurt Dirach
Svejsegangen 2B
2690 Karlslunde

Vi græmmes
Berlingske har fået lyst til at lave en
ugentlig annoncefri papiravis med
sigte på de 6-12-årige. Det lyder som
et spændende forsøg, men hvorfor
kalde avisen »Kids’ News«? Redaktøren forklarer sig med, at et flertal
af forældre og børn valgte dette
navn blandt flere mulige, mens redaktøren helst havde beholdt sit
eget forslag »Globus«.
Modersmål-Selskabet
påtaler
unødig brug af engelsk, når det danske sprog har velvalgte danske betegnelser. Derfor græmmes vi i det
konkrete tilfælde, hvor der samtidig
er et fuldstændigt misforhold mellem navn og indhold, da vi går udfra, at der er tale om en dansksproget avis, selv om der nu skal læres
engelsk fra 1. klasse. Og bladet er vel
næppe udsat for international konkurrence?
Weekendavisen har et udmærket tillæg for de yngre læsere med
navnet »Faktisk«, ligesom alle avisens øvrige tillæg har danskklingende navne som Bøger, Kultur og
Ideer. Men Weekendavisens chefredaktør Anne Knudsen fik jo heller
ikke uberettiget Modersmål-Prisen
i 2008 for sin store respekt for det
gode danske sprog.
Henrik Munck
Næstformand i
Modersmål-Selskabet
SVAR: Når Berlingskes nye børneavis »Kids’ News« har fået dette
navn, skyldes det ikke mindst inspiration fra netop dem, avisen
henvender sig til: Børnene. Det er
børn, der har fundet på navnet. Og
det er børn og deres forældre, der
har været med til at vælge navnet.
Sproget er en foranderlig størrelse;
en del af forandringen lige nu er, at
mange engelske ord integreres i det
danske sprog, og at skoleelever meget snart skal have engelsk allerede
fra 1. klasse. Også indholdet i »Kids’
News« kommer til at afspejle børns
nysgerrighed efter at vide mere om,
hvad der sker rundt omkring i verden. Det har også spillet ind i valget
af navnet »Kids’ News«.
Red.
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