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FRA HVERDAGENS  
MANGE UDFORDRINGER

TIL MULIGE 
HANDLINGER
Tillidsrepræsentanterne i Horsens 

Kommune er ét af fire TR-kollegier, 

der har deltaget i DSR, Kreds  

Midtjyllands særlige indsats med 

at styrke tillidsrepræsentanters 

rolle i dagligdagen.

Fællestillidsrepræsen-
tant Vinnie Larsen (tv) 
og tillidsrepræsentant 
Louise Wilholdt fra  
Horsens Kommune  
i en glad stund.

17

I
vrig debat og diskussion samt tætskreven 

whiteboardtavle var resultatet efter det 

første tre timer lange introduktions- og 

inspirationsmøde, som det fem mand store 

TR-kollegie fra Horsens Kommune afholdt 

med repræsentanter fra Kreds Midtjylland. 

Målet med mødet var at få TR-kollegiet sporet 

ind på de områder, tillidsrepræsentanterne 

gerne vil have fokus på fremadrettet.

”Det var et inspirerende og lærerigt møde,” 

fortæller Vinnie Larsen, der er fællestillids-

repræsentant for sygeplejerskerne i Horsens 

Kommune. Det var også hende, der greb bol-

den, da DSR, Kreds Midtjylland under et FTR-

møde i foråret 2017 efterlyste TR-kollegier, 

der ønskede at blive involveret i et særligt 

forløb, der havde specifikt fokus på tillidsre-

præsentanters rolle.

Tæt samarbejde

”Jeg synes, indsatsen lød meget interessant 

og som et forløb, der forhåbentlig ville kunne 

kaste både gode snakke og resultater af sig,” 

siger Vinnie. 

”Samtidig fandt jeg det interessant, at 

det vil være en indsats fokuseret på vores 

hverdagsudfordringer, og derfor forhørte 

jeg mig i kollegiet. Heldigvis var jeg ikke ene 

om at finde indsatsen interessant, og vi har 

bestemt ikke fortrudt vores deltagelse,” for-

tæller Vinnie og smiler til sin kollega Louise 

Wilholdt, der nikker. Som tidligere tillids-

Indtil videre har TR-kollegierne i 

Horsens og Syddjurs Kommuner samt 

på Hospitalsenheden Horsens og Ho-

spitalsenhed Vest, Kirurgien deltaget i 

TR-indsatsen.

Tilbuddet består af inspirations-

samtale, sparring og værksteder om 

’Argumentation og indflydelse’, ’TR-

kollegiets arbejdsmiljø’ og ’Forhand-

lede løsninger’.

KREDSENS INDSATS MED 
TILLIDSREPRÆSENTANTER

repræsentant for sygeplejerskerne tilknyt-

tet Sygeplejen Vest i Horsens kommune er 

Louise del af TR-kollegiet. Til daglig arbejder 

hun som sygeplejerske i ’Sygeplejekoordina-

tionen’ i Horsens Kommune, hvor hun nu er 

tillidsrepræsentant.  

”Det har været meget positivt, at indsatsen 

tog udgangspunkt i vores ønsker og de udfor-

dringer, vi står med. Samtidig har det været 

rigtig fedt, at vi har haft et tæt samarbejde 

med kredsen. Vi føler, at kredsen nu er tæt-

tere på os end tidligere. Nok også fordi vi har 

fået øjnene op for flere af de kompetencer og 

redskaber, kredsen byder på både i sekreta-

riatet samt politisk,” uddyber Louise.

De første skridt

I en hverdag knap på tid besluttede kollegiet 

at tilrettelægge indsatsen i de allerede plan-

lagte månedlige TR-møder.

”Forløbet kræver, at man som arbejds-

plads investerer tiden til det. Derfor viste det 

sig som den rigtige løsning for os at udnytte 

vores TR-møder,” fortæller Vinnie.

Efter første møde udkrystalliserede 

emnet ’Forhandlinger’ sig som det, kollegiet 

ønskede at gå mere i dybden med. Senere 

kom også ’Dokumentation’ øverst på priori-

teringslisten. 

”Det kunne lige så godt have været alle 

repræsentant for sygeplejerskerne tilknyt--

tet Sygeplejen Vest i Horsens kommune er 

Louise del af TR-kollegiet. Til daglig arbejder 

hun som sygeplejerske i ’Sygeplejekoordina-

tionen’ i Horsens Kommune, hvor hun nu er 

En tilplastret 
whiteboard-tavle  
har været udgangs-
punktet for det 
fortsatte arbejde 
efter første møde 
om TR-indsatsen i 
Horsens Kommune.



godt på vej,” siger Louise, inden makkerpar-

ret griber fat i et relevant eksempel.

”OK18-forløbet har jo !nt vist, at stærkt 

sammenhold kan sikre en forhandlet løsning, 

så selvom vejen dertil kan være bøvlet, så kan 

det være indsatsen værd,” fremhæver de.

Hverdagen udfordrer

Horsens Kommune har været igennem en 

lang proces med en stor reorganisering af 

hele sygeplejen, og det har i sig selv været 

krævende for tillidsrepræsentanterne at 

skulle forholde sig til. Oveni har kollegiet 

været udfordret af en mulig konflikt i et 

langstrakt OK18-forløb, som også har tæret 

på kræfterne. Med det fulde fokus på disse 

områder har det derfor været svært at fast-

mulige andre områder, og vi kom også vidt 

omkring i den brainstorm, der åbnede ind-

satsen,” fortæller Louise.

”Kredsen hjalp os, så vi kunne spore os 

ind på, hvad der var relevant og samtidig 

give os modet til at lade andre store emner 

stå lidt i baggrunden,” siger Vinnie.

Mere på forkant

Forhandlinger havde længe været et om-

råde, som tillidsrepræsentanterne ønskede 

at få mere fokus på.

”Tidligere følte vi os tit på bagkant. Eksem-

pelvis i ansættelsesprocedurer. Med indsat-

sen er vi blevet skarpere på vores rolle, og 

hvad vi kan og ønsker at bidrage med, når 

der skal ansættes nye sygeplejersker i kom-

munen,” nævner Vinnie som eksempel.

”Vi føler, at vi kan give vigtige input til den 

Kredsbestyrelsen har besluttet, at 

formålet med indsatsen er at understøtte 

tillidsrepræsentanter i deres lokale ar-

bejde med at identificere sygeplejerskers 

udfordringer i den konkrete virkelighed, 

sygeplejerskerne står i, og i forlængelse 

heraf indgå i dialog med arbejdsmiljø-

repræsentanter, kolleger og ledere om 

løsninger til gavn for sygeplejerskerne.

MIDTJYSK TR-INDSATS

profil, kommunen ønsker, og derfor ønsker vi 

at blive medinddraget så tidligt som muligt, 

og jeg synes faktisk, at det er lykkes os ret 

godt efterfølgende,” fortæller Vinnie. Hun 

fremhæver det også som positivt, at tillidsre-

præsentanterne har haft et fokus på at være 

konstruktivt medspillende.

”Det er så let at blive et brokkehoved, 

når vi oplever en travl hverdag med mange 

udfordringer, og derfor har det været fedt at 

opleve, at ledelsen ofte har lyttet, når vi har 

været på forkant og bidraget undervejs. Alt 

er dog naturligvis ikke lyserødt, for nogle ting 

er meget svære at rykke ved,” siger Vinnie og 

nævner som eksempel, at det er kompliceret 

at forhandle tillæg hjem til erfarne sygeple-

jersker. 

Forhandlede løsninger er mulige

TR-indsatsen tilrettelægges i samarbejde 

med det enkelte TR-kollegie. Idéen er, at 

der udarbejdes en fælles plan for gennem-

førelsen af indsatsen, når den begynder. 

Udover den indledende inspirationssamtale 

består den desuden af tilbud om sparring 

samt værksteder med overskrifterne: ’TR-

kollegiets arbejdsmiljø,’ ’Argumentation og 

indflydelse’ samt ’Forhandlede løsninger,’ 

hvor der er mulighed for et prioriteret fokus 

eller at gå et spadestik dybere.  

”De forhandlede løsninger, som var det 

værksted, vi deltog i, er jo drømmescenariet 

for vores arbejde og udfordringer. Det kan 

bestemt ikke altid lykkes, men jeg synes, vi er 

blevet langt mere proaktive, og det hjælper 
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  Med indsatsen er vi  

blevet skarpere på vores rolle, 

og hvad vi kan og ønsker at 

bidrage med.”   
Vinnie Larsen, FTR, Horsens Kommune

  ”Det har været meget posi-

tivt, at indsatsen tog udgangs-

punkt i vores ønsker og de 

udfordringer, vi står med.”   
Louise Wilholdt, TR, Horsens Kommune

     MIDTNYT           19

Gå i dialog med din lokale kredsnæstformand eller tag 

kontakt til organisationskonsulent Tina Bach fra DSR, 

Kreds Midtjylland via tab@dsr.dk eller 4695 4607.

ER TR-INDSATSEN NOGET FOR JER?

holde arbejdsmetoderne, som TR-indsatsen 

afstedkom.

”Vi er kommet lidt i ubalance, men som 

tingene langsomt falder på plads, er jeg slet 

ikke i tvivl om, at vi hurtigt kan gribe fat i de 

værktøjer, vi har lært, så vi kan arbejde mere 

fokuseret med de problemstillinger, vi ople-

ver,” understreger Louise. I Sygeplejekoordi-

nationen, hvor hun arbejder, har de et sær-

ligt fokus på dokumentation, og erfaringerne 

fra deres arbejde kan forhå-

bentlig bredes ud 

til andre områder 

af sygeplejen i 

Horsens, da netop 

dokumentation 

ofte er kilde til 

daglige frustratio-

ner i kommunen.

”Som tillidsre-

præsentant er det 

vigtigt at kende sin 

besøgelsestid, at 

være bevidst om sin 

rolle, men samtidig 

gribe mulighederne for medindflydelse, når 

man får dem, og det er vi blevet skarpere 

til efter vores deltagelse i TR-indsatsen,” 

opsummerer Vinnie, inden Louise runder af:

”Vi er også blevet bedre til at træde et 

skridt tilbage og spørge os selv: ’Hvorfor er 

det her et problem?’ Det hjælper os til at 

sætte ord på kernen i problematikken, og 

så er det også lettere at finde frem til mulige 

løsninger i processen.” 
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Kredsbestyrelsen har besluttet at 

fortsætte TR-indsatsen de kommende 

år og tilbyde fire nye TR-kollegier  

at deltage fra efteråret 2018.

HOLSTEBRO/ 

HERNING OG OMEGN 

 

Onsdag 5. september 2018  

kl. 8.30-17.00   

Sommerudflugt til Fur med 

rundvisning ved den blinde 

guide John Bertelsen. 

Frokost og rundvisning på  

Fur Bryghus v. bryghusejer 

Mildred Fog, der fortæller om 

sit liv fra at være sygeplejerske 

til pludselig at stå med ansva-

ret for bryghus og restaurant. 

Nærmere info om bustider 

mm på dsr.dk/midtjylland 

Pris: 300,- kr. pr. person,  

drikkevarer for egen regning. 

Der er højst plads til 50 i  

bussen, så "først til mølle"- 

princippet gælder. 

Tilmelding senest 14. august 

til 9741 4345 eller  

kmk_285@hotmail.com 

VIBORG/SKIVE OG  

OMEGN 

 

Fredag 6. juni 2018 

Udflugt til herregårdsmuseet 

Gammel Estrup 

Afgang fra Skive kl. 08.30. 

Opsamling i Viborg/Kjellerup. 

Nærmere info følger.

Onsdag 26. september 2018 

kl. 14.00-16.30. 

”Da Nepal skælvede” v. Kurt 

Lomborg, der fortæller om 

genopbygningen af landet 

efter jordskælvet i 2015. 

Sted: Mønsted Kro Holstebro-

vej 205, 8800 Viborg 

Pris: 60 kr. 

Tilmelding på tlf. 8688 0084, 

ingridboege@hotmail.com  

eller tlf. 2567 7361,  

emjkoefoed@gmail.com 

 

 

AARHUS OG OMEGN 

 

Tirsdag 4. september 2018 

kl. 14.00-16.00 

”Hvis suk var luftballoner”  

v. Annette Jakobsen om den 

tyske interneringslejr i Ry efter 

krigen. 

Sted: Klostercaféen, Pejse-

stuen, Klostergade 37 1. sal, 

Aarhus C. 

Pris: Ka%e og kage 30 kr. 

Til/afmelding: 2398 1009 

senest fredag før mødet

Som senior i Kreds Midtjylland kan du 

deltage i arrangementer tilrettelagt af  

de tre lokale Seniorsammenslutninger.  

Se det fulde forårsprogram på dsr.dk/

midtjylland

TILBUD  

TIL SENIORER


