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Pkt. 2 Valg af dirigent 

 

Kredsbestyrelsen indstiller at: 

Tidligere formand for Dbio, Region Midtjylland Mette Thomsen vælges 
som dirigent for Generalforsamlingen 2020 
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Pkt. 3 Valg stemmetællere 

 
Alle afstemninger foregår ved elektronisk afstemning ved hjem af afstemningsværktøjet 
Agenda Live, skal der ikke vælges stemmetællere. 

Under generalforsamlingen er der i mødelokalet i Silkeborg en valgkonsulent fra Agenda 
Live tilstede. 

Valgkonsulenten fra Agenda Live sikrer, at valghandlingerne gennemføres juridisk korrekt 
og at valgresultatet er gældende i forhold til antal stemmeberettigede og antal afgivne 
stemmer. 

Valgresultatet vil, af dirigenten blive oplyst efter hver valghandling. 

Hvis du er stemmeberettiget, d.v.s. har aktivt medlemskab, skal du logge dig på Agenda 
Live (app.agendalive.dk). Har du ikke fået registreret dig, så følg vejledningen i den mail, 
Agenda Live har sendt dig. 
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Pkt. 4 Forslag til dagsorden 
 
 
1. Velkomst  

2 Valg af dirigent  

3. Valg af stemmetællere 
 Alle afstemninger foregår ved elektronisk afstemning ved hjem af 
 afstemningsværktøjet Agenda Live, skal der ikke vælges stemmetællere. 
 
4.  Godkendelse af dagsorden  
 Vedlagt 
 
5.  Godkendelse af forretningsorden  
 Vedlagt 
 
6.  Beretning om kredsens virksomhed  

7.  Forelæggelse af kredsens regnskab og rammebudget til orientering  
 Vedlagt 
 
8.  Kredsbestyrelsens debatoplæg 
 Fleksibilitet – en fælles udfordring i sundhedsvæsenet 
 Vedlagt 
 
9.  Indkomne forslag  
 Overenskomst- og arbejdstidsaftale for sygeplejersker i administrative funktioner 
 Forslagsstiller: Jette Brøndum Mortensen på vegne af sygeplejersker ansat som 
 sundhedsfaglige IT-konsulenter i IT-afdelingen, Region Midtjylland 
 Vedlagt 
  
10.  Valg af regnskabskontrollanter samt suppleanter for disse  
  
11.  Eventuelt  



                                                                                                   

 

Generalforsamling den 27. oktober 2020 

 
 
Pkt. 5 Forslag til forretningsorden 
 
Tidspunkter: Start kl.17.00 
Slut kl. 19.30 
 
 
1. Generalforsamlingen starter kl. 17.00. 
 
2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af indtjekkede 
 medlemmer. 
 
3. Beslutninger vedtaget på generalforsamlingen skal, for at være gyldige, 
 være vedtaget ved almindelig stemmeflerhed,  
 • alle afstemninger er elektroniske 
 • stemmetælling foretages ved hjælp af afstemningsværktøjet Agenda Live 
 
4. Ordet begæres ved at trykke ”Bed om ordet” i øverste højre hjørne 
 
5. De indtegnede får ordet i den rækkefølge det vurderes, at de har indtegnet 
 sig. Medlemmer der ønsker ordet skal fremgå med fulde navn 
 
6. Deltagerne opfordres til at sætte video på, når der tales, det er dog ikke et 
 krav. Det er kun den der taler, der har mikrofonen tændt. 
 
7. Dirigenten kan stille forslag om afslutning af debatten med de indtegnede 
 talere 
 
8. Ønske om ordet til et dagsordenspunkt kan først begæres når pågældende 
 punkt kommer på dagsorden. 
 
9. Der kan indføres begrænset taletid, hvis dette skønnes nødvendigt. 
 
10. Ingen kan få ordet mere end tre gange under samme punkt med 
 undtagelse af formanden og forslagsstillere. 
 
11. Aktive medlemmer, herunder seniorer har tale- og stemmeret. Passive 
 medlemmer har tale - men ikke stemmeret. 
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7. Forelæggelse af regnskab og budget til orientering 
 

Hovedtal regnskab 2018 og 2019 

  
 Årsrapport 2018   Årsrapport 

2019  
 Indtægter        25.263.897        26.014.955  
 Rådighedsbeløb fra DSR   21.819.958   22.288.175  
 Godtgørelse Akutfond     2.948.906     3.452.158  
 Godtgørelse Garantifonden        235.287  0 
 Finansielle indtægter i alt             259.458             274.622  
 Øvrige indtægter i alt                    288  0 

   
 Udgifter        23.997.519        25.950.182  
 Kontingent til andre organisationer               91.785               89.569  
 TR aktiviteter          1.423.955          1.558.374  
 KB aktiviteter             657.620             861.324  
 SLS aktiviteter               24.951               14.060  
 AMIR aktiviteter         222.135        221.929  
 Mødeaktiviteter,  forhandlinger og faglige 
aktiviteter          2.417.648          2.810.234  

 Støttebeløb, kulturelle og humanitære        2.300  
    

21.541  
 Repræsentation               31.204               15.056  
 Kommunikation             739.591             685.785  
 Løn- og personaleudgifter        15.454.466        16.465.782  
 Administrationsomkostninger             503.781             737.907  
 Lokaleomkostninger     2.141.979     2.178.177  
 Afskrivninger total             286.089             290.406  
 Finansielle omkostninger                      15                      38  
    
 Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjyllands formue      
Egenkapital pr. 1. januar 2019 - 2020 12.989.834 13.054.608 
Øremærkede henlæggelser 0 0 
Stamkampital 14.972 medlemmer x kr. 310,00 / 2019 4.641.320  
Stamkapital 15.195 medlemmer x kr. 313,90 / 2020  4.769.855 
Frie midler 8.348.514 8.284.753 

   



                                                                                                   

 

Generalforsamling den 27. oktober 2020 

 
 
Kommentering af kredsens formue:                                                                                                    
Hovedbestyrelsen har tidligere vedtaget en model for organisationens/kredsens 
egenkapital.  Egenkapitalen består af hhv. stamkapitalen og de frie midler.  
Stamkapitalen er den bundne kapital, som udgør et sundt økonomisk fundament. Den frie 
kapital kan bruges til aktiviteter.  
Stamkapitalen skal stå i forhold til formuens størrelse, den nødvendige solvensgrad og 
kredsens forpligtigelser. På denne baggrund udgør beløbet i 2021 kr. 313,90 pr. medlem i 
kategorierne erhvervsaktive, ikke i beskæftigelse og studerende. 
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Hovedtal detailbudget 2021, rammebudget 2022 og 2023 

  

Ramme-  
budget 2021 

Detailbudget 
2021                
0,4% 

Ramme-  
budget 2022                 

2.1% 

Ramme-
budget 2023                  

2.1%  
Indtægter   26.934.720        26.747.250        27.301.041        26.865.321       

Rådighedsbeløb   23.429.000        23.048.000        23.561.000        23.084.000       
Akutfonden     3.235.720          3.399.250          3.440.041          3.481.321       
Formueforvaltning        270.000             300.000             300.000             300.000       
          
Kredsens underskud     1.356.729          2.094.631          1.104.259          2.134.879       

         
Udgifter i alt   28.291.449        28.841.881        28.405.300        29.000.200       
Medlemsrekruttering og fastholdelse      1.629.000          1.496.825          1.528.000          1.560.000       
Tillidsvalgte      1.573.000          1.549.739          1.569.000          1.602.000       
Organisation     1.226.000          1.229.680          1.329.500          1.281.500       
Arbejdsmiljø         954.000             997.850          1.018.500          1.040.000       
Sygeplejerskers løn- og ansættelse         352.000             355.000             342.000             350.000       
Samfundspolitik         112.550             150.000             153.000             156.000       
Sygeplejeprofession og 
sundhedspolitik     1.520.800          2.625.500          1.605.500          1.996.500       
Administration         752.000             820.000             837.000             854.000       
Ejendomsadministration     2.360.000          2.466.545          2.518.000          2.570.800       
Personaleforhold    17.344.000        16.790.451        17.143.000        17.503.000       
IT           97.199               70.000               71.500               73.000       
Afskrivninger        370.900             290.300             290.300               13.400       
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Pkt. 8 Kredsbestyrelsens debatoplæg 
                                                         
Fleksibilitet – en fælles udfordring i sundhedsvæsenet  
Det danske sundhedsvæsen er underfinansieret og underbemandet, 
og den demografiske udvikling og udviklingen i sygdomsmønstre 
presser sundhedsvæsenet. Dertil kommer nye behandlinger og ny 
teknologi, der redder og forbedrer liv, og som befolkningen med rette 
forventer implementeret i det offentlige sundhedsvæsen. Spændet 
mellem opgaver og ressourcer bliver større og større, og udviklingen 
peger frem mod en uholdbar situation. Vi står i fællesskab overfor en stor udfordring, der 
længe har været i spil, og som er tiltagende. 
 
Den manglende tilførsel af tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at imødekomme 
udviklingen har resulteret i et fortsat stigende pres på sundhedsprofessionelle, som løser 
markant flere opgaver end tidligere. Ikke mindst på sygeplejersker, som tæller næsten 
halvdelen af sygehuspersonalet og udfylder en central rolle i kommuner, almen praksis 
mv. 
 
Sygeplejersker står helt i front, når patienter og pårørende møder sundhedsvæsenet 
med stigende krav. På trods af et underfinansieret sundhedsvæsen med tilhørende 
undernormering formår vi at opretholde en stor tillid hos danskerne til vores fag og virke. 
Sygeplejersker er blevet bolværket, der med en til stadighed stigende effektivitet og 
fleksibilitet sikrer danskerne sundhed og tryghed. 
 
Hvordan kan vi arbejde for, at tilliden til vores fag og virke opretholdes, når øget pres på 

effektivitet og fleksibilitet ikke længere kan eller skal lukke hullet mellem opgaver og 
ressourcer? 

 
Ny virkelighed – det samme svar 
Foråret 2020 blev en omvæltning for sundhedsvæsenet. COVID-19 satte på én og 
samme tid farten op og bremsede sundhedsvæsenets indsats for danskernes sundhed. 
Sundhedsvæsenets håndtering af pandemien bar Danmark sikkert igennem den første 
akutte fase og skubbede samtidig udskudte behandlinger foran sig. Dertil kommer 
opretholdelsen af beredskab til fortsat håndtering af COVID-19. Begge dele skal løses 
sideløbende med driften i et i forvejen presset sundhedsvæsen. 
 
I den akutte fase med håndtering af COVID-19 var det igen sundhedspersonalets 
fleksibilitet, der sikrede sundhedsvæsenets indsats for danskernes sundhed. Sygeplejersker 
blev flyttet fra deres sædvanlige arbejdsområde til arbejdet med patienter med COVID-
19. Det er en vanskelig og krævende opgave, der kræver oplæring og reel 
kompetenceudvikling. I en krisetid kan man meget, og vi er med rette blevet hyldet som 
hverdagshelte. Men det er kun i tegneserier, at et moderne samfunds udfordringer skal  
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løses af helte. Udfordringer skal løses af medarbejdere, som kan agere inden for rimelige 
rammer, der giver plads til at udfolde den for patienten fornødne faglighed. 
 

Hvilke krav kan vi stille til rammerne for fleksibilitet, så sygeplejersker 
også i krisetid har et fagligt råderum og kan levere faglig kvalitet? 

 
Fleksibilitet som universalmiddel? 
Fleksibilitet kan betyde spændende nye muligheder og være et effektivt middel til 
opgaveløsning, når det anvendes i en gensidig god relation mellem arbejdsgiver og -
tager, hvor der er respekt for både den enkelte og kollektivet i arbejdstilrettelæggelsen, 
og når det er foreneligt med den lokale normering og den sygeplejefaglige ydelse. 
 
Men fleksibilitet kan også udfordre den enkelte, arbejdslivet og sammenhængen mellem 
arbejds- og privatliv. Og forflytningen af sygeplejersker til nye afdelinger, nye specialer, 
nye kolleger og ny ledelse kan resultere i en afspecialisering med tab af fagviden, som 
underminerer den sygeplejefaglige kvalitet. 
 
Desværre ser vi, at et øget pres på fleksibiliteten uden den nødvendige hensyntagen til 
medarbejdere og faglighed er blevet en universalmiddel mod sundhedsvæsenets 
udfordringer i både den ordinære drift og i krisetid. Men det er en kortsigtet løsning, som 
hverken tjener ledelse, sundhedspersonale eller patienter, borgere og pårørende. Det 
har konsekvenser for ledelsens mulighed for at tiltrække og fastholde arbejdskraft, 
konsekvenser for medarbejdernes arbejdsvilkår og ikke mindst konsekvenser for kvaliteten 
af de sundhedsydelser, som borgerne tilbydes. Tre sider af samme sag. 
 

Hvordan kan vi arbejde for, at fleksibilitet bliver bæredygtig i forhold til faglighed og 
balance mellem arbejdsliv og fritid? Og hvordan kan vi agere i fællesskab, når fleksibilitet 

bliver en barriere herfor? 
 
Bliv og forbliv sygeplejerske 
Den rette sygeplejerske-patient ratio har afgørende betydning for faglig kvalitet og 
dermed for patienternes helbred og forløb. Det sparer både liv og penge, når 
sygeplejerske-patient ratioen forbedres. Det er kendt – og forskningsbaseret – viden. 
 
Et reduceret pres på arbejdsmængden er ikke kun godt for patienten. Det giver også 
større arbejdsglæde, færre udbrændte sygeplejersker og færre, der får lyst til at forlade 
faget – igen med betydning for kvaliteten. COVID-19 viste os et glimt af de muligheder, 
der ligger i et arbejdsmiljø med øget kvalitet for ikke bare patienter men også for 
medarbejdere. 
 
Et forbedret arbejdsmiljø er et nødvendigt skridt, hvis den nationale ambition om flere 
sygeplejersker skal lykkes. Dertil kommer behovet for bedre rekruttering, tilpasset 
uddannelse, ordentlige introduktionsforløb, gode muligheder for kompetenceudvikling 
og ikke mindst en fair værdisættelse af vores sygeplejefaglige indsats. 
 

Hvordan kan vi påvirke, at den rette fleksibilitet implementeres, så det fortsat er 
attraktivt at uddanne sig som sygeplejerske og attraktivt at forblive sygeplejerske? 
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Vi kan meget mere end COVID-19 
Det stigende pres på sundhedsvæsenet var også aktuelt på vores seneste 
generalforsamling i 2018. Og det er det også på den næste. Hvis sundhedsvæsenet skal 
forblive en attraktiv arbejdsplads, skal der investeres i normeringer og arbejdsvilkår. Det er 
den eneste farbare vej, hvis vi fortsat skal kunne bidrage sygeplejefagligt på højt niveau i 
et velfungerende og effektivt sundhedsvæsen, hvor der er fagligt råderum og faglig 
kvalitet til gavn for patienter, pårørende og borgere. Det er fundamentet i et stærkt 
offentligt sundhedsvæsen, som ikke alene kan overkomme COVID-19, men også kan 
håndtere de udfordringer, som vi med et underfinansieret sundhedsvæsen har skubbet 
foran os i mere end et årti. 
 

Hvordan kan vi yde indflydelse på, at der investeres tilstrækkeligt i 
normeringer og arbejdsvilkår til at opretholde et højt sygplejefagligt niveau? 

 
Dét vil vi sammen 
Viljen til at påvirke eget handlerum og ønsket om faglig dialog er vigtig for 
sygeplejersker. Det er i dialogen i hverdagen, vi finder de nødvendige muligheder, og 
det er i samarbejdet og i fællesskabet, vi kan arbejde med at omsætte det til 
bæredygtig praksis. Vi skal alle – individ, arbejdsplads, kreds – tage ansvar og forpligtige 
os til en både individuel og kollektiv indsats for, at den sygeplejefaglige kvalitet og 
sygeplejerskers arbejdsliv ikke undermineres af et ensidigt syn på fleksibilitet.  
 
Det indstilles derfor til generalforsamlingen, at Kreds Midtjylland i det fortsatte arbejde for 
sikring af sygeplejefaglig kvalitet i sundhedsvæsenet diskuterer, hvornår, hvor og hvordan 
fleksibilitet kan og ikke kan bidrage til udvikling af sygeplejen og til sygeplejerskers 
arbejdsliv – både i hverdag og i krise. 
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Pkt. 9 Indkomne forslag 
 
 
Overenskomst- og arbejdstidsaftale for sygeplejersker i administrative funktioner. 
 
Forslagsstiller 
Aktivt medlem og tillidsrepræsentant, Jette Brøndum Mortensen på vegne af 
sygeplejersker ansat som sundhedsfaglige IT-konsulenter i IT-afdelingen, Region 
Midtjylland. 
 
Motivation 
Vi arbejder med IT-sundhedsfaglige opgaver, der har relation til vores sygeplejefaglige 
uddannelse. Vi bruger uddannelsen som sygeplejerske i vores funktioner og 
opgavevaretagelse, men vi arbejder ikke direkte med patienter. Vi oplever, at DSR har 
minimalt kendskab til og interesse for vores gruppe og opgaver, fordi vi er en lille gruppe 
for nuværende. 
 
Vi bliver flere og flere sygeplejersker, der arbejder med administrative opgaver med 
sundhedsfaglig karakter og ikke varetager opgaver relateret direkte til patienter. Vi står i 
et spændingsfelt mellem det at have administrative opgaver ift. vores uddannelse uden 
at være hverken klinikere eller ledere. En tendens som vi er sikre på øges i fremtiden. 
 
Vi er alligevel en del af sygeplejerskernes OK- og arbejdstidsaftale. Vi har svært ved at se 
os selv i basisoverenskomsten pga. andre opgaver, projekter, deadlines osv. 
 
Vi tror ikke, at vi er den eneste gruppe af sygeplejersker, som oplever udfordringen. Vi er 
sikre på, at andre lignende grupper af sygeplejersker har samme oplevelse som os. 
 
Vi ønsker derfor en drøftelse af en ny OK- og arbejdstidsaftale, som favner sygeplejersker 
ansat i administrative funktioner på områder, der ikke er direkte i klinikken, men hvor der 
arbejdes med sundhedsfaglige opgaver i relation til klinikken. 
 
En OK- og arbejdstidsaftale der er formuleret for/til sygeplejersker ansat i administrative 
funktioner. En OK- og arbejdstidsaftale som vi kan se os selv i – opgavemæssigt som 
kontekstmæssigt. 
 
Vi skal selvfølgelig ikke have ringere vilkår end i den nuværende OK- og arbejdstidsaftale. 
 
Indstilling 
• At generalforsamlingen debatterer forslaget om at arbejde for en ny OK- og 

arbejdstidsaftale for sygeplejersker ansat i administrative funktioner. 
 
• At generalforsamlingen vedtager, at Kreds Midtjylland på baggrund af 

generalforsamlingens debat arbejder videre med forslaget om at arbejde for en ny 
OK- og arbejdstidsaftale for sygeplejersker ansat i administrative funktioner. 
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10. Valg af regnskabskontrollanter og suppleanter for disse 

 

På kredsbestyrelsens indstiller genvalg af regnskabskontrollanterne: 

Hanne Stryhn 
Annie Thomsen  

 

Og suppleanterne: 

Marianne Bjørn 
Trine Balker 
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