Efterårsprogram 2019

FOR FTR, TR OG AMiR I KREDS SJÆLLAND

Kære FTR/TR og AMiR

Med dette aktivitetsprogram for møder og temadage i Kreds Sjælland, byder vi dig som FTR, TR og AMiR, velkommen til et spændende efterår i
kreds Sjælland.
Programmet byder på relevante og aktuelle temaer, som relaterer sig til de
udfordringer vi ved, at du som tillidsvalgt ofte står overfor i hverdagen på
din arbejdsplads. Udfordringer som kalder på dine kompetencer, handlekraft, og gå-på-mod, men som du ikke skal stå alene med. Løsningen af
udfordringerne skal i højere grad forenes med kollegaernes opbakning og indsats.
Det er DSRs holdning, at det er gennem fællesskaber at vi ”bliver stærke”, og derfor er vi meget
optagede af at klæde dig på til, at du som tillidsvalgt kan gå i spidsen for at motivere og engagere dine kolleger i arbejdet med, at styrke og forbedre jeres arbejdsplads og arbejdsvilkår. En
indsats som flytter fokus fra at gøre noget for dine kollegaer – til at gøre noget sammen med
dem.
I DSR arbejder vi konstant for at opnå gode lønvilkår for sygeplejerskerne,
På hjemmesiden finder du relevant viden, der kan, klæde dig - som FTR og TR bedst muligt på til arbejdet med lokale lønforhandlinger.
Vi vil samtidig opfordre dig, som TR - der har været på TR-grunduddannelsen, - at tilmelde dig
kredsens forhandleruddannelse i efteråret.
Du kan som tillidsvalgt løbende orientere dig om mulighederne for kompetenceudvikling i DSR –
såvel lokalt som på landsplan. Og så vil du selvfølgelig også kunne følge udviklingen på TR- og
AMiR-kompasset.
Vi glæder os til at se dig og dine tillidsvalgte kolleger til nogle forhåbentligt spændende og udbytterige dage i efteråret 2019.

Helle Dirksen
Kredsformand

Oversigt over FTR/TR- og AMIR-aktiviteter i DSR Kreds Sjælland
efteråret 2019.
Arrangement

Tema

Mødedato

SOMMERFERIE

Rød dato =
Sidste frist
03.09.2019
27.08.2019

TR-intro

Introduktion for nyvalgte TR til DSR og TR-rollen

FTR-møde

Gensidig orientering og drøftelse af den aktuelle politiske situation
Tema følger

11.09.2019
07.09.2019

Fælles FTR/TR, AMiR
og ledertemadag

Patientklager og utilsigtede hændelser

25.09.2019
11.09.2019

FTR/TR-møde

De nye ferieregler

AMiR-intro

Introduktion for nyvalgte AMiR

01.10.2019
Bemærk ny dato
24.09.2019
09.10.2019
04.10.2019

FTR/TR-AMIR-møde

Tema og formål er ikke programsat endnu.
Dette møde er et eftermiddagsmøde før efterårssymposium

24.10.2019
10.10.2019

FTR-møde

Gensidig orientering og drøftelse af den aktuelle politiske situation
Tema følger

04.11.2019
31.10.19

Kreds Sjællands forhandleruddannelse
Målgruppe: FTR/TR med gennemført TR-grunduddannelse

05.11 og
06.11.2019
22.10.2019

TR-intro

Introduktion for nyvalgte TR

13.11.2019
08.11.2019

FTR/TR-kommunal
temadag

Fortolkning af arbejdstidsaftalen

02.12.2019
18.11.2019

FTR/TR-regional
temadag

Fortolkning af arbejdstidsaftalen

03.12.2019
19.11.2019

FTR-møde

Gensidig orientering og drøftelse af den aktuelle politiske situation
Tema følger

16.12.2019
13.12.2019

FTR/TRforhandleruddannelse

Læs nærmere om arbejdspladsbesøgene sidst i denne
aktivitetskalender.

KALENDER FOR EFTERÅRET 2019
God information til dig som tillidsvalgt.
Aktivitetskalenderen er opbygget i overensstemmelse med den strategiske ramme for Dansk
Sygeplejeråds organisatoriske uddannelse og kompetenceudvikling for tillidsvalgte.
Sporene er:
• Personlig udvikling som tillidsvalgt
• Interessevaretagelse og indflydelse
• Politik og organisation
• Arbejdsmiljø
• Strategi, styring og organisationer

Aktivitetskalenderen indeholder en kort beskrivelse af de enkelte arrangementer, målgruppen,
datoen for mødets afholdelse og farven for spor i kompetenceudviklingen. Programmerne for
aktiviteterne fremgår af denne kalender og vil løbende fremgå på hjemmesiden, hvor du også
kan tilmelde dig og se sidste frist for tilmelding.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig til møderne på kredsens hjemmeside
https://dsr.dk/kredse/sjaelland/arrangementer
Bliver du forhindret i at deltage, så kontakt os hurtigst muligt på sjaelland@dsr.dk, så en anden
vil kunne få din plads, hvis der er behov for det.
Tjenestefrihed
FTR/TR skal søge tjenestefri med løn efter de gældende procedurer på arbejdspladsen.
AMiR skal anmode arbejdsgiver om frihed til at deltage.
Kørsel
Vi opfordrer jer til samkørsel til møderne, hvor det er muligt.

Introdag for nyvalgte TR i kredsen
Introdagen er en del af TR-grunduddannelse
Der vil være mulighed for nyvalgte TR at deltage på en lokal introduktionsdag på følgende
dage i efteråret 2019:
•
•

3. september 2019 link til tilmelding https://dsr.dk/kurser/14640 sidste frist 27/8-19
13. november 2019 link til tilmelding https://dsr.dk/kurser/14645 sidste frist 8/11-19

Formål

• At du som nyvalgt TR føler sig velkommen i DSR.
• At du oplever at få etableret en grundlæggende

viden om redskaber og rammer for funktionen
som TR.

Til denne introdag skal du huske at medbringe intromappen, såfremt du har været til det korte intromøde med din faglige konsulent
i kredsen.

Tilmelding:
Tilmeld dig via dette: se link øverst oppe
Mødet aflyses ved færre end 6 tilmeldte.
Sidste frist: se dato for oven med rødt
Se program for dagen på næste side.

Program for introdagen for TR:
Tid

Temaer

Emne

8.45

Morgenkaffe og brød

9.00

Velkomst og præsentation
Organisation

Organisering og struktur
DSR, centralt og lokalt, SHK, FH og FTF
Egen arbejdsplads og MED/SU

Rolle

TR’s rolle og funktion
Udviklingsretning for TR
Ramme for DSRs organisatoriske uddannelse og
kompetenceudvikling
Hvad motiverer og engagerer

Samarbejde

Samarbejde: - Kreds
På arbejdspladsen
Interessenter
Netværk

Redskaber

Redskaber:
Logbogen
Kredsens hjemmeside
TR-Kompasset

12.00
12.45

Frokost
Politisk dannelse

Politikernes rolle, opgaver og aktuelle tiltag Ved kredsformand eller kredsnæstformand

Hjemmeopgave og opsamling
15.30

Evaluering Afslutning

Møder for kommunale og regionale FTR:
Kredsen afholder FTR møder i efteråret 2019:
•
•
•

11. september 2019
4. november 2019
16. december 2019

link til tilmelding https://dsr.dk/kurser/14641 den 7/9-19
link til tilmelding https://dsr.dk/kurser/14908 den 31/10-19
link til tilmelding https://dsr.dk/kurser/14647 den 13/12-19

Formål:
• At samarbejdet mellem FTR og formandsgruppen udvikles
• At FTR med udgangspunkt i DSR’s politikeres forventninger til FTR debatterer og forholder sig til FTR’s politiske lederskab og sammenhængskraften
til det øvrige DSR
• At FTR har viden om og forståelse for implementeringen af DSRs udviklingsretning for TR og Rammen for DSRs organisatoriske uddannelse og
kompetenceudvikling.

På møderne vil der være vekslen mellem praksisnær læring/undervisning om aktuelle emner
og politisk debat med kredsens formandsgruppe.
Programmet udarbejdes og udsendes op til det enkelte møde, således at mødets tema er så
relevant og aktuelt som muligt.

Tilmelding
Tilmeld dig via dette link: se link foroven ved datoer
Mødet aflyses ved færre end 10 tilmeldte.
Sidste frist for tilmelding: se dato foroven med rødt

Fælles temadag for FTR, TR, AMIR og ledere
”Patientklager og utilsigtede hændelser”
Den 25. september 2019 kl. 9.00 – 15.30

Temadagen vil have fokus på, hvordan TR, AMIR og ledere samme som TRIO kan arbejde med
og medvirke til konstruktivt arbejde med utilsigtede hændelser, patientklager og patientsikkerhed, samt hvordan der kan skabes læring heraf til udvikling af fagligheden.

De juridisk og faglige aspekter omkring patientklager, delegation, og dokumentationsansvar
gennemgås. Desuden vil repræsentant fra Styrelsen for Patientsikkerhed holde oplæg patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, som kan understøtte den lokale viden og læring på arbejdspladserne i de kommunale såvel som regionale områder.

På Sjællands Universitetshospital (SUH) er der procedure for anmeldelse af Stop the Line, hvis
der er udfordringer med patientsikkerhed. Riskmanegers fra SUH vil holde oplæg om det lokale
arbejde med utilsigtede hændelser og Stop the Line, læring heraf og indsatsen og tilbud over for
den medarbejder, som har været involveret i en utilsigtet hændelse og som kan være blevet
Second Victim.

Tilmelding:
Tilmeld dig via dette link: https://dsr.dk/kurser/14642
Mødet aflyses ved færre end 20 tilmeldte.
Sidste frist for tilmelding 11. september 2019.

Program til den fælles temadag den 25. september 2019 kl. 9.00 til 15.30

Tid

Emne

Kl. 8.45

Morgenkaffe og brød

kl. 9.00

Velkomst

kl. 9.10

Juridiske og faglige aspekter ved patientklager, delegation, og dokumentationsansvar.
Oplæg ved specialkonsulent i DSR-C, Susanne Richter

kl. 11.00

Hvordan kan den lokale læring på arbejdspladserne understøttes, gennem vidensdeling af patientsikkerhedsmæssige problemstillinger
Oplæg ved Styrelsen for patientsikkerhed

kl. 12.15

Frokost

kl. 13.00

Hvordan TRIOen kan medvirke til understøttelse af patientsikkerheden,
håndtering ved anmeldelse af utilsigtede hændelser og Stop-the-Line samt
indsatsen over for de involverede sygeplejersker.
Oplæg ved sygeplejersker og Risk Manager Anita Pedersen og Dorthe Døhl
Poulsen, Sjællands Universitetshospital

Kl. 15.15

Opsamling fra dagen og farvel

Introdag
for nyvalgte AMiR
9. oktober 2019
Formål
•

At du som AMiR, får drøftet de opgaver, som skal varetages som AMiR, den
rolle du har i din organisation som AMiR og hvilke krav stiller det til dig?

•

At du som AMiR får viden om, hvilken lovgivning og hvilke rammer du kan agere indenfor.

•

At du som AMiR får viden om MED systemet, og hvilken betydning
det har for det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

•

At du får viden om DSR Kreds Sjælland.

Program
På introdagen vil du møde andre AMiR fra både primær og sekundær sektor. I har alle sammen det til fælles, at I er nye i funktionen. Derfor vil dagen være en god blanding af gensidig præsentation og afklaring af forventninger. Vi vil selvfølgelig også
klæde jer på med forskellig relevant viden om lovgivning, som kan styrke jer i jeres
rolle på arbejdspladsen. Dagen vil kombinere oplæg og øvelser.

Tilmelding:
Tilmeld dig via dette link https://dsr.dk/kurser/14643
Sidste frist for tilmelding 4. oktober 2019
Introdagen vil blive aflyst ved færre end 6 tilmeldte, du vil blive informeret herom via
mail.

Program for introdagen for AMiR:

Tid

Emne

Kl. 8.45

Morgenkaffe og brød

Kl. 9.00

Velkomst, program og præsentation af medarbejdere og politikere fra
kredsen

Kl. 9.10

Deltagerpræsentation
Forventningsafstemning
Aktuelle udfordringer som AMiR

Kl. 10.00

Pause

Kl. 10.10

Præsentation af DSR med fokus på arbejdsmiljø og AMiR:
• Opbygning af organisationen
• Politik, indflydelsesmuligheder og beslutningsproces
• Arbejdsopgaver

Kl. 11.10

Pause

Kl. 11.20

Rundvisning i kredsens lokaler

Kl. 11.40

AMiRs vilkår
• I relation til arbejdspladsen
• I relation til DSR

Kl. 12.00

Frokostpause

Kl. 12.30

Introduktion til
• AMiRs rolle, opgaver og samarbejdsstrukturen omkring arbejdsmiljø
• Videns søgning på DSRs hjemmeside
• Ramme for DSRs organisatoriske uddannelse og kompetenceudvikling.

Kl. 13.30

Kaffepause

Kl. 13.45

Stress og trivselsarbejdet i kredsen
• Workshops og rådgivning på arbejdspladsen
• Trivselsgrupper og stressmestring for stressramte

Kl. 15.30

Tak for i dag og kom godt hjem

Eftermiddagsmøde for alle FTR, TR og AMIR
den 24. oktober 2019
kl. 13.30 – kl. 16.00
Mødet afholdes forud for kredsens
efterårssymposium
som er i stedet for vores årlige generalforsamling

Det endelige program til dette eftermiddagsmøde udkommer senere, men reserver allerede
nu eftermiddagen og aftenen til Dansk Sygeplejeråds efterårssymposium.
Eftermiddagsmødet vil komme til at omhandle ”Mediekommunikation”
Fra kl. 13.30 til 13.45 vil der blive serveret sandwich og frugt.

Tilmeld dig via dette link: https://dsr.dk/kurser/14855
Sidste frist for tilmelding: den 10.10.2019

Møde og efterårssymposium foregår på
Musholm
Musholmvej 100, 4220 Korsør

Lokal forhandleruddannelse for
FTR/TR
Den 5. og 6. november 2019
som har færdiggjort TR grunduddannelsen

Mål
•

At give FTR/TR grundlæggende viden om forhandlingsprocesser og redskaber til at
kunne gennemføre lokale forhandlinger inden for TRs valgområde

•

At FTR/TR efter konkret vurdering fra kredsen får kompetencer til at få uddelegeret
forhandlingskompetencen

•

At FTR/TR har kendskab til relevante aftaler, aftaledokumenter, kredsbestyrelsens
lønpolitik og –strategier og kan arbejde ud fra disse

•

At FTR/TR er vidende om sit mandat, såfremt kompetencen uddelegeres

Inden kurset vil du få tilsendt bogen ”Konstruktive forhandlinger – på arbejdspladsen”
Vi vil anbefale dig, at du læser bogen, inden du kommer på kursus, da der ikke er tid til det
under kurset.
Undervisere
Faglige konsulenter Karina Vigh Grivne og Jacob Fage Sørensen, Kreds Sjælland
Tilmelding:
Uddannelsen vil blive aflyst ved færre end 10 tilmeldte dog maks.16 deltagere, såfremt forhandleruddannelsen aflyses, vil du informeres herom via mail.
Tilmeld dig via link: https://dsr.dk/kurser/14646
Sidste frist for tilmelding: 22.10.2019

Tid

Program den 5. november 2019

Kl. 8.45
Kl. 9.00

Morgenkaffe og brød
Velkomst og introduktion til dagen
Introduktion til hvad en uddelegeret forhandlingskompetence vil omfatte.
Forhandlingsprocessen og TRs rolle i forhandlingen.
Teoretisk oplæg og drøftelse om forhandlingsprocessen, mandat, teknikker
etc.
Forhandlingsøvelser.
Frokost
Aftalen om lokal løndannelse.
Aftalegrundlaget for de lokale lønforhandlinger:
Hvornår, hvorfor, hvordan forhandle lokale lønaftaler
Konkret praksis ved lønforhandlinger.
Gennemgang om lønoplysninger, lønoplæg, referater etc.
Lønforhandlingsøvelse.
Oplæg og gruppeøvelser

Kl. 12.00
Kl. 12.45

15.55

Farvel og på gensyn i morgen

Tid

Program den 6. november 2019

Kl. 8.45

Morgenkaffe og brød

Kl. 9.00

Godmorgen
Refleksion over dagen i går
Forhandlingsprocessen og TRs rolle i forhandling – fortsat.
Forhandlingsøvelse.
Rets- og interessetvister.
Gennemgang af aftalegrundlaget i tilfælde af rets- og interessetvister og
praksis i forhold hertil.
Forhandlingsøvelse.

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 12.45

Forhandlingsøvelse (fortsat)
Aftaledokumenter.
Gennemgang af det udleverede materiale.
Forhåndsaftaler for eget valgområde.
Strategi for forhandlingerne.
Hvad er kredsens strategi for indgåelse af lønaftaler og praksis.
Hvilken forhandlingskompetence uddelegeres til tillidsrepræsentanterne.
Orientering om kredsformandens endelige uddelegering af
forhandlingskompetencen og nærmere aftale af konkret forhandling samt
udmelding til arbejdsgiverne.

Kl. 15.55

Refleksion over dagene her i kredsen
Farvel og på gensyn

Fortolkning af arbejdstidsaftalen
Kommunale FTR/TR – den 2. december 2019
Regionale FTR/TR – den 3. december 2019
Indhold
Temadagen vil veksle mellem oplæg om fortolkning af arbejdstidsaftalen og øvelser med udgangspunkt i konkrete sager. Øvelser og oplæg vil ske med baggrund i arbejdstidsaftalens tilblivelse, særlige områder inden for arbejdstidsaftalen, gennemgang af relevant domspraksis og den juridiske fortolkningsmetode.

Tid

Program

Kl. 08.45

Morgenkaffe og brød

Kl. 09.00

Velkomst og præsentation af temadagen

Kl. 09.10

Fortolkning af arbejdstidsaftalen
- Gennemgang af særlige områder inden for arbejdstidsaftalen
- Gennemgang af relevant domspraksis
- Juridisk fortolkning

Kl. 10.15

Pause

Kl. 10.30

Fortsat
- Praksis øvelser/oplæg

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 12.45

Fortsat
- Praksis øvelser/oplæg

Kl. 14.00

Pause

Kl. 14.15

Fortsat
- Praksis øvelser/oplæg
- Opsamling

Kl. 15.15 – 16.00

Evaluering af dagen
- Hvad tager jeg med hjem?

Tilmelding:
link til den 2. december https://dsr.dk/kurser/14648 senest den 18.11.2019
link til den 3. december https://dsr.dk/kurser/14649 senest den 19. 11.2019
Temadagen vil blive aflyst ved færre end 15 tilmeldte, du vil blive informeret herom via mail.

Dialogmøder med FTR/TR og AMiR og
politiker på den enkelte arbejdsplads

Formål
•

At understøtte de tillidsvalgtes muligheder for at løse de konkrete udfordringer,
som de og deres medlemmer møder på arbejdspladsen

•

At sikre, at der er en rød tråd fra DSR´s visioner, holdningspapirer og udviklingsretning for FTR/TR og AMiR til det konkrete udbytte for medlemmerne

Som tillidsvalgt står du i hverdagen over for en lang række lokale udfordringer. Det
kræver et stærkt fundament at stå på og ikke mindst et styrket samarbejde mellem
medlem, TR og AMiR. Med udgangspunkt i TR-udviklingsretningen, vil repræsentanter
fra formandsgruppen og den faglige konsulent for dit valgområde, sætte fokus på netop
dine lokale udfordringer ud fra de 4 facetter:
• Løn og arbejdsvilkår
• Attraktive og udviklende arbejdspladser
• Faglighed og sundhedspolitik
• Strategi og udvikling.

Forslag til dagsorden for dialogmødet med FTR/TR og AMiR:
Tid

Indhold

Kl. 10.30 – 11.00

Velkomst og præsentation v. Formandsgruppen

Kl. 11.00 – 12.00

Aktuelle politiske emner

Kl. 11.45 – 12.00

Pause

Kl. 12.00 – 13.00

Hvilke lokale udfordringer ser du i din
funktion som FTR/TR og AMiR
Temaerne kunne fx være faglig forsvarlighed, etiske dilemmaer,
tilrettelæggelse af arbejdstid og vilkår, omstruktureringer og budgetjusteringer, kompetenceudvikling, det rummelige arbejdsmarked herunder det sociale kapitel.

Kl. 13.00 – 13.30

Frokost. Kredsen byder på en let frokost

Kl. 13.30 – 14.30

Hvordan lever dine vilkår op til MED- aftalens § 14 og 15?
Vilkårsaftale med din nærmeste leder, nødvendig og tilstrækkelig tid til varetagelse af dit hverv – oplever du den nødvendige
respekt for, at du kan udføre dit hverv i afdelingen.

Kl. 14.30 – 15.00

Udlevering af evalueringsskemaer – Tak for i dag.

Medlemsmøde
I forlængelse af arbejdspladsbesøget afholder TR og AMiR et medlemsmøde på arbejdsplads- en,
hvor formandsgruppen og faglig konsulent deltager.
De nærmere praktiske omstændigheder aftales mellem FTR/TR og den faglige konsulent. DSR
Kreds Sjælland vil invitere dig som medlem af DSR til et dialogmøde om, hvordan vi som din faglige organisation allerbedst kan varetage dine interesser.
Sammen med dig vil vi gerne være med til at skræddersy aktiviteter og tilbud, som passer til dit
arbejdsliv og matcher dine forventninger til din faglige organisation både nu og i fremtiden.
Emner til medlemsmødet
•

Indledende oplæg ved kredsformand/kredsnæstformand

•

Hvad kan DSR gøre for dig og dine kollegaer på din arbejdsplads?

•

Hvilke budskaber vil du og dine kollegaer give til det videre arbejde i DSR?

