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KOM MED
Når Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark holder 
Generalforsamling

TID:
Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 18.00 – spisning kl. 17.00

STED:
MesseC, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

PROGRAM:
17.00 Spisning 
17.30 Indskrivning starter 
18.00 Generalforsamlingen starter 
  Generalforsamlingen afsluttes med en  

lodtrækning blandt de fremmødte

Ønsker du forplejning og / eller bustransport? 
tilmeld dig senest den 15. oktober 2015 på 
www.dsr.dk/syddanmark

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT GRUNDET TIDSPRES 
KØRER BUSSERNE MEGET PRÆCIST FRA OPSAMLINGS- 
STEDERNE !

GENERALFORSAMLING KREDS SYDDANMARK 2015

DAGSORDEN
00 Generalforsamlingen åbnes
01 Valg af dirigent
02 Valg af stemmetællere
03 Godkendelse af dagsorden
04 Godkendelse af forretningsorden
05  Beretning om kredsens 

 virksomhed
06  Temadrøftelse om arbejdstidstilrette-

læggelse jf. indstik i ”Kredsløbet”
07  Forelæggelse af regnskab for 2014 

samt budget for 2016 til orientering
08 Indkomne forslag 
09  Valg af to regnskabskontrollanter samt 

suppleanter for disse
10 Eventuelt

FORRETNINGSORDEN
§  1.Generalforsamlingen begynder kl. 18.30 og er beslutningsdygtig uanset fremmødte
§  2.  Man begærer ordet ved at række sit stemmekort i vejret, således at dirigenten kan se 

nummeret på kortet
§  3.  De indtegnede talere får ordet i den rækkefølge, de har begæret det, der er dog mulig-

hed for replik
§  4.  Der kan tales fra såvel talerstol som fra salen. Vælger man det sidste, skal det ske stå-

ende
§  5.  Bortset fra kredsformanden og forslagsstillere kan ingen få ordet mere end 3 gange 

under samme punkt – evt. underpunkt
§  6.  Forslag og ændringsforslag skal stilles skriftligt og undertegnes med forslagsstille-

rens navn
§  7.  Dirigenten kan stille forslag om diskussionens afslutning med de indtegnede talere, 

det samme gælder generalforsamlingens deltagere
§  8.  Er der stillet flere forslag til samme sag, sættes alle forslag under afstemning – diri-

genten bestemmer rækkefølgen
§  9.  Skønner dirigenten, at der er flertal for et foreliggende forslag, forespørger hun/han, 

om der ønskes afstemning. – Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget efter 
10 sekunder for vedtaget uden afstemning

§ 10.  Afstemning sker ved oprækning af stemmekort. Skriftlig afstemning skal finde sted, 
når 5 medlemmer har anmodet herom

§ 11. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed
§ 12. Generalforsamlingens beslutninger tages til referat
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Kære medlemmer
Denne skriftlige beretning afspejler som 
tidligere de indsatser og initiativer, kreds-
bestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd, Kreds 
Syddanmark, har arbejdet med siden 
seneste generalforsamling for snart et år 
siden. 

Vi har beskæftiget os med store velkend-
te temaer af betydning for mange med-
lemmers arbejdsliv, og vi har gået i dyb-
den med snævrere, mere principielle 
sager, hvor meget har været på spil for få 
af vore medlemmer. Hver gang har vi for-
søgt at gribe mulighederne med det for-
mål at forbedre vilkårene for sygeplejer-
sker i Syddanmark.

Selv om vi fra år til år arbejder med for-
men, vil mange opfatte en generalfor-
samling som en lidt tung, formel størrel-
se, hvis indhold kan forekomme på 
afstand af dagligdagen på en sygehusaf-
deling eller i en kommune. I år har vi valgt 
at lægge op til at drøfte et emne, der ved-
kommer alle: Vores arbejdstid. 

Fra kredsen arbejder vi for, at sygeplejer-
sker har arbejdstider, der giver den enkel-
te mulighed for at forene arbejde og fri-
tid, så det hele går op i en harmonisk 
helhed. At tilrettelægge arbejdstiden, så 
både individ, kollektiv og arbejdspladsens 
rytme tilgodeses, er en svær øvelse, og 
det kræver et tæt samspil med kolleger 
og arbejdsplads at opnå det optimale 
resultat. Da især når lederen også skal 
have mulighed for at tilrettelægge arbej-
det, så det passer med patienterne, og 
faglighed og kompetencer er til rådighed 
hele døgnet. 

Vi vil også gerne fokusere på arbejdsti-

dens betydning for arbejdsmiljøet, løn-
nen og sygeplejerskers lyst til at blive i 
faget og gøre karriere. 

Der trækkes hårdt på vores fleksibilitet i 
et sundhedsvæsen, hvor ressourcerne 
ofte strækkes til det yderste, og arbejds-
tiden anvendes som elastik. Derfor vil 
arbejdstilrettelæggelse også i fremtiden 
være en udfordrende disciplin med til 
tider modsatrettede hensyn og dilemma-
er. 

I et indstik i dette blad varmer vi op til 
debatten om emnet. Vi præsenterer tre 
dilemmaer hentet ud af dagligdagen, som 
vi kan diskutere ud fra, og du er velkom-
men til at præsentere de dilemmaer, du 
selv møder på dit job. Generalforsamlin-
gen er et godt forum, hvor du med dine 
input kan være med til at guide det kom-
mende formandskab og den nye kredsbe-
styrelse, så vi både lokalt og overordnet 
kan påvirke arbejdstidsaftalen og andre 
af de rammer, der har betydning for dit 
arbejdsliv.

I kredsen ønsker vi ikke at trække stan-
dardløsninger ned over hele vores områ-
de. Arbejdspladser er forskellige, og det 
skal afspejle sig i de aftaler, der laves 
lokalt. Når blot de holder sig inden for de 
overordnede principper for arbejdstilret-
telæggelse og arbejdsmiljøloven. Er ram-
merne på din arbejdsplads i orden, eller 
trænger de til en revision? Tag indstikket 
ud og diskuter det med dine kolleger. 

 De senere år har vi forud for generalfor-
samlingen arrangeret en fagdag. Det gør 
vi også i år, og temaet er ”Velfærd og vel-
være – sygepleje og teknologi”. Jeg håber, 
du vil afsætte dagen til først at få nogle 

Kom og beret om dine  
dilemmaer i dagligdagen

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

faglige vitaminer på fagdagen og der-
næst deltage i generalforsamlingen – 
inklusive en spændende temadrøftelse.

Med disse ord ønsker jeg dig god læselyst 
og en inspirerende fagdag og generalfor-
samling torsdag den 22. oktober 2015 i 
Messe C i Fredericia.

 

 
 



Organisation – Kredsbestyrelsen i Dansk 
Sygeplejeråd (DSR) har i beretningsåret 
været optaget af både de overordnede ram-
mer for vores virke som sygeplejersker og 
mere specifikke emner, der har betydning for 
mulighederne for at udvikle os personligt og 
udøve vores fag.

Vi er en del af et sundhedsvæsen, som har 
en massiv politisk bevågenhed på alle 
niveauer, og der træffes beslutninger, som 
har store konsekvenser for både patienter, 
borgere og ansatte. Som organisation følger 
vi tæt, når der sker centraliseringer, luknin-
ger og besparelser, og vi påpeger, når følger-

ne af forandringer er uhensigtsmæssige. 

Vores sundhedsvæsen er ikke i mål med at få 
de mange tandhjul, der forbinder arbejdsop-
gaverne i regioner og kommuner, til at gribe 
problemløst ind i hinanden. Kommunerne 
arbejder fortsat med varierende intensitet 
på at komme op i gear, men ligesom på regio-
nernes sygehuse foregår det med et bag-
tæppe af besparelser som en nærmest per-
manent del af kulissen. 

Som sygeplejersker mærker vi, at arbejdsmil-
jøet og de vilkår, vi arbejder under, er under 
stigende pres. Vi afværgede i OK 15 de vær-

ste forsøg på at presse citronen og vores 
fleksibilitet yderligere. Vi så hellere en offen-
siv dagsorden, så den truende mangel på og 
behovet for at rekruttere flere sygeplejer-
sker kan tilgodeses.  

I beretningsåret har vi i kredsbestyrelsen 
(KB) arbejdet videre med tre meget konkrete 
indsatsområder: 

Børns sundhed og trivsel 
Psykiatri i det kommunale område 
Kompetenceudvikling

Sundhedsvæsenet er presset til det yderste

SKRIFTLIG BERETNING 2015  
FOR DSR, KREDS SYDDANMARK
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Børns sundhed og trivsel – sundhed bør 
på skoleskemaet i både folkeskoler og 
erhvervsskoler. 1. kredsnæstformand Line 
Gessø Hansen er tovholder på KB’s indsats-
område og deltager i en central indsatsgrup-
pe, der arbejder med børns mentale sundhed 
og trivsel. Mobning, ensomhed og overvægt 
er tegn på mistrivsel, der ofte bliver en sag 
for lærere, der ikke er klædt på til at håndtere 
det. KB ønsker, at sundhedsplejersker får en 
central og bredere rolle, lige fra vuggestue til 
ungdomsuddannelser. De skal tilbage på sko-
lerne og indgå i et tværfagligt fællesskab i 
alle kommuner. 

Sundhedsplejersker er også tiltænkt en 
betydelig rolle som udløber af et projekt, 
”Skole for mig”, finansieret af Egmont Fon-
den og udført af Danske Patienter. Projektet 
fokuserer på børn og unge med langvarige 
og kroniske sygdomme. Også børn, som kom-
mer ud for sygdom og dødsfald i deres nær-
meste familie, er omfattet. De skal have 
hjælp til at håndtere sorgen og tale om 
emnet i skolen og blandt kammeraterne.

”Indsatsen over for kronisk syge børn skal 
foregå over lang tid. Det er chokerende, så 
lidt viden om og så få redskaber der er til at 
tage sig af disse børn. Der må vi sætte ind. 
Overordnet bør der være standarder og mål 
for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for 
børn, som der er for voksne. ”

Line Gessø Hansen, 1. kredsnæstformand og 
med i Danske Patienters styregruppe 

Psykiatri i kommuner – manglen på psyki-
atriske kompetencer i kommunerne var et 
centralt emne på DSR’s kongres i fjor. Den 
syddanske kreds er sammen med DSR cen-
tralt sat i spidsen for opfølgningen, der i den 
første fase koncentrerer sig om, hvordan 
arbejdet med borgere med psykiske lidelser 
er organiseret. En spørgeskemaundersøgel-
se blandt kommunalt ansatte sygeplejersker 
i hele landet suppleret med DSR-kredsenes 
viden om området vil indgå i denne afdæk-
ning. 

”Kommunerne har fået mere fokus på borge-
re med psykiske lidelser i hjemmeplejen, men 
vi vil i DSR gerne have en samlet strategi for 
området. I Syddanmark har vi eksempler på 
kommuner, der har grebet opgaven

professionelt an, blandt andre Sønderborg. 
Her har man organiseret sig med sygeplejer-
sker tilknyttet Psykiatri og Handicap-forvalt-
ningen og med fokus på også at bringe syge-
plejerskekompetencer ud på bosteder og 
institutioner.  Deres måde at gøre det på må 
gerne smitte andre kommuner. ”

Morten Hartvig Petersen, kredsnæstfor-
mand, Kreds Syddanmark, og medlem af 
arbejdsgruppe centralt

Kompetenceudvikling – behovet for at øge 
de enkelte faggruppers kompetencer vokser i 
takt med de mange forandringer og opgaveg-
lidningen i sundhedsvæsenet. Kredsen arbej-
der for, at kompetenceudvikling opprioriteres 
i alle sektorer, og at uddannelse anerkendes 
som en del af arbejdstiden. Kredsformand 
John Christiansen er tovholder inden for kom-
petenceudvikling og medlem af UC Lillebælts 
bestyrelse.  

Ved OK 15 lykkedes det via en aftale med KL 
at få anerkendt og honoreret sygeplejersker 
med specialuddannelse i det kommunale 
område. Fokus på, hvilke specialuddannelser 
der skal til inden for psykiatri, socialpsykiatri, 
akutindsats og kronikerområdet, er øget. På 
det lokale niveau i kommunerne mærker vi 
dog, at stramme budgetter gør det svært at 
gennemføre et kompetenceløft, der kommer 
alle sygeplejersker til gode. 
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Arbejdsmiljø

ORGANISATION 

Fagligheden under pres i Odense
Odense Kommune har på ældre- og handica-
pområdet i januar 2015 etableret en ny 
struktur, hvor sygeplejerskerne arbejder i 
betydeligt mindre enheder. Den geografiske 
inddeling i tre enheder er bibeholdt, og i 
hvert område er personalet fordelt på fem 
tværfaglige grupper, der har ansvaret for 
rehabiliteringsforløb over for borgere med 
specifikke sygdomstyper, heriblandt fysiske 
funktionsnedsættelser, hjerneskader og 
sindslidelser. 

”Stort set alle er enige om, at intentionerne 
er gode, og at borgerne bliver bedre hjulpet 
end før. Men strukturen med at inddele per-
sonalet i plejegrupper af varierende størrelse 
har været svær at få til at hænge sammen, 
både hvad angår logistik i dagligdagen, fag-
lighed og tid. De tidligere hjemmeplejegrup-
per skulle dække et lille område, de nye dæk-
ker en tredjedel af Odense Kommune. I de 
nye tværfaglige plejegrupper er der helt ned 

KB’s holdning er, at det er nødvendigt at sam-
arbejde med region og kommuner om at for-
bedre arbejdsmiljøet, og vi vil byde os til med 
løsninger i stedet for blot at påpege proble-
mer. Vi er også villige til at afsætte midler til 
projekter på forsøgsafdelinger.  

På det kommunale område foregår der fort-
sat omstruktureringer og andre store foran-
dringer, og sygeplejersker får nye opgaver. 
Antallet af sygeplejersker følger ikke væk-
sten i andelen af borgere over 65 år, og 
arbejdstiden rækker ikke til at udføre de 
opgaver, der er beskrevet. Tværfagligheden 
og den kollegiale sparring er under pres. 
Hjemmesygeplejersker har mere overarbej-
de, og ledelseslaget er præget af færre syge-
plejefaglige ledere, hvilket går ud over spar-
ringen opad.

DSR vil byde sig til med løsninger
Kredsbestyrelsen (KB) har tidligere drøftet 
arbejdsmiljøet på de medicinske afdelinger, 
der på mange sygehuse fortsat er præget af 
overbelægning og stor arbejdsmængde. Der 
er lignende problemer andre steder. Kredsen 
har valgt at fokusere på de somatiske afde-
linger, og en række initiativer er i gang for at 
forbedre arbejdsmiljøet på de mest belaste-
de arbejdssteder i samarbejde med blandt 
andre regionen. 

DSR centralt fokuserer målrettet på arbejds-
miljø, heriblandt arbejdssteder, hvor der er 
givet påbud fra Arbejdstilsynet (AT). Indsat-
sen gælder også det psykiske arbejdsmiljø, 
der nu er omfattet af AT’s påbud. Det vil være 
rammen for de landsdækkende arbejdsmiljø-
initiativer. Hovedbestyrelsen (HB) udstikker i 
løbet af efteråret rammerne for kredsenes 
rolle i at arbejde med forholdet mellem krav 
og ressourcer på arbejdspladserne. 
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Lokale løsninger er de mest holdbare

TILLIDSREPRÆSENTANTER

til et par sygeplejersker i hver, og så bliver det 
pludselig sårbart, når de skal dække alle fem 
forløb i et stort geografisk område i weeken-
den. 

Sygeplejersker ønsker at bevare deres faglig-
hed, så de også kan løse andre opgaver end 
dem, der ligger inden for deres specialise-
ring. Vores ledelse er opmærksom på proble-
met og forsøger at understøtte monofaglig-
heden ved at tilknytte tovholdere inden for 
seks nye grundfaglige netværk, herunder en 
sygeplejerske. Derudover skal en rehabilite-
ringsguide sikre strategisk kompetenceud-
vikling. ”

Lene Thomsen, rehabiliteringsrådgiver og 
AMiR for knap 40 kolleger 

Sundhedsplejersker presset af børnetal 
og besparelser
I en tid med faldende børnetal i en række 
kommuner påtager mange sundhedsplejer-
sker sig at løse flere opgaver end dem, der er 
fastlagt af Sundhedsstyrelsen. Kommunerne 
er generelt blevet gode til at bruge sund-
hedsplejerskernes kompetencer til for 
eksempel undervisning og indsatser over for 
sårbare familier. Det ændrer imidlertid ved 
deres arbejdsvilkår, så aften- og weekendar-
bejde forekommer hyppigere end tidligere. 

Ofte er sundhedsplejersker organiseret 
under ungdomsforvaltninger i kommuner, 
hvor der er generelle besparelser, og hvor 
det kan være vanskeligt at trænge igennem 
med sin faglighed over for ledere, der ikke 

har en sygeplejefaglig baggrund.  Senest 
har vi set, at kommuner som led i besparel-
ser stiller spørgsmål ved, om man er nødt til 
at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger 
for sundhedsplejerskernes arbejdsområde. 
Dette udfordrer i høj grad deres faglighed.

Kredsen understøtter fællestillidsrepræ-
sentanter (FTR) og tillidsrepræsentanter 
(TR) i kommunerne i sager, hvor sundheds-
plejersker er under pres og føler, at deres 
faglighed ikke bliver anerkendt. De blive vej-
ledt i at rejse problemstillingerne i MED-ud-
valg, og der kan holdes fyraftensmøder for 
medlemmerne eller møder med ledelsen.

MED-aftalerne, der regulerer samarbejdet 
mellem ledelse og tillidsvalgte, er revideret 
siden overenskomstforhandlingerne i 2013. 
De nye MED-aftaler på det regionale område 
og i stort set alle kommuner rummer forbed-
ringer i forhold til at sætte de ansattes 
arbejdsmiljø på dagsordenen. TR og arbejds-
miljørepræsentanter (AMiR) har fået bedre 
muligheder for at rejse nødvendige sager af 
betydning for deres kollegers arbejdsvilkår. 

På det regionale område er alle elementer fra 
de to foregående overenskomster, OK 11 og 
OK 13, implementeret sammen med OK 15, 
så der ikke længere er noget efterslæb. Det 
giver TR og AMiR bedre muligheder for at sik-
re, at arbejdsvilkår lever op til de gældende 
aftaler. 

Kreds Syddanmark repræsenterer over 
16.000 sygeplejersker og er i arbejdet for 
medlemmerne afhængig af at have dygtige, 
arbejdspladsnære repræsentanter, FTR, TR 
og AMiR, til at sikre deres interesser og indgå 
i samarbejdet på de enkelte arbejdspladser i 
regionen. Kredskontor og formandskab er til 
rådighed med specialviden og som forhand-
lingspart i større og principielle sager. 

Kredsen er tilhænger af, at der findes lokale 
løsninger i et samarbejde mellem tillidsvalg-
te, ansatte og ledere. Vi er bevidste om, at 
sygeplejersker kan opfatte det som konflikt-
optrappende og grænseoverskridende at stå 
fast på sine rettigheder. I den sidste ende er 
det dog nødvendigt for at skabe og fastholde 

en udviklende arbejdsplads og et godt 
arbejdsmiljø. 

Kredsen tilbyder løbende kompetenceudvik-
ling til TR og AMiR, så de er bedst muligt 
rustede til at varetage deres kollegers inte-
resser i dagligdagen. I fjor indgik kredsen en 
samarbejdsaftale med FTR, som sætter ram-
men for relationen mellem kredskontor, for-
mandskab og FTR. I år tilbydes et supervisi-
onsforløb med eksterne undervisere, så FTR 
kan styrke sin personlige rolle i forhold til 
TR-kollegier og samarbejdspartnere. 
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ARBEJDSTIDSOMRÅDET

Kredsens fokus er at skabe sammenhæng 
mellem arbejdsliv og den øvrige tilværelse, 
og at økonomiske hensyn ikke skal diktere 
sygeplejerskers arbejdstid.

En veltilrettelagt arbejdstid har betydning 
for både den faglige kvalitet, patientsikker-
heden og den enkelte medarbejders trivsel 
og helbred. Som den første kreds i landet har 
Kreds Syddanmark i større omfang tilbudt 
ledere og arbejdstidstilrettelæggere i både 
regioner og kommuner undervisning inden 
for området.  

Initiativet er et konstruktivt skridt hen imod 
færre fejl og tilfælde, hvor reglerne strækkes 
for langt for at dække huller i vagtplaner, 
eksempelvis med planlagt overarbejde over 
længere tid. Kredsen har i en periode hånd-

OK 15 blev en bedre årgang end de foregående

OK 15

Dansk Sygeplejeråd indgik i OK 15 i et nyt, 
større forhandlingsfællesskab sammen med 
KTO, der med over 500.000 medlemmer 
dækker hovedparten af de ansatte i regioner 
og kommuner. 

Resultatet af OK 15 blev bedre end de to 
foregående forlig og afspejlede, at Danmark 
er kommet ud på den anden side af finanskri-

sen, og at der er råderum til at sikre de 
offentligt ansattes købekraft. Med en samlet 
stigning på knap 5,5 procent for alle i årene 
2015-2018 i forhold til forventede prisstig-
ninger på 4,8 procent er købekraften sikret. 

Samtidig blev sporet lagt for at honorere 
sygeplejersker med special- eller kandidat-
uddannelser bedre, og arbejdstidsregelsæt-

tet blev harmoniseret med det store for-
handlingsområde, vi er en del af.  
I et overvejende positivt resultat tæller på 
negativsiden, at den såkaldte regulerings-
ordning mellem offentlige og private lønnin-
ger fortsat vil bidrage til, at offentligt ansatte 
kun vil opnå 80 procent af lønstigningerne 
på det private arbejdsmarked. Skævheden vil 
således øges i fremtiden.

hævet de gældende aftaler og har afdækket 
en række overtrædelser. 

Arbejdspladser er forskellige, og KB ser ikke 
noget problem i, at løn og arbejdsvilkår varie-
rer mellem arbejdspladser. Når det foregår 
inden for lovgivningens rammer, herunder 
arbejdsmiljøloven, kan det tværtimod med-
virke positivt til at rekruttere og fastholde 
medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. 

Emnet er så væsentligt, at det er gjort til et 
selvstændigt tema på generalforsamlingen, 
så KB kan danne sig et indtryk af, hvilke tan-
ker medlemmerne gør sig om emnet.  

Arbejdstidsområdet rummer en række 
dilemmaer og valg i krydsfeltet mellem:

• Regler, der beskytter

•  Rammer, der giver den enkelte medarbej-
der mulighed for at påvirke sin arbejdstid

•  Rammer, der giver ledelsen mulighed for at 
planlægge driften. 

Hvad skal veje tungest? Hvor meget skal 
reguleres centralt, og hvor meget skal aftales 
lokalt? Hvilken indflydelse skal fremtidens 
sygehuse med hurtigere patientforløb have 
på vores måde at arbejde på, både på syge-
huse og i kommuner?

I et indstik i denne udgave af Kredsløbet og 
den skriftlige beretning kan du læse mere 
om emnet. 

Hvor fleksibel skal din arbejdstid være?
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SAMARBEJDE  
MED ANDRE ORGANISATIONER

DSR kan blive en del af noget endnu større

Ligestilling i hjemmet og på jobbet

DSR stillede på FTF’s kongres i 2012 et for-
slag om en analyse af udfordringerne for løn-
modtagernes hovedorganisationer. Året 
efter indledte de to hovedorganisationer, 
FTF og LO, et fælles projekt, hvis formål var 
at afdække, hvordan de bedste muligt kan 
varetage de i alt 1,5 millioner medlemmers 
interesser i fremtiden.

I en tid, da arbejdsgiverne i endnu højere 
grad rykker sammen for at opnå større gen-
nemslagskraft, er det naturligt at analysere 
og drøfte, hvordan fagbevægelsen skal orga-
nisere sig. FTF og LO’s kongresser beslutter i 
dette efterår, om de vil arbejde videre hen 
mod en eventuel fælles hovedorganisation. 

”Vi kan se en merværdi i at repræsentere 1,5 
millioner lønmodtagere, når vi skriver breve 
til råd og kommissioner. Med de kræfter, vi er 

oppe imod, kan jeg se rigtig mange mulighe-
der i skabe en mere slagkraftig hovedorgani-
sation. Tiden er inde til at sætte nye dags-
ordner, ryste pudset af og løse opgaverne for 
vore medlemmer på en ny måde. 

I FTF er 75 procent af medlemmerne offent-
ligt ansatte, og vi er nødt til at alliere os med 
den private sektor, hvor LO er stærkt repræ-
senteret, for at positionere os. Sygeplejer-
sker skal se på, at deres interesser bliver 
varetaget bedre, vi vil få flere muskler til at 
lave stærkere analyser, og vi vil få mere ind-
flydelse ved at tale på flere medlemmers 
vegne. ”

Bente Sorgenfrey, formand for hovedorgani-
sationen FTF med 450.000 medlemmer

Kredsen følger processen konstruktivt og 
kritisk med henblik på at sikre, at syddanske 
sygeplejerskers interesser varetages bedst 
muligt. Uanset om der etableres en helt ny 
hovedorganisation, vil DSR fortsat være for-
handlingsberettiget og den naturlige med-
lemsorganisation for sygeplejersker.

Kvinderådet er en paraplyorganisation med 44 medlemsorganisatio-
ner, heriblandt DSR. 1. kredsnæstformand Line Gessø Hansen repræ-
senterer DSR i styrelsen, hvis 16 medlemmer mødes en gang om 
måneden for at diskutere aktuelle kvindepolitiske emner. 

”Jeg vil bidrage med at sætte ligestilling for den almindelige, hårdtar-
bejdende kvinde på dagsordenen. Hun har ud over jobbet ofte hoved-
ansvaret for, at hjemmet fungerer. Det gælder ikke kun emner som 
barsel og pension, men også de skjulte barrierer for, at hun kan gøre 
karriere, herunder den ulige arbejdsdeling i hjemmet. I DSR er tre pro-
cent af medlemmerne mænd, men de besætter ofte nogle af de bedst 
lønnede job.”

Line Gessø Hansen, 1. kredsnæstformand, Kreds Syddanmark
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DSR, Kreds Syddanmark, oplever fortsat 
vækst i medlemstallet og havde 1. august 
2015 16.024 medlemmer, en vækst på 97 i 
forhold til et år tidligere. Siden 1. januar 2011 
er antallet af sygeplejersker organiseret i 
DSR, Kreds Syddanmark vokset med 430. 

Det øgede medlemstal bidrager positivt til 
kredsens økonomi, der er præget af stabilitet 

og stram styring, så der til enhver tid er råde-
rum til at sætte nye initiativer i gang for både 
tillidsvalgte og det store medlemsområde. 
Kredsen støtter uddannelse af TR og AMiR 
og fastholder og udbygger samtidig et højt 
aktivitetsniveau over for medlemmer. Tilslut-
ningen til stormøder og jubilæumsaktiviteter 
er i flere tilfælde fordoblet.   

I løbet af 2015 er arealet på kredskontoret i 
Fredericia udvidet, og de bedre rammer er ud 
over personale og formandskab kommet 
Lederforeningen og Danske Sundhedsorga-
nisationers A-kasse (DSA) til gode. Begge har 
fået permanente kontorlokaler i bygningen 
på Vejlevej.  

Kredsen prioriterer højt, at sygeplejersker og 
deres fag bliver hørt i samfundsdebatten, og 
at det interne informationsniveau er højt. 

Det elektroniske nyhedsbrev, Nyt i Syd, der 
udkommer fire gange årligt på skift med 
medlemsbladet Kredsløbet, har siden premi-
eren i august 2012 konstant øget antallet af 
abonnenter. I august 2015 nåede Nyt i Syd 
2.030 abonnenter. Ligeledes kredsens hjem-
meside med flere nyheder, herunder også 
videooplæg fra formandskabet efter KB-mø-
der, er et vigtigt medium. Ligesom de øvrige 
kommunikationsplatforme bliver den læst af 
samarbejdspartnere, politikere og medier.

Kredsen satser på klare budskaber og hold-
ninger om udviklingen af det danske sund-
hedsvæsen. Formandskabet er i perioden 1. 
juli 2014 – 1. juli 2015 omtalt eller citeret i alt 
203 gange i danske medier. Mest omtale har 
været i tre dagblade, JydskeVestkysten, 
Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis, som 
nu sammen med Vejle Amts Folkeblad og 
Fredericia Dagblad indgår i den store bladfu-
sion, Jysk Fynske Medier. Opgørelsen er lavet 
af Infomedia, som DSR benytter til at overvå-
ge al medieomtale af DSR. 

Nu er vi over 16.000 i vores kreds

ØKONOMI

KOMMUNIKATION

Syddanske stemmer bliver hørt i medier
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Da bægeret flød 
over på Sydvestjysk 
Sygehus
Plejepersonalet på Sydvestjysk Sygehus 
(SVS) modtog i foråret 2015 et varsel om, at 
ledelsen agtede at indføre 12-timers vagter 
for at opnå en besparelse på otte mio. kr. på 
arbejdstidsområdet. Det var et af 14 effekti-
viseringsprojekter med henblik på at spare i 
alt 100 mio. kr. på driften. Direktionen havde 
valgt at gå uden om MED-systemet og ned-
satte i stedet en arbejdsgruppe, hvis med-
lemmer – herunder FTR for medarbejdere 
organiseret under DSR og FOA – blev pålagt 
tavshedspligt. 

Medarbejderrepræsentanterne i arbejds-
gruppen fremførte, at de anså indførelse af 
12-timers vagter uden frivillighed for uhold-
bart og en trussel mod mange medarbejde-
res arbejdsmiljø og mulighed for at forene 
arbejdsliv og familieliv. Direktionen beslutte-
de på trods af protester at indføre 12-timers 
vagter og halverede som led i besparelser 
endvidere antallet af udviklingssygeplejer-
sker fra 12 til seks. 

SVS-direktionens udspil blev indledningen 

på et langvarigt forløb, hvor TR for DSR og 
radiograferne tog initiativ til et stormøde, 
med opbakning fra HK, dbio, og FOA. To fagli-
ge organisationer, DSR og dbio-Syddanmark 
(Danske Bioanalytikere), anmodede direktio-
nen om en faglig drøftelse for at give udtryk 
for deres bekymring for arbejdsmiljøet og 
muligheden for at rekruttere og fastholde 
kvalificeret arbejdskraft. De to møder foregik 
med en dags mellemrum 16. og 17. april 
2015.

Udvandring og mistillid
Medarbejdernes stormøde, hvor den læge-
faglige administrerende direktør og andre 
repræsentanter fra ledelsen deltog, endte 
dramatisk. Indledningsvis udtrykte medar-
bejderne deres bekymring omkring 
12-timers vagter, manglen på frivillighed og 
øget arbejdstempo. Som afslutning på 
mødet gav sygehusets HR-chef udtryk for, at 
medarbejdernes oplevelse af travlhed og 
stress havde baggrund i, hvad de skulle nå og 
foretog sig i fritid, hvilket fik medarbejderne 
til at udvandre. 

På mødet med direktionen dagen efter, som 
FOA og HK tilsluttede sig, var der enighed 
om, at 12-timers vagter skulle være frivilligt, 

hvilket også fremgik af et fælles notat fra de 
fire faglige organisationer få dage efter 
mødet. På mødet gav sygehusdirektøren 
udtryk for overraskelse over medarbejdernes 
reaktion. Af direktionens referat af mødet 
fremgik frivilligheden ikke, og samtidig blev 
der udtrykt mistillid over for de lokale fælles-
tillidsrepræsentanter omkring organisatio-
nernes håndtering af deres referat. Direktio-
nen valgte med kort varsel at lægge sin 
version på SVS’ intranet. I forhold til tidligere 
omfattede de bebudede 12-timers vagter 
endvidere alle medarbejdere – ikke kun ple-
jepersonalet.

Mistillidserklæringen og fravalget af at 
behandle sagen i FMU vakte vrede hos orga-
nisationerne, der anmodede om et nyt møde. 
I mellemtiden strømmede det ind med mails 
og andre tilkendegivelser fra medarbejdere, 
der ikke vil kunne få deres liv til at hænge 
sammen med de lange vagter.

Ni faglige organisationer  
stod sammen
Inden det nye møde med direktionen 30. 
april valgte de fem øvrige faglige organisati-
oner med medlemmer på SVS at tilslutte sig. 
Det blev aftalt, at direktionen ville drøfte 
situationen med oversygeplejerskerne, hvor-
efter organisationerne ville få en tilbagemel-
ding. Hverken DSR eller de øvrige faglige 
organisationer modtog imidlertid informatio-
ner efter mødet.  

Samtidig eskalerede utilfredsheden blandt 
medarbejderne. Kredsen besluttede at møde 
DSR-medlemmerne ved et stormøde 6. maj 
på Blue Water Arena, hvor cirka 200 sygeple-
jersker deltog. Siden deltog cirka 250 med-
lemmer fra samtlige ni organisationer i et 
stormøde samme sted 12. maj. 

På de to stormøder var det dårlige psykiske 

VÆSENTLIGE SAGER  
I KREDSEN
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arbejdsmiljø, den manglende involvering af 
medarbejderne i henhold til arbejdstidsafta-
len, den manglende behandling i MED-syste-
met og ytringsfriheden – at medarbejdere 
ikke tør ytre sig af frygt for repressalier – i 
centrum.

De ni faglige organisationer rettede henven-
delse til sundhedsdirektør i Region Syddan-
mark Jens Elkjær med henblik på at få et hur-
tigt møde. Af brevet til Jens Elkjær fremgik, at 
arbejdsmiljøet og patientsikkerheden i forve-
jen var under meget stort pres, og at situatio-
nen ville blive skærpet, såfremt direktionens 
planer om tvungne 12-timers vagter blev 
gennemført. Mødet med en lyttende og kon-
struktiv sundhedsdirektør fandt sted 20. maj.

To direktionsmedlemmer skifter job
Region Syddanmark valgte oven på de enty-
dige, alvorlige tilkendegivelser fra de ni fagli-
ge organisationer efterfølgende en undersø-
gelse af forholdene på SVS. Den 11. juni 
offentliggjorde regionen, at den lægefaglige 
direktør og den sygeplejefaglig direktør som 
led i et generationsskifte ville fratræde deres 
stillinger i direktionen for SVS og få nye job i 
regionshuset i Vejle. 

”I processen gjorde det en afgørende forskel, 
at samtlige faglige organisationer med med-
lemmer på SVS stod sammen, og at medar-
bejderne valgte at sige fra over for det dårli-
ge arbejdsmiljø og den manglende 
indflydelse. Jeg ved, at medarbejderne på 
SVS dagligt udfører en kæmpeindsats og 
grundlæggende er glade for at være der. ”

 
Jytte Pharao-Bonde, kredsnæstformand og 
tovholder for de ni faglige organisationer   

Situationen nu: På lokal-MED-niveau vil der i 
løbet af efteråret blive kigget på, hvordan 
man kan finde besparelsen i forhold til 
arbejdstid, og hvilke vagttyper der giver 
mening for de enkelte afdelinger.  

Sønderjysk  
samarbejdsaftale  
er opsagt
DSR og andre faglige organisationer har 
siden 2010 haft en virksomhedsaftale med 
Sygehus Sønderjylland, som har været en af 
de første af sin art i det somatiske sundheds-
væsen i Danmark. Formålet har været at ska-
be et ensartet grundlag for lokale aftaler om 
arbejdstid, lokal løndannelse, kompetence-
udvikling og TR-vilkår. 

Tiltagende problemer med at blive enig med 
ledelsen om fortolkning af dele af aftalen fik 
imidlertid organisationerne med DSR, FOA og 
HK i spidsen til at opsige virksomhedsaftalen 
i begyndelsen af 2015. Et af stridspunkterne 
var, at Sygehus Sønderjylland ikke var indstil-
let på at følge de regler for opgørelse af 
normperioder, der gælder. Virksomhedsafta-
len indeholdt ikke nogen mulighed for at få 
afklaret uenigheden ved en neutral instans. 
Siden opsigelsen har de almindelige arbejds-
tidsaftaler været gældende. 

DSR beklager, at det har været nødvendigt at 
opsige virksomhedsaftalen, der rummede 
fordele for begge parter, og at personalet nu 
er underlagt centrale regler, der ikke er til-
passet lokale forhold.

Skruen er strammet 
til over  
smertepunktet
Flere sygehuse i Region Syddanmark, blandt 
andre OUH i Odense, OUH Svendborg Syge-
hus og Sydvestjysk Sygehus, gennemfører i 
2015 besparelser i 100 millioner kroners klas-
sen, som for alvor ventes at blive mærkbare i 
løbet af efteråret. Besparelserne følger oven i 
krav om effektiviseringer på to procent årligt. 

Kredsens holdning er, at grænsen for, hvor 
meget man kan skære i sygeplejerskebe-
mandingen, for længst er nået. Sygehusene 
vil ikke være i stand til at spare, uden at det 
går ud over kvaliteten af plejen og nærværet 
til patienterne. Forventningen er, at spare-
planerne vil gå mindre ud over sygeplejersker 
end visse andre personalegrupper. 

Kredsen går ind i sager på enkelte sygehus-
afdelinger, hvis der er unormalt mange opsi-
gelser eller andre indikationer på, at bespa-
relser rammer hårdt. Kredsen går i 
konstruktiv dialog med sygehusledelser og 
giver modspil til de politikere, der træffer 
beslutninger af betydning for sygeplejer-
skers arbejdsvilkår.  

Centralisering gik ud 
over Give Sygehus
Give Sygehus under Sygehus Lillebælt tilby-
der som friklinik undersøgelser, behandling 
og mindre, elektive operationer, som der er 
ventetid på andre steder. Sygehuset har lige-
ledes en smerteklinik.

I begyndelsen af foråret blev seks sygeple-
jersker – svarende til cirka 10 procent af det 
samlede antal sygeplejersker – afskediget. 
Regionen har samlet alle rygoperationer i 
Middelfart, og det fik umiddelbare konse-
kvenser i Give. 

Kredsen fik forhandlet en tilfredsstillende 
aftrædelsesordning med sygehuset, som 
blandt andet indebar udvidet mulighed for at 
søge andet arbejde i den første del af opsi-
gelsesperioden, uden at de blev modregnet i 
lønnen. 
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FAM er fortsat et 
problembarn  
flere steder
Fælles Akutmodtagelse (FAM) volder proble-
mer flere steder i kredsen. Siden FAM blev 
etableret, har der generelt været problemer 
med antallet af medarbejdere i forhold til 
antallet af patienter. Kredsen har ført sager 
med Region Syddanmark om et stort forbrug 
af overarbejde på Kolding Sygehus og OUH 
Svendborg Sygehus. 

FAM fungerer heller ikke på andre sygehuse i 
kredsen uden problemer. Med den fastsatte 
personaledimensionering kan det være 
svært at lægge en arbejdsplan, der overhol-
der overenskomsten, og frigøre personale 
nok til at have en forsvarlig normering.

”På Svendborg Sygehus har vi haft en dialog 
med ledelsen omkring fastholdelse af perso-
nale og rekruttering af nyt personale. Vi 
håber, at der vil ske en forbedring af arbejds-
miljøet, når afdelingen i oktober kommer op 
på fuld normering. ”

 
 
 
Jytte Kristensen, kredsnæstformand med 
ansvar for arbejdsmiljøområdet 

Kredsen, FTR-suppleant og TR har i forløbet 
haft stor bevågenhed på de problemer, der 
har været, og løbende holdt møder med 
ledelsen. En lignende proces er forgået på 
Kolding Sygehus. 
 

Fælles indsats i 
Svendborg
FAM på OUH Svendborg Sygehus manglede 
på et tidspunkt i foråret cirka 20 sygeplejer-
sker, og kredsen udtrykte bekymring for 
arbejdsmiljøet i det hårdt belastede modta-
gecenter. Oversygeplejerske Jette Krøjgaard 
Christensen, der selv har en fortid som FTR i 
det tidligere Sygehus Fyn og medlem af 
DSR’s daværende amtskreds, har været cen-
tralt placeret i bestræbelserne på at nå op på 
idealbemandingen på cirka 70 sygeplejer-
sker.

”Som leder har jeg ansvaret for modtagelse 
og behandling af patienterne, og for at per-
sonalet har ordentlige arbejdsvilkår. I den for-
bindelse er DSR en samarbejdspartner, og 
kredsen har i det aktuelle forløb holdt en 
række møder for vore sygeplejersker om 
arbejdsmiljø og arbejdstidsaftaler.  Vi har 
været i løbende dialog med kredsen om, hvad 
vi har foretaget os for at afhjælpe manglen 
på sygeplejersker. DSR har budt sig til, når vi 
skulle finde løsninger, og jeg har oplevet en 
høj grad af gensidig respekt for de opgaver, vi 
hver for sig har haft i forløbet.

Med en målrettet og ihærdig indsats, der har 
rummet en række elementer, er det lykkedes 

os at nå i mål, så vi i oktober har et tilstræk-
keligt antal sygeplejersker, der alle er 
oplært.”

 

Jette Krøjgaard Christensen, Oversyge- 
plejerske, FAM, OUH Svendborg Sygehus 

Bevidste og ubevid-
ste brud på regler
Kredsens faglige konsulenter behandler i 
løbet af året en række sager om brud på 
blandt andet overenskomst og arbejdstidsaf-
tale. Nogle sager skyldes manglende viden, 
andre er en følge af, at budgetterne er 
stramme på sygehuse og i kommuner, og at 
reglerne strækkes til det yderste. 

Et eksempel: 21 sygeplejersker på Friklinik-
ken i Give har på grund af en række brud på 
overenskomst og arbejdstidsaftale fået 
udbetalt for lidt i løn i en længere periode. 
Kredsen modtog en henvendelse fra et med-
lem og gennemgik materiale fra de halvan-
det år, klinikken på det tidspunkt havde hørt 
under Region Syddanmark. Gennemgangen 
viste klare brud på især arbejdsplanlægning, 
arbejdsplan og frister for omlægning af vag-
ter, og sygeplejerskerne har fået udbetalt 
over 550.000 kr., som de havde krav på.   
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Samarbejde med 
politikere
Valgkamp styrkede relationer til  
politikere
Godt tre ugers intens valgkamp op til folke-
tingsvalget i juni satte yderligere tryk på 
kredsens kontakt med politikere. DSR deltog 
i samarbejde med FTF i flere valgmøder, vi 
har mødt politikere fra en række partier og 
udbygget netværket med lokale politikere på 
flere niveauer.

Kredsen anser det for værdifuldt at være i 
dialog med lokale politikere på både regions- 
og byrådsniveau, hvad enten den foregår 
ved faste møder eller på ad hoc-niveau. 

Ledighed
Flere på fuld tid og flere studerende 
kan bidrage
Ved udgangen af første halvår var 121 syge-
plejersker i Kreds Syddanmark ledige. Det 
svarer til en ledighedsprocent på 0,44 pro-
cent, og dermed er ledigheden rekordlav. 
Flere steder er der mangel på sygeplejersker, 
og der er bevægelse fra sygehuse mod kom-
muner, fordi arbejdsvilkårene på det regiona-
le område er blevet dårligere. 

Flere af regionens sygehuse har i perioder 
haft ansættelsesstop, og enkelte steder 
opretholdes det.  

Kredsen finder det uforståeligt, at arbejdsgi-
verne ikke har et større ønske om at rekrut-
tere og fastholde sygeplejersker. Vi ønsker at 
motivere til, at ingen sygeplejersker vælger 
deltidsansættelse med baggrund i dårlige 
arbejdsvilkår. Derfor vil vi påvirke de arbejds-
forhold, der får medlemmer til at vælge del-
tid og eventuelt trække sig tidligere tilbage 

SAMFUND 

fra arbejdsmarkedet.  

Rekruttering af studerende til skoler, gen-
nemførelse af uddannelse og fastholdelse i 
faget – gerne på et højere timetal for at være 
med til at løse nye opgaver – er nøglepunkter 
for at skabe bedre balance.

Tid Til Kvalitet
Fire veje til et bæredygtigt  
sundhedsvæsen
Dansk Sygeplejeråd lancerede i maj en ny 
kampagne, Tid Til Kvalitet, der fokuserer på, 
at sygeplejerskers stadig mere belastende 
arbejdsforhold går ud over kvaliteten af ple-
jen og behandlingen af patienterne.
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Udspillet rummer fire forslag til, hvordan en 
ny regering kan sikre et mere bæredygtigt 
sundhedsvæsen. Ud over generelt mere tid 
til patienterne ved at ansætte flere sygeple-
jersker foreslår DSR en ny uddannelse, hvor 
sygeplejersker kan blive specialister i kroni-
ske sygdomme, en fælles plan for det nære 
sundhedsvæsen og større fokus på børn og 
unge for at sikre, at de får et sundt liv. 

Både centralt og i kredsen er der brugt man-
ge ressourcer på at tale med patienter, bor-
gere og politikere op til folketingsvalget 18. 
juni. Selv om valget er overstået, vil der også 
i den kommende tid være behov for at rejse 
debatten og minde særligt politikere om 
sammenhængen mellem ressourcer og kva-
litet i sundhedsvæsenet.  

”Jeg er enig i målsætningen i Tid Til Kvalitet. 
Vi skal være gode til at strukturere vores 
arbejde, så vi får mere tid til patienter og 
pårørende. Der kommer ikke mange ekstra 
hænder på sygehusene i fremtiden. Derfor 
har vi behov for at sætte en dagsorden om at 
frigøre tid fra, hvad der er opbygget af 
bureaukrati og registreringer gennem årene. 
Tendensen er, at der hele tiden kommer 
noget nyt til, som tager tid fra arbejdet med 
patienterne. ”

Stephanie Lose, regionsrådsformand, Regi-
on Syddanmark

Samarbejde med 
politikere
Valgkamp styrkede relationer til  
politikere
Godt tre ugers intens valgkamp op til folke-
tingsvalget i juni satte yderligere tryk på 
kredsens kontakt med politikere. DSR deltog 
i samarbejde med FTF i flere valgmøder, vi 
har mødt politikere fra en række partier og 
udbygget netværket med lokale politikere på 
flere niveauer.

Kredsen anser det for værdifuldt at være i 
dialog med lokale politikere på både regions- 
og byrådsniveau, hvad enten den foregår 
ved faste møder eller på ad hoc-niveau. 

Høringssvar
Uklar rollefordeling går ud over  
patienterne
Sammenhængen mellem almen praksis og 
de offentlige aktører i region og kommuner 
er afgørende for, om borgere oplever konti-
nuitet og sammenhængende patientforløb, 
når de får behov for behandling og pleje. 

DSR, Kreds Syddanmark, har afgivet hørings-
svar til praksisplan for almen praksis 2015-
2018 for Region Syddanmark, som regulerer 
samarbejdet med de praktiserende læger. I 
høringssvaret påpeger kredsen, at samarbej-
det må være forpligtende for alle parter. 

”Sygeplejersker oplever, at der ikke altid er 
en helt klar rollefordeling mellem sekundær-
sektor og almen praksis vedrørende delege-
ring af de opgaver, som de skal varetage i pri-
mærkommunerne. ”

Uddrag af høringssvar om praksisplan fra 
DSR, Kreds Syddanmark

Kredsen har blandt andet i forbindelse med 
det fælles sønderjyske projekt, ACCESS, om 
at sikre det bedste akutte forløb for senior-
patienter oplevet, at der kan opstå konflikter 
mellem offentlige aktører og praktiserende 
læger, der driver en privat forretning. Almen 
praksis har en nøglerolle i at skabe sammen-
hæng mellem de to sektorer, men ofte 
opstår der uklarhed om, hvem der har det 
lægelige ansvar ved sektorovergange. 
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FAG 

Sygepleje i Syd
Brænder du for selv at arrangere noget 
fagligt?
Har du en idé til et fagligt arrangement, som 
du og dine kolleger vil have gavn af, så kon-
takt din kreds. Sygepleje i Syd er kredsens 
tilbud om økonomisk støtte til lokale aktivite-
ter, for eksempel temamøder og kurser. 
Emnerne kan spænde vidt, fra meget hånd-
gribelige emner som sårpleje til temadage, 
som kan give inspiration til, i hvilken retning 
du gerne vil bevæge dig med din karriere. 

Der er en betingelse for at opnå støtte, at 
aktiviteten er åben for alle sygeplejersker 
der er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd.  

Dobbelt dosis af kurser om farmakologi 
Opgaveglidningen fra sygehuse til hjemme-
pleje og andre steder i sundhedsvæsenet 
øger sygeplejerskers behov for kompetencer 
ved medicinhåndtering. I samarbejde med 
regionens to professionshøjskoler har kred-
sen gennemført kurser i farmakologi for 

erfarne sygeplejersker i seks byer, og de fle-
ste steder opstod der ventelister, så der måt-
te gennemføres et ekstra kursus. Det gælder 
i Esbjerg, Kolding, Odense og Rødekro, mens 
der i Svendborg og Vejle er gennemført et 
kursusforløb.  

Uddannelses- 
området
Fokus på frafald og flere studerende
Den lave ledighed og manglen på sygeplejer-
sker i flere områder i Syddanmark skaber et 
stigende behov for at uddanne nye sygeple-
jersker. Det er dog hidtil ikke lykkedes at få 
udvidet finansieringen af uddannelserne 
ved de fem sygeplejeskoler i regionen med 
henblik på at optage flere studerende. 
Arbejdsgiverne fokuserer i stedet på det sto-
re frafald.

Kredsen er enig i, at frafaldet på uddannel-
sen skal minimeres, og vil etablere et samar-
bejde med blandt andre professionshøjsko-
lerne samt de uddannelsesansvarlige på 
sygehuse og i kommuner om en fælles ind-
sats. Samtidig fastholdes behovet for at til-
trække flere studerende til faget.

Kredsen har stort fokus på vilkårene for de 
kliniske vejledere i klinikken, herunder en 
afdækning af, om de kan løfte opgaven, og 
om der bliver prioriteret tid til at arbejde med 
studerende. Spændet kan være stort mellem 
den lille arbejdsplads i en kommune og en 
stor sygehusafdeling. 

Hvad skal en nyuddannet kunne?
Sygeplejerskeuddannelsen er under revisi-
on. DSR centralt har holdt to workshops, hvor 
sygeplejersker fra også Syddanmark har 
givet input til fremtidens uddannelse i klinik-
ken. 

Hvad skal en nyuddannet sygeplejerske kun-
ne, når hun kommer direkte fra skolen, og 
hvor meget skal hun lære i introduktionen? 

Arbejdsgiverne har ansvaret for at introduce-
re både nyansatte og nyuddannede sygeple-
jersker, både af hensyn til den fremtidige 
arbejdsglæde på det enkelte arbejdssted og 
for at kunne rekruttere personale. Der er 
fortsat eksempler på nye sygeplejersker, der 
ikke føler sig introduceret i tilstrækkeligt 
omfang.

DSR prioriterer højt, at der er kvalitet og rum 
til at uddanne sig på praktikstederne. Mulig-
heden for at øge antallet af studerende på 
skolerne er blokeret af praktiksteder, fordi de 
ikke kan tage imod flere studerende.

Uddannelse er en del af din arbejdstid
Også efter- og videreuddannelse er der 
behov for at prioritere, både af hensyn til den 
enkelte medarbejders faglige og personlige 
udvikling og kvaliteten i det samlede sund-
hedsvæsen. Mange ledere har gode hensig-
ter, men rammerne forringes, og den enkelte 
skal betale mere af sin uddannelse selv og 
investere mere egen tid. SVU gælder ikke 
længere for mellemlange, videregående 
uddannelser. KB’s holdning er, at uddannelse 
er en del af arbejdstiden. Fo
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Nye opgaver for 
sygeplejersker
Dine ledelsesopgaver skal honoreres
I takt med større enheder, færre ledere og 
opgaveglidning mellem faggrupper i sund-
hedsvæsenet bliver basissygeplejersker i sti-
gende omfang pålagt ledelsesopgaver. Et 
eksempel er flowmastere i Sygehus Sønder-
jylland, som visiterer og koordinerer patient-
forløb, så de bliver så sammenhængende 
som muligt.

Når kredsen bliver bekendt med, at sygeple-
jersker overtager ledelsesopgaver, bliver der 
foretaget en afsøgning af, om der er tale om 
udvikling af sygeplejen og en naturlig 
arbejdsfunktion, eller opgaven ligger ud 
over, hvad en basissygeplejerske bør kunne 
påtage sig. I tilfældet med flowmastere i det 
medicinske område i Sygehus Sønderjylland 
har DSR i dette efterår forhandlet med syge-
husets ledelse med henblik på, at sygeplejer-
sker opnår et tillæg for at påtage sig ledelse-
sansvar.   

Det sociale område 
Nye regler for sygedagpenge gør ondt
Reformen af sygedagpenge, som trådte i 
kraft i juli 2014, har haft mærkbare konse-
kvenser for et antal af kredsens medlemmer. 

Varighedsbegrænsningen for sygedagpenge 
er ændret fra 52 uger til 22 uger. Allerede 
efter 22. uge skal det lokale jobcenter gen-
vurdere sagen og tage stilling til, om der er 
grundlag for at forlænge sygedagpengene 
eller tilbyde medlemmet et jobafklaringsfor-
løb på en lavere ydelse, ressourcefor-
løbsydelse. 

Medlemmer har været ramt af, at jobcentre-
ne i flere tilfælde har lavet en skærpet og 
indskrænket vurdering efter 22. uge. I nogle 
tilfælde har det medført, at medlemmerne 
ikke fik forlænget sygedagpengene, men i 
stedet tilbudt jobafklaringsforløb på en 
væsentlig lavere ydelse. Andre medlemmer 
har oplevet ”pludseligt” at blive erklæret 
raskmeldt til enten sygeplejerskefaget og/
eller det øvrige arbejdsmarked. 

I tilfælde, hvor medlemmer fik tilbudt jobaf-
klaringsforløb og afslag på forlængelse, har 
det i nogle af sagerne været åbenlyst, at der 
burde være sket en forlængelse af sygedag-
penge efter 22. uge. Det er lykkes at hjælpe i 
nogle tilfælde, og i andre sager afventer 
kredsen fortsat, at Ankestyrelsen træffer 
afgørelser i påklagede sager. 

Konkret fik et medlem hjælp til at anke over 
et tildelt jobafklaringsforløb i stedet for for-
længelse af sygedagpenge. Efter jobcentret 
genvurderede sagen på baggrund af anken, 
valgte jobcentret at ændre afgørelse og til-
dele sygedagpenge forsat med en varighed i 
op til 134 uger. 

I et andet eksempel, hvor et medlem blev til-
delt jobafklaringsforløb, fastholdte kommu-
nen afgørelsen ved modtagelsen af kredsens 
klage. Sagen gik i Ankestyrelsen, som efter-

følgende gav medlemmet medhold og hjem-
viste sagen til fornyet behandling. Efterføl-
gende modtog medlemmet ny afgørelse med 
ret til sygedagpenge med tilbagevirkende 
kraft. 

En særlig problematik har været medlemmer, 
hvor jobcentre ”pludseligt” vurderer med-
lemmet er raskmeldt til for eksempel 20-25 
timer om ugen. Realiteten for de fleste har 
været, at de fortsat var uarbejdsdygtige og 
henvist til at søge kontanthjælp. De vil oftest 
ikke kunne opnå ret til kontanthjælp, enten 
på grund af formuereglerne og/eller fordi de 
har en ægtefælle med indkomst. A-kassen 
kan ikke udbetale arbejdsløshedsdagpenge, 
idet disse medlemmer ikke helbredsmæssigt 
kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Kredsen har i samarbejde med DSA og FTF 
redegjort for problematikken. Efterfølgende 
har FTF rettet en skriftlig henvendelse med 
konkrete eksempler, herunder fra Kreds Syd-
danmark, til Ankestyrelsen. Sidenhen har 
den daværende beskæftigelsesminister 
efter henvendelse fra flere organisationer 
bestemt, at Ankestyrelsen ved årets udgang 
skal udarbejde en praksisundersøgelse på 
området. 

Det syddanske videncenter for  
socialområdet
Som den første af DSR’s kredse fastansatte 
Kreds Syddanmark 1. december 2012 en 
socialrådgiver. Carsten Richards har siden 
som faglig konsulent rådgivet medlemmer 
og TR, fortrinsvis inden for områderne syge-
dagpenge, fleksjob, førtidspension samt tabt 
arbejdsfortjeneste. Derudover rådgiver han 
om processen i sagsbehandlingen, herunder 
forvaltningsloven og retssikkerhedsloven. 
Ikke sjældent ses det, at basale retssikker-
hedsregler tilsidesættes til ugunst for kred-
sens medlemmer.

Kreds Syddanmark har siden januar 2014 
været aktør i et projekt som videncenter 

… fortsættes side 20



18 KREDS SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD BERETNING 2015

RESULTATOPGØRELSE 2014

BALANCE 2014

Indtægter Beløb

Rådighedsbeløb   18.224.406 

Godtgørelse AKUT-fonden  2.684.096 

Renteindtægter  377.591 

Indtægter i al 21.286.093 

Udgifter Beløb

Organisatoriske aktiviteter  2.961.864 

Mødeaktivitete 298.959 

Forhandlinger/kørsel  344.547 

Faglige og sundhedspolitiske aktiviteter 1.918.454 

Repræsentation  21.451 

Kommunikationsområdet  440.524 

Gager,pensionsbidrag og personale- 
omkostninger  12.243.434 

Administrationsomkostninger  682.881 

Lokaleomkostninger 1.802.103 

Af- og nedskrivninger - 

Finansielle omkostninger  15 

Afsat skat indeværende år og  
regulering sidste år -93 

Udgifter i alt 20.714.139  

Årets Resultat  571.954

Balance pr. 31.12.2014 Beløb

Anlægsaktiver  99.000 

Finansielle anlægsaktiver  25.344 

Anlægsaktiver i alt  124.344 

Tilgodehavender  238.482 

Likvide beholdninger 12.502.568 

Omsætningsaktiver  12.741.050 

Aktiver i alt 12.865.394 

Saldo 01.01.2014  8.176.068 

Overført af årets resultat  571.954 

Kapitalkonto 31.12.14  8.748.022 

Henlæggelser  - 

Egenkapital inkl. Henlæggelser 8.748.022 

Anden gæld 4.117.372 

Gældsforpligtelser 4.117.372 

Passiver i alt 12.865.394
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BUDGET 2015

BUDGET 2016

INDTÆGTER

Rådighed fra DSR-C

Godtgørelse AKUT-fonden

Renteindtægter

INDTÆGTER IALT

UDGIFTER

Organisatoriske aktiviteter

TR-aktiviteter

KB-aktiviteter

SLS-aktivitet

AMIR-aktivitet

Mødeaktiviteter og forhandlinger

Generalforsamling

Kongres

Seniorsammenslutninger

Forhandlinger / kørsel

Overenskomst 

Sundhedspolitiske og faglige aktiviteter

Faglige aktiviteter

Arrangementer for medlemmer

Sundhedspolitiske aktiviteter / kørsel

Repræsentation

Kommunikation

Løn og personaleudgifter

Administrationsomkostninger

Lejede lokaler

Afskrivninger

Henlæggelse til formue

Skat

UDGIFTER I ALT

RESULTAT

*Besluttet på kredsbestyrelsesmøde 24. august 2015

18.373.000

2.350.000

350.000

21.073.000

1.842.258

926.827

34.103

193.323

285.292

0

80.019

311.070

100.000

592.867

716.291

183.402

51.028

560.880

12.750.000

705.250

1.962.454

0

0

0

21.295.064

-222.064

18.630.000

2.600.000

250.000

21.480.000

1.873.024

942.305

34.673

196.551

290.056

100.000

80.019

316.265

0

602.768

729.589

250.000

51.880

570.247

13.000.000

717.028

1.950.000

0

0

0

21.704.405

-224.405
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inden for socialområdet for DSR’s øvrige 
kredse. Projektet udløber ved udgangen af 
2015. Et centralt videncenter på socialområ-
det har i vist sin berettigelse, og det er 
besluttet, at det fortsætter efter projektpe-
rioden udløber. 

Formålet med videncenteret er at forankre 
viden og praksis på socialområdet og dermed 
sikre fælles indsats på tværs af organisatio-
nen for medlemmer med nedsat arbejdsev-
ne, for eksempel på grund af sygdom. Områ-
det er komplekst, ikke mindst på grund af en 
del reformer de seneste år.  Det mærkes også 
tydeligt, at kommunernes økonomi er pres-
set og medfører en strammere sagsbehand-
ling, der går lige til grænsen af loven og des-
værre nogle gange over. 

Medlemmerne efterspørger og forventer 
hjælp fra kredsene ved kontakt med myndig-
heder. Videncenteret er forankret i Kreds 
Syddanmark og samarbejder med de øvrige 
kredse i DSR, DSA og juridisk videncenter i 
Kvæsthuset.

Medlemstilbud
Jubilæumsarrangementer styrker  
samhørigheden
Kredsen udvikler konstant tilbuddene til 
medlemmerne, så de favner bredt og veksler 
mellem faglig udvikling, netværk og sociale 
arrangementer.  

Busture til Kvæsthuset i København er 
blandt klassikerne, som opfylder flere af for-
målene med at føre medlemmer sammen. 
Pensionsmøder i samarbejde med Lån & Spar 
Bank, Advodan og PKA er en anden succes. 
Biografture til film med sundhedsfaglige 
aspekter foregår i flere byer, og også de til-
trækker et pænt antal medlemmer. 

En nyskabelse er jubilæumsarrangementer 
for sygeplejersker, der har været medlem af 
DSR fra 10 år og helt op til 60 år. Det seneste 
arrangement på Hotel Koldingfjord i juni 
samlede ikke færre end 220 jubilarer, og de 
blev efter kredsformand John Christiansens 
velkomst budt på brunch, formandstale og 
indlæg fra Sygeplejemuseet i Kolding. Som 
afslutning på arrangementet var der tilbud 
om at besøge Sygeplejemuseet. 

… fortsat fra side 17

Jubilæumsarrangementerne, der holdes 
hvert år i juni og november, styrker relatio-
nerne mellem DSR og de jubilerende med-
lemmer og markerer, at organisationen sæt-
ter pris på deres medlemskab. Jubilarerne er 
fordelt ved borde i forhold til længden af 
deres medlemskab, og minder og erfaringer 
om den fælles tid i faget udveksles. 

En anden nyskabelse i den store syddanske 
kreds er juletræsfester, hvor du i Esbjerg og 
Svendborg kan være sammen med kolleger 
og børn op til højtiden.  

Synlige sygeplejersker på Folkemødet
Folkemødet på Bornholm faldt i år sammen 
med valgkampen, og formandskab, KB og 
kredskontor forsømte ikke lejligheden til at 

markere sig som en del af DSR’s samlede til-
stedeværelse. DSR havde sit eget telt med 
arrangementer, ledende repræsentanter 
deltog i paneldebatter, og sygeplejersker 
iklædt DSR-T-shirts bidrog med indlæg i 
væsentlige debatter.

Medlemmer af KB havde på Folkemødet 
arrangeret et debatmøde omkring børns 
sundhed og trivsel med særlig fokus på de 
lidt større børn. Professor Bjørn Holstein ind-
ledte debatten med et oplæg, hvor han tog 
udgangspunkt i undersøgelsen, som Statens 
Institut for Folkesundhed har lavet for nien-
de gang omkring 11-, 13- og 15-åriges børns 
sundhed, trivsel og sundhedsadfærd. Flere 
politikere deltog i den efterfølgende panel-
debat. KB finder det vigtigt at få skabt fokus 
på emnet, og at politikere gøres bevidste om 
sundhedsplejerskernes centrale rolle i børns 
sundhed og trivsel i alle aldre og den forbyg-
gende indsats. 

”Folkemødet er bestemt et sted, hvor vi har 
mulighed for at få rigtig mange af vore bud-
skaber ud, både ved egne arrangementer og 
ved at blande os i andre debatter og markere, 
at vi har en vigtig funktion i samfundet. Tid 
Til Kvalitet-kampagnen var mantraet, som 
åbner for mange gode emner, og ligeledes 
havde de studerende i SLS et godt fremstød 
for at få flere mænd i sygepleje. Jeg sidder i 
min anden periode i KB og har indtryk af, at vi 
sygeplejersker bliver stadig mere synlige – 
blandt andet på Folkemødet. ”

Christina Rosenberg, medlem af kredsbesty-
relsen, Kreds Syddanmark 


