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KOM MED
Når Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark holder 
Generalforsamling

TID:
Torsdag den 27. oktober 2016 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 14. oktober 2016 på 
www.dsr.dk/syddanmark

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

GENERALFORSAMLING KREDS SYDDANMARK 2016

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  Forelæggelse af regnskab for 2014 

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

suppleanter for disse
09 Eventuelt

FORRETNINGSORDEN
§  1. Generalforsamlingen begynder kl. 18.00 og er beslutningsdygtig uanset fremmødte
§  2. Man begærer ordet ved at række sit stemmekort i vejret.
§  3.  De indtegnede talere får ordet i den rækkefølge, de har begæret det, der er dog 

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

stående
§  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  

– dirigenten 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
Som de politisk valgte i spidsen for Dansk 
Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark, er vi 
meget optaget af at udvikle vores fag og 
positionere sygeplejen over for politikere 
og andre meningsdannere. Men vi er 
også modtagelige for input af mere jord-
nær karakter fra den virkelighed, vore 
medlemmer befinder sig i dagligt. Det er 
vores afsæt.

Den skriftlige beretning afspejler de ind-
satser og initiativer, kredsbestyrelsen 
har arbejdet med siden seneste general-
forsamling for snart et år siden. Men 
nogle emner fra tidligere bider sig fast, 
fordi de optager jer så meget, at de får 
stor indflydelse på, hvordan vi prioriterer 
vores tid på kredskontoret i Fredericia. 

Vi mærker tydeligt fra de syddanske 
arbejdspladser, at sygeplejersker er 
meget optaget af helt basale emner som 
arbejdsmiljøet i sundhedsvæsenet, 
mulighederne for at udvikle sig i jobbet 
samt løn- og ansættelsesvilkår. På gene-
ralforsamlingen i fjor havde vi et stort 
tema om vores arbejdstid. Interessen for 
den vil heller ikke gå væk – og det er 
godt. Det samme gælder et af sundheds-
væsenets smertensbørn, akutområdet 
med de svært styrbare FAM’er på de sto-
re sygehuse. Det område behøver stadig 
vores fulde opmærksomhed. 

Vores berettigelse er at være i tæt dialog 
og lytte til, hvad der rører sig i ethvert 
hjørne af medlemskredsen.

Generalforsamlingen spiller i den forbin-
delse en vigtig rolle. Her kan vi få et ind-
tryk af, hvad der fylder hos medlemmer-
ne, og alle har mulighed for at sige, hvad 
de har på hjerte. Generalforsamlingen er 

et besluttende organ, der sætter ret-
ningen for kredsens arbejde.

Kan vi til enhver tid være sikre på at få et 
retvisende billede af, hvad der foregår 
blandt medlemmerne, når vi mødes i 
Messe C i Fredericia. Jeg er helt bevidst 
om, at mange af jer ikke har mulighed for 
at rive en torsdag aften ud af kalenderen, 
og at hovedparten af jer prioriterer 
anderledes. Til jer vil jeg sige: Du er til 
enhver tid velkommen til at kontakte mig 
eller et af de øvrige medlemmer af for-
mandskab eller kredsbestyrelse, hvis du 
har emner, vi bør beskæftige os med. Du 
kan finde vore kontaktdata på kredsens 
hjemmeside under www.dsr.dk.  

Som nævnt i indledningen kan der være 
forskel på, hvad vi som politikere i organi-
sationen går op i, og hvad det enkelte 
medlem fokuserer på. Vi er for eksempel 
meget optaget af, i hvilken retning Dansk 
Sygeplejeråd som organisation skal 
udvikle sig i fremtiden. Organisationsud-
vikling var et vigtigt emne på kongressen 
i maj, og det vil også være det, frem til 
der træffes en beslutning om fremtidens 
DSR på en ekstraordinær kongres i 2017. 

Uanset hvor meget det fylder hos dig 
som medlem, skal du vide, at det fortsat 
er i proces, og at du har masser af mulig-
heder for at komme med input ved kred-
sens generalforsamling. Hvordan skal dit 
DSR se ud?

Men først og fremmest mødes vi for at 
debattere lokale emner, der er tættere 
på vores hverdag. Jeg håber, du vil tage 
dig tid til at læse denne beretning og ger-
ne diskutere indholdet med dine kolleger. 
Blot en servicemeddelelse: Du kan finde 
bustiderne med afgang til generalfor-

Nogle emner bider sig fast blandt 
sygeplejersker

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

samlingen fra byer i kredsen på hjemme-
siden. 

Efterhånden er der ved at opstå en tradi-
tion for, at vi holder en fagdag forud for 
generalforsamlingen. I år er det med 
fokus på dig selv og forkælelse. Foruden 
spændende oplægsholdere med Tor 
Nørretranders som den ene kan du del-
tage i workshops om mindfulness, nud-
ging og styling.  Nyd det. 

Med disse ord ønsker jeg dig god læse-
lyst, en selvforkælende fagdag og en 
debatrig generalforsamling torsdag den 
27. oktober 2015 i Messe C i Fredericia..

 

 
 



Vi nærmer os afslutningen på det før-
ste arbejdsår i den toårige bestyrelses-
periode, der strækker sig fra november 
2015 til november 2017. Kredsbesty-
relsens (KB) arbejde har været præget 
af, at 2016 var kongresår. Dansk Syge-
plejeråds (DSR) kongres holdes hvert 
andet år i maj og havde denne gang 
hovedtemaet ”Et bæredygtigt sund-
hedsvæsen”. 

Som medlem kan du måske føle, at DSR’s 
kongres er en lidt fjern størrelse, der ikke 
vedkommer dig det store. Når vi i KB alligevel 
tillægger kongressen stor betydning, har 
det flere årsager. De mange debatter og 
væsentlige emner, der behandles, når 
repræsentanter fra alle kredse og topledel-
sen i Dansk Sygeplejeråd er samlet i fire 
dage, præger retningen og giver pejlemær-
ker for det lokale arbejde tæt på medlem-
merne – også i Kreds Syddanmark.

Bæredygtighed forbindes normalt med 
natur og miljø, men også sundhedsvæsenet 
er en levende organisme, der skal vedlige-
holdes, næres og udvikles. Når økonomi og 
faglighed støder sammen, og krav og res-
sourcer ikke kan mødes, trives sundhedsvæ-
senet ikke.

Mistrivslen smitter direkte af på sygeplejer-
skers arbejdsforhold, og derfor ønsker vi 
som organisation at påvirke, hvordan 
arbejdstiden tilrettelægges, og hvordan 
arbejdsmiljø og arbejdsvilkår skal fungere i 
de sektorer, sygeplejersker arbejder.

Disse helt basale grundvilkår for at udøve 
sygepleje af en kvalitet, vi fagligt kan stå 
inde for, har trængt de indsatsområder, der 

normalt sætter rammerne for arbejdet og 
prioriteringen i KB, i baggrunden. De hidtidi-
ge indsatsområder – børns sundhed og triv-
sel, psykiatri i det kommunale område og 
kompetenceudvikling – er fortsat meget 
væsentlige og har fået deres eget liv, der 
ikke nødvendigvis er forankret i kredsbesty-
relsen. 

I efteråret vil vi sætter nye pejlemærker op 
for vores arbejde. Nye medlemmer af KB har 
haft mulighed for at afsætte deres første 
fingeraftryk, og vi lytter også på den kom-
mende generalforsamling intenst til, hvad 
der optager medlemmerne. Disse impulser 
vil – sammen med de overordnede priorite-
ringer fra kongressen – forme, hvilken ind-
sats vi det næste år vil gøre for at sikre gode 
arbejdsvilkår, trivsel og udviklingsmulighe-
der for syddanske sygeplejersker. 

ORGANISATION 
Du skal være en del af noget bæredygtigt

SKRIFTLIG BERETNING 2016  
FOR DSR, KREDS SYDDANMARK

4 KREDS SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD BERETNING 2016

Der er mange eksempler på, at kredsens 
årlige generalforsamling har sat en dagsor-
den, der har præget vores arbejde. Det vil 
også denne skriftlige beretning rumme 
eksempler på.    

”Som organisation er vi meget opmærksom-
me på, at vi skal finde en balance mellem 
hele tiden at råbe op om dårlige arbejdsvil-
kår for sygeplejersker og at positionere os 
som konstruktive medspillere, der er med til 
at forme fremtidens bæredygtige sund-
hedsvæsen. Vi arbejder for, at sygeplejen 
kommer til at spille en endnu mere central 
rolle”.

John Christiansen,  
kredsformand, Kreds Syddanmark
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Sygeplejerskens arbejde kan ikke altid måles
Dansk Sygeplejeråd udgav i begyndelsen af 
året bogen ”Bladet fra munden – mod og vil-
je til et godt arbejdsliv”, der belyser det psy-
kiske arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet med 
andre perspektiver end de traditionelle. 
Bogen er opbygget som en antologi med 
bidrag fra ni forskere, og flere af dem 
beskæftiger sig med New Public Manage-
ments (NPM) indflydelse på, hvordan fag-
professionelle som sygeplejersker oplever 
kvaliteten i arbejdslivet. Med NPM er sty-
ringsredskaber fra den private sektor indført 
i sundhedsvæsenet, og mange sygeplejer-

sten, hverken i sundhedssektoren eller i 
andre brancher og virksomheder i Danmark. 
Arbejdsmiljøet er skabt af mennesker og kan 
også ændres af mennesker. Min forhåbning 
er, at denne bog giver inspiration til, hvordan 
vi kommer videre, og at mange vil gribe bol-
den, så vi sammen kan skabe en ny arbejds-
miljøvej at gå ad”.

Dorte Steenberg,  
næstformand i Dansk Sygeplejeråd  

i indledningen til ”Bladet fra munden”

De mest betændte områder lider fortsat
Fælles Akutmodtagelser (FAM) og 
medicinske afdelinger er fortsat smer-
tensbørn hvad angår arbejdsmiljøet. 

FAM modtager på de store sygehuse i regio-
nen alle akutte patienter, og generelt er der 
et misforhold mellem antallet af medarbej-
dere og det antal patienter, de modtager. 
Kredsen indrykkede efter seneste general-
forsamling en udtalelse som debatindlæg i 
flere dagblade om arbejdsforholdene på 
FAM flere steder i Syddanmark. Budskabet 
var, at ideen bag FAM er god, men at virkelig-
heden er en anden. Politikernes pejlemærke 
har ”tilsyneladende været effektivisering 
frem for høj kvalitet og solid faglighed”, hed 
det i udtalelsen.

”Vi går ind for samarbejde og dialog, men 
det er vores klare opfattelse, at det ikke rig-
tig rykker, hverken i Odense, Kolding eller 
Sønderjylland, når det gælder forholdene på 
FAM. Derfor markerer vi os også lejlighedsvis 
i interviews i medier, blandt andet i Fyens 
Stiftstidende i foråret”.

Jytte Kristensen,  
kredsnæstformand i Kreds Syddanmark

Kredsen førte i fjor sager om et stort forbrug 
af overarbejde på Kolding Sygehus samt 
OUH Svendborg Sygehus, og i Svendborg 
lykkedes det med en målrettet indsats at 
øge antallet af sygeplejersker.

De medicinske afdelinger på sygehusene er 
et kæmpeområde, og der er store variatio-
ner i, hvordan de fungerer. Kendetegnende 
for de store afdelinger er, at arbejdsmæng-
den er høj, der er stor personaleudskiftning, 
og oplæringen af et ofte ungt personale 
tager tid. En stor undersøgelse af sygeple-
jerskers psykiske arbejdsmiljø fra 2013 
viste, at medicinske afdelinger er præget af 
høj arbejdsmængde og højt arbejdstempo.

DSR har centralt haft de medicinske afdelin-
ger højt på dagsordenen længe, og kredsen 
følger både FAM og det medicinske område 
tæt med henblik på at medvirke, når der 
opstår problemer med personalemangel 
eller arbejdsmiljø lokalt.   

ARBEJDSMILJØ

sker oplever, at den ikke målbare del af 
deres arbejde, blandt andet patientkontakt, 
ikke anerkendes tilstrækkeligt. 

DSR’s hovedbestyrelse (HB) lægger op til at 
bruge antologien som udgangspunkt for 
dialog med politikere og topledere med 
afsæt i de centrale budskaber i bogen. HB 
anbefaler endvidere, at kredsbestyrelsen 
prioriterer bogens budskaber ud fra lokale 
forhold og formidler dem til tillidsvalgte.  

”Det psykiske arbejdsmiljø er ikke hugget i 
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Medarbejdere må kæmpe hårdt for at blive hørt

ARBEJDSMILJØ

ofte har møderne mere karakter af oriente-
ring fra ledelsen end egentlig drøftelse af 
relevante forhold.

Kredsen anerkender, at tillidsrepræsentan-
ter i MED-udvalg er på en krævende opgave, 
og understøtter dem med kurser og dialog 
på kvartalsmøder. Men på møderne må de 
selv tage de kampe, de finder fornødent, og 

MED-systemet er en hjørnesten i sam-
arbejdet mellem medarbejdere og 
ledere i sundhedsvæsenet, og det er 
vejen til indflydelse på beslutninger. 

Især i lokale MED-udvalg oplever medarbej-
derrepræsentanter jævnligt, at det er van-
skeligt at få ømtålelige emner om arbejds-
forhold og normering på dagsordenen, og 

Kredsen og tillidsvalgte rykker tættere sammen

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Kravene til DSR’s arbejdspladsnære repræ-
sentanter, FTR, TR og AMiR, stiger i takt 
med, at de i større enheder skal varetage 
stadig flere medlemmers interesser. Kred-
sen har i 2016 afsluttet et supervisionsfor-
løb for FTR’er (fællestillidsrepræsentanter), 
der både på det regionale og kommunale 
område skal rustes til at stå i spidsen for sto-
re TR-kollegier. 

KB har afsat en ny pulje med midler, så FTR 
og frikøbte FTR-suppleanter kan dygtiggøre 
sig via DSR’s generelle uddannelsestilbud 
eller videreuddanne sig på diplom- eller 
masterniveau.

Arbejds- og organisationspsykolog Bo Fre-
deriksen har i flere perioder arbejdet for DSR 
med supervision af og sparring med kred-
sens FTR’er. De er DSR’s nærmeste samar-
bejdspartnere på arbejdspladserne, og 
deres typiske samarbejdspartner i organisa-
tionen er en af kredsnæstformændene. 

”FTR’er er under pres i et sundhedsvæsen i 
forandring, men de får også stadig større 
ansvar og indflydelse lokalt. Det er ikke 
underligt, at de efterspørger støtte fra DSR 
til at klare ofte meget komplekse problem-
stillinger i dagligdagen. Som udgangspunkt 
er FTR og kredsnæstformand allierede i 
kampen for medlemmernes interesser, men 
naturligvis kan der opstå uenighed om, 
hvordan en sag skal gribes an, og den kan 
være vanskelig at håndtere. Der er en sam-
arbejdsaftale, men ikke nogen entydig 
afklaring af, hvem der egentlig har det sidste 
ord. DSR er på mange måder arbejdsgiver, 
men har ikke ansat FTR og bestemmer ikke, 
om personen skal fortsætte i funktionen. 

Ved konflikter og uenigheder skal der være 
fokus på sagen og indholdet, men det er jo 
hjerteblod og noget personligt for de to 
samarbejdspartnere, og uenigheder bliver 
for sjældent taget op af frygt for at ødelæg-
ge stemningen og skade relationen. Det kan 

føre til konfliktskyhed eller andre uhensigts-
mæssige måder at reagere på. Det er nød-
vendigt at styrke begge parter og bruge 
kræfter på at pleje relationen.”

Bo Frederiksen,  
arbejds- og organisationspsykolog, Crecea

anmode om at få vigtige drøftelser nævnt i 
referater. Kredsen råder de medarbejder-
valgte til også at få arbejdsmiljø på dagsor-
denen, og hvis de ikke lykkes med det om 
nødvendigt bringe det om i Fælles-MED-ud-
valg på sygehusene og hoved-MED-udvalg i 
kommunerne. 
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I Assens fik de  
samlet frie fugle 
under en TR

I en række kommuner arbejder sygeplejer-
sker alene i tværgående funktioner og er 
ikke dækket af en TR. Det var tilfældet i 
Assens Kommune, indtil der blev indgået en 
specialaftale i 2014 om, at en række syge-
plejersker på plejecentre og i særlige funkti-
oner rundt om i kommunen – i alt 28 syge-
plejersker – fik en lokal TR. Det blev Reila 
Frost, der tillige siden 2009 har været FTR 
for sygeplejerskerne:

”Jeg sidder selv i kommunens hovedudvalg 
og i Fælles-MED Rådhus, ligesom vi har TR’ 
er med i de to andre Fælles-MED. På den 
måde har vi god indflydelse vores kommune. 
Vi fire TR ‘er for sygeplejersker – de øvrige er 
for hver af de to udkørende grupper samt 
sundhedsplejerskerne – danner et TR-kolle-
gie, hvor vi har stor respekt for hinandens 
områder, og hvad vi er gode til. I min egen 
TR-funktion oplever jeg, at den gammeldags 
opfattelse af TR fortsat hersker nogle steder 
i kommunen. Det tager tid at etablere et 
samarbejde og et tillidsrum på arbejdsplad-
serne og for ledere at vænne sig til, at jeg 
ikke kommer for at slås, men for at medvirke 
positivt ved eksempelvis besættelse af stil-
linger.  Min personlige udfordring er tillige, at 
jeg som selvtilrettelæggende uddannelses-
koordinator på fuld tid selv skal finde tid til 
TR-arbejdet. Min prioritering af TR/FTR-op-
gaverne er indimellem meget hård, og at 
være synlig på alle arbejdspladserne er 
svært. På det punkt er det sårbart, blandt 
andet fordi arbejdspladserne er spredte og 
under forskellige ledelsesområder”.

Reila Frost, FTR for sygeplejerskerne i 
Assens Kommune 

Når en TR skal  
dække flere  
matrikler
Med sammenlægninger og fusioner bliver 
områderne større i det syddanske sund-
hedsvæsen, og særlig når de er fordelt over 
flere matrikler, sættes TR under pres. Det er 
vanskeligere at varetage personalets inte-
resser, når man ikke er en del af dagligda-
gen, især når afstandene er store.

Et eksempel er Børne- og Ungdomspsykia-
trien i Esbjerg og Aabenraa, der som led i 
forårets spareplan blev lagt sammen med 
fælles ledelse, men fortsat fordelt på begge 
byer. Den fælles afdelingsledelse har et 
ledelseslag under sig, og derfor forhandler 
kredsen nu om at få en TR på hver matrikel. 

Problematikken gør sig også gældende på 
flere somatiske sygehuse, blandt andet 
Sygehus Sønderjylland, hvor DSR har en 
aftale med ledelsen om, at hvis et område er 
fordelt på flere matrikler, kan der indledes 
forhandlinger om at dele det i flere TR-om-
råder. Når fem medarbejdere fra en faggrup-
pe arbejder samme sted, er der mulighed for 
en TR. 

Sygehuse i tre byer  
får stærkt fælles  
TR-kollegium
Omkring 2.500 sygeplejersker på sygehuse-
ne i Fredericia, Kolding og Vejle tilhører nu 
det samme TR-kollegium med en fællestil-
lidsrepræsentant (FTR) og to frikøbte 
FTR-suppleanter. Omlægningen er resulta-
tet af en langvarig proces, der trækker spor 
helt tilbage til strukturreformen i 2007, da 
de tre sygehuse blev samlet under én ledel-
se og én HR-afdeling.

Processen har været kompliceret af, at det 
har været vanskeligt at danne sig et overblik 
over, hvordan det samlede sygehus er byg-
get op, og hvor de enkelte områder er place-
ret. Kredsen har således haft en konsulent 
fra DSR centralt tilknyttet for at kortlægge 
sygehuset. 

Efter denne beretnings deadline er den nye 
FTR og de to suppleanter blevet valgt, og 
FTR står nu stærkere i Fælles-MED-udvalget 
ved at repræsentere alle medarbejdere fra 
den største faggruppe i sygehusenhederne i 
de tre byer. Den hidtidige FTR fra det mind-
ste af de tre nu sammenlagte TR-kollegier, 
Lisbeth Hammer Andersen, har hidtil 
beklædt posten som næstformand i Fæl-
les-MED-udvalget.

Bustider til Generalforsamling 2016 
Ankomst i Fredericia ca. kl. 16:30 

 
 

 

Start i Tønder (Banegården) kl. 15:00 
 Opsamling: Toftlund (Rutebilstationen) kl. 15:30 

 
 
Start i Sønderborg (v/Sygeplejeskolen) kl. 15:00 

 Opsamling: Rødekro (v/motorvejstilkørsel 70, 
Statoil) kl. 15:30 

 Opsamling: Haderslev (Hertug Hans Plads) kl. 16:00 
 
 
Start i Svendborg (Rutebilstationen) kl. 14:30 

 Opsamling: Odense (Dannebrogsgade) kl. 15:30 
 
 
Start i Grindsted (Rutebilstationen) kl. 14:30 

 Opsamling: Esbjerg (Museumspladsen) kl. 15:15 
 Opsamling: Vejen (v/Mc Donald’s) kl. 15:45 

 
 
 

 
 

 



Sygeplejen på asylcentre  
er ved at finde sin form

ASYLOMRÅDET

Da flygtninge i store antal i efteråret 2015 
krydsede den dansk-tyske grænse, opstod 
et akut behov for at oprette nye asylcentre 
for at huse dem, mens deres sager blev 
behandlet. To af kommunerne i Region Syd-
danmark, Tønder og Langeland, driver en 
række opholdscentre for asylsøgere, og et 
nyt arbejdsområde for sygeplejersker er 
opstået.

1. kredsnæstformand Line Gessø Hansen 
har repræsenteret kredsen i forhold til Lan-
geland Kommune, der varetager opgaver for 
flere end 3.000 asylsøgere i centre i Jylland, 
på Fyn, Ærø, Lolland og Sjælland. Hovedpar-
ten af de over 300 medarbejdere i Asylcen-
ter Holmegaard, som centrene er samlet 
under, er formelt ansat i Langeland Kommu-
ne.

”Det har fyldt meget at få styr på vore med-
lemmers ansættelsesforhold og vilkår i asyl-
centrene. Vi har skullet opfinde den dybe 
tallerken igen, fordi vi har betrådt nyt land 
ved, at kommunalt ansatte sygeplejersker 
arbejder uden for den kommune, de er ansat 
i. Dels skal vore medlemmer have sikkerhed 
for deres autorisation og de retningslinjer, 
der skal arbejdes efter, og dels er der det 
humanitære, medmenneskelige aspekt ved, 
at flygtninge – med mindre der er tale om 
børn - ikke har de samme rettigheder sund-
hedsmæssigt som danske statsborgere. 
Asylcentrene er underlagt Udlændingesty-
relsens retningslinjer. Det er et spændende 
og krævende område at arbejde inden for, 
og der er ved at være styr på både det 
ansættelsesmæssige og sundhedsfaglige, 
men det er måske ikke egnet til nyuddanne-
de sygeplejersker”.

Line Gessø Hansen,  
1. kredsnæstformand, Kreds Syddanmark.
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KOMMUNIKATION

Nyt på kommunikationsfronten
I januar 2016 offentliggjorde Dansk Syge-
plejeråd en helt ny hjemmeside. Flere og fle-
re af hjemmesidens brugere er begyndt at 
anvende mobile enheder (telefoner og tab-
lets), derfor var det nødvendigt at nytænke 
www.dsr.dk både centralt og i kredsene. Det 
er tilstræbt at gøre hjemmesiderne mere 
brugervenlige, og de foreløbige evaluerin-
ger typer på at det er lykkedes. 

I begyndelsen af juni 2016 oprettede Kreds 
Syddanmark facebooksiden: https://www.
facebook.com/kredssyddanmark/.

Siden bliver brugt til at promo-
vere arrangementer, kurser, 
fag- og temadage og lignende. 
Selvom siden ikke har været 
aktiv i særlig mange uger, har opslagene 
efterhånden fået stor rækkevidde. Den gen-
nemsnitlige udbredelse per opslag er 1.275 
personer. I toppen ligger vores ’reklamevi-
deo’ for fagdagen, som er nået ud til 5.500 
personer.

I august havde www.facebook.com/ 
kredssyddanmark 348 likes.
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KONGRES 2016

Syddanske impulser til fremtidens organisation

Som nævnt i indledningen var hovedtemaet 
på DSR’s kongres i maj et bæredygtigt sund-
hedsvæsen. Bæredygtighed er i den sam-
menhæng et vidt begreb, men i den sidste 
ende handler det om, at det skal være 
attraktivt for både borgere, patienter og 
medarbejdere at møde og være i sundheds-
væsenet. 

Kreds Syddanmark har tradition for at være 
meget aktiv på kongressen, både ved at del-
tage i debatter og stille forslag. Formand-
skabet tilskynder kredsbestyrelsen (KB) til 
at påvirke udviklingen ved at fremsætte for-
slag, og medlemmerne får råd og hjælp til, 
hvordan de bærer sig ad. Holdningerne bag 
forslagene deles ikke nødvendigvis af alle, 
men både på kongressen og internt i KB 
giver forskellighed dynamik og merværdi. 

Flere af de syddanske forslag blev debatte-
ret og indgår i forarbejdet til en ekstraordi-
nær kongres i juni 2017 om DSR’s fremtidige 
udviklingsretning. Hovedbestyrelsen (HB) 
fik ved afslutningen på kongressen opbak-
ning til et udviklingsprojekt, der skal opsam-
le en stribe af de fremsatte forslag og lade 
dem indgå i arbejdet med at forme fremti-
dens organisation. 

Som medlem har mulighed for at påvirke 
processen, dels på kredsens generalforsam-
ling og dels ved at tage kontakt til formand-
skabet, hvis kontaktdata du kan finde på 
hjemmesiden.

Øget indsats over for stressramte en stor sejr

hurtigere bliver afskediget, når de er stress-
ramte. Der er mange tilbud i de enkelte kred-
se – stresshåndteringsforløb, arbejdsmilj-
økonsulenter og så videre – og jeg ser gerne 
en grundpakke, der tilbydes i alle kredse. 

Med forslaget håber vi at komme med i det 
videre arbejde og sætte vores præg på ind-
satsen for at forebygge og hjælpe stress-
ramte. Det var en sindssyg kamp at få det 
vedtaget på kongressen, fordi der var så 
meget modvind under debatten. Derfor 
føles det som en megasejr, at det lykkedes”.

Betina Iroisch Kristensen,  
FTR-suppleant for sygeplejersker  

og radiografer på OUH  

Et af kongressens mest markante forslag 
kom fra fremtrædende repræsentanter fra 
tre kredse, heriblandt Betina Iroisch Kristen-
sen, Kreds Syddanmark, samt den samlede 
syddanske kredsbestyrelse. Forslaget lagde 
op til en styrket indsats for at hjælpe stress-
ramte medlemmer samt forebygge stress 
hos medlemmer, og det blev med nogle 
ændringer vedtaget, så det i fremtiden er et 
af DSR’s indsatsområder. 

”Især efter jeg er blevet FTR-suppleant, har 
jeg set rigtig mange sygeplejersker, der bli-
ver sygemeldt med stress. En del af dem bli-
ver tabt i systemet, fordi det reelt er 
arbejdsgiverens ansvar at håndtere det. Det 
er dog et vigtigt område for DSR at arbejde 
med, også fordi medarbejdere i vore dage 



Vi befinder os lige nu i en mellemperiode, 
hvor resultaterne af OK 15 fortsat er ved at 
blive udmøntet, og hvor konturerne af OK 18 
begynder at tegne sig i horisonten. Mellem 
overenskomstårene foregår forhandlinger i 
både region, kommuner, stat (for eksempel 
professionshøjskoler) og i den private sektor 
(for eksempel sygeplejersker ansat i læge-
praksis) for at få honoreret kompetencer og 
erfaring. 

Hovedindtrykket afviger ikke meget fra tidli-
gere år. Arbejdsgivere i alle sektorer sidder 

generelt tungt på pengekassen, og hvis de 
beslutter sig for at frigive ekstra lønkroner, 
er det oftest, fordi et område nyder særlig 
politisk bevågenhed, eller det kan gøres ved 
omfordeling – altså uden at den samlede 
lønsum stiger. Det vil mange af vore med-
lemmer med rette opleve som manglende 
lønudvikling.

Den velkendte reguleringsordning, der har 
sikret offentligt ansatte en lønudvikling på 
80 procent af det private arbejdsmarked, er 
suppleret af et privatlønsværn. I en tid med 

svag lønudvikling i den private sektor hin-
drer privatlønsværnet, at offentligt ansatte 
kan indhente lønefterslæb fra tidligere år i 
forhold til sammenlignelige grupper af pri-
vatansatte. 

Sygeplejersker med kandidatuddannelse 
ansat i akademiske stillinger i regioner fik 
ved OK 15 forbedret deres lønforhold. De har 
således opnået en højere løn lokalt, end de 
ellers ville kunne have opnået, og DSR vil 
arbejde for at sikre deres fortsatte lønudvik-
ling.

Forberedelserne til forhandlingerne 
om OK 18 er i gang, både centralt og 
lokalt. Fokus er på tre områder:

Løndannelse centralt 
Arbejdstidsaftaler 
Løndannelse lokalt 

Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete 
Christensen, vil det næste års tid lytte 
meget til sine medlemmer for at få et klart 
billede af, hvilke områder og krav der skal 
prioriteres højest i de kommende forhand-
linger. 

”Erfaringen fra de seneste overenskomstfor-
handlinger er, at arbejdsgiverne var langt 
mere barske i deres krav end tidligere. Sam-

menholdt med, at der fortsat ikke er meget 
gang i hjulene på det private arbejdsmarked, 
kan vi ikke gøre os forhåbninger om høje løn-
stigninger. Derfor skal vi have fundet ud af, 
hvordan vi kan fastholde vores lønudvikling, 
og holde fokus på de områder, der betyder 
mest for medlemmerne: Den centrale lønmo-
del, lokal løndannelse og arbejdstidsreglerne. 

Med det pres, vi senest blev udsat for på 
reguleringsområdet, må vi forudse fortsat 
pres på reguleringsmodellen. Vi vil både selv 
og i forhandlingsfællesskabet ruste os, så vi 
samlet kan stå så stærkt som muligt og 
modstå presset”.

DSR ønsker, at sygeplejerskers løn stiger, 
både centralt og lokalt, i takt med kompe-

Arbejdsgiverne sidder tungt på pengekassen

OK 15

OK 18

Grete Christensen: De vil presse os

tencer og erfaring, og at lønudviklingen er 
forudsigelig og gennemskuelig. 

På alle syddanske arbejdspladser forhandles 
løn lokalt, og der indgås aftaler om at hono-
rere funktion og kvalifikationer. Arbejdsgi-
verne fokuserer meget på en samlet kompe-
tencevurdering, hvilket lyder enkelt, men i 
realiteten kan være kompliceret – især i tider 
med få lønmidler til rådighed. 
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ARBEJDSTIDSOMRÅDET

Slaget om din arbejdstid skal stå lokalt

Arbejdstidsområdet var et stort emne på 
kredsens seneste generalforsamling og fyl-
der fortsat meget, både i den enkelte syge-
plejerskes arbejdsliv og på de syddanske 
arbejdspladser.

Håndteringen af spillereglerne for at tilret-
telægge arbejdstiden spiller en stor rolle for 
den faglige kvalitet, patientsikkerheden og 
den enkelte medarbejders trivsel. Arbejds-
pladser er forskellige, og der findes ikke 
standardløsninger, man kan trække ned 
over enhver afdeling eller kommune. Både 
ledelser og medarbejdere ønsker fleksibili-
tet, men ofte fra hvert sit udgangspunkt, og 
det kræver tæt dialog lokalt at indgå aftaler, 
der imødekommer begge parter.

Kredsbestyrelsen har udarbejdet en række 
overordnede pejlemærker for arbejdstids-
området, som stilles til rådighed for HR-af-
delingen i regionen, de enkelte sygehuse og 
kommuner. Pejlemærkerne tager afsæt i, at 
der er en snæver sammenhæng mellem 
kvaliteten af arbejdet og de ansattes 
arbejdsmiljø, herunder en veltilrettelagt 
arbejdstid. 

DSR-formand: Sats på lokale aftaler
Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete 
Christensen, medgiver, at det er udfordren-
de at være medarbejder i en sektor, hvor 
man arbejder i alle døgnets timer og alle 
årets dage.

”Arbejdsgivere og medarbejdere skal blive 
bedre til at indgå lokale arbejdstidsaftaler, 
der passer til forholdene på den enkelte 
arbejdsplads, og med skyldig hensyntagen 
til, at aftalerne ikke kun skal give fordele for 
de stærkeste i flokken. Vi må ikke lave reg-
ler, der udelukkende tilgodeser de fysisk 
stærke, som kun har sig selv at tænke på, 
men også for de sygeplejersker, der har 
været i jobbet i mange år og har andre 

behov. Der har været mange diskussioner 
om 12-timers vagter, og det er ikke noget, 
man skal tvinges til, hvis man ikke ønsker 
den arbejdsform. 

Mange arbejdsgivere forsømmer at udnytte 
mulighederne for at tilgodese lokale ønsker 
og få mere tilfredse medarbejdere. Det er 
muligt at indgå lokale aftaler, blot man ikke 
bevæger sig under, hvad der er standard og 
forringer arbejdsvilkårene. Hensigten ligger 
i hele det aftalesæt, vi arbejder indenfor, 
men det bliver bare ikke brugt nok på sund-
hedsområdet”.

Grete Christensen,  
formand for Dansk Sygeplejeråd 

Pres på balancen mellem arbejdsliv og 
privatliv

Arbejdsgiverne har et formelt ansvar for at 
sikre et godt arbejdsmiljø og dermed kvalitet 
i løsningen af opgaverne. Sygeplejersker har 
en indlysende interesse i, at deres repræ-
sentanter, typisk tillidsrepræsentanter (TR) 
og AMiR ’er, medvirker til at finde gode løs-
ninger. Dels for at beskytte de ansatte mod 
urimelige arbejdstider og dels for at opnå en 
fleksibilitet for den enkelte medarbejder, så 
arbejdsliv og privatliv hænger sammen. 

Lokale aftaler skal favne, at ledelsen kan til-
rettelægge arbejdstiden i forhold til de 
opgaver, der skal varetages, og at medarbej-
derne kender deres arbejdstid i god tid. At 
bytte vagter indbyrdes er et udbredt og 
uundværligt redskab i dagligdagen, og det 
skal fortsat være muligt, frivilligt og i en 
mere synlig ramme. 

Ikke alle steder foregår tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden inden for rammerne. Kredsen 
fører en række sager om overtrædelse af 
arbejdstidsaftalen, hvor man lokalt har for-
tolket og strakt arbejdstiden ud over det 
rimelige. I en medlemssag fra Billund er der 
hentet ca. 200.000 kr. på ekstratimer, der 
skulle have været overarbejde. Hvis arbejds-
tidsaftalen skal fraviges, kræver det en lokal 
drøftelse og en lokal aftale. Vi styrker løben-
de TR og AMiR’s kompetencer, så de bedst 
muligt kan varetage deres kollegers interes-
ser.  
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KOMMUNER

FMK  
fælles medicinkort
 
Fælles medicinkort (FMK), der giver alle rele-
vante sundhedsfaglige medarbejdere og 
den enkelte borger et hurtigt overblik over 
aktuel medicin, er et vigtigt fælles værktøj 
til at sikre korrekt medicinering. FMK kan 
imidlertid være vanskeligt at håndtere, når 
borgere skifter hyppigt mellem sektorerne, 
og der ofte sker ændringer af medicin.

Kredsen er i dialog med flere kommuner for 
at understøtte, at sygeplejersker får flere 
beføjelser, så der ikke opstår flaskehalse ved 
ordination af meget almindelige medicinty-
per, herunder også håndkøbsmedicin som 
vitamintilskud, der ikke fremgår af FMK. 
Hensigten er, at sygeplejersker skal have 
højere beslutningskompetence, eksempel-
vis ved behandling af kronisk syge borgere, 
og kunne igangsætte visse undersøgelser 
uden lægelig medvirken. 

Esbjerg bygger bro 
mellem sektorer
 
Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Syge-
hus (SVS) har indledt et fælles projekt, 
der bygger bro mellem de to sektorer i 
de kritiske faser, hvor patienten udskri-
ves fra sygehus og skal tilbage til egen 
bolig, plejecenter eller aflastningsplads. 

12 sygeplejersker i nyoprettede stillin-
ger indgår i projektet, og de fordeler sig 
på sygehusets fælles akutmodtagelse 
(FAM) og i kommunens hjemmepleje. 
Det tværsektorielle akutteam får fælles 
ledelse, fælles behandlingsplaner og 
identitet i form af fælles logo på 
arbejdstøjet. Teamet skal blandt andet 
stå for en følge-hjem-ordning, så det 
sikres, at borgeren kommer på plads og 
kan fortsætte smertebehandling, 
IV-antibiotika og væsketerapi. I op til 48 
timer efter udskrivningen er en læge på 
FAM til rådighed, såfremt der opstår 
komplikationer.

Kredsen ser projektet som spændende 
nytænkning på et meget praktisk plan 
inden for de sektorovergange, der ofte 
volder problemer. Sygeplejersker er 
med deres faglighed gode til at have 
overblik og koordinere patientforløb, så 
borgerne kan føle sig trygge. To af de 
vigtigste formål med projektet er at 
udvikle kommunens hjemmepleje og 
forebygge unødvendige indlæggelser 
og genindlæggelser 

Kommuner har 
behov for avanceret 
sygepleje
 
Ud over et bredt kompetenceløft til kommu-
nalt ansatte sygeplejersker kan der være 
behov for, at nogle får den kliniske videreud-
dannelse, Advanced Practise Nursing (APN), 
der er under forberedelse.  

Hjemmesygeplejechef i Esbjerg Kommune 
Anni Kjærgaard Sørensen deltager i forar-
bejdet til, hvad hun håber, bliver til et pilot-
projekt med uddannelse af de første danske 
APN-sygeplejersker. Flere nordiske lande er 
foran Danmark på det felt. 

– Jeg ser virkelig et behov i vore indecentre, 
plejecentrene, hvor kompleksiteten i bor-
gernes tilstand er høj, når de kommer dertil. 
Vi har ikke den bedste dækning af praktise-
rende læger i vores område, og derfor vil 
sygeplejersker med kompetence til at vur-
dere borgerens situation, stille en diagnose 
og igangsætte behandling være et stort 
plus. APN-sygeplejersker vil desuden kunne 
medvirke til at sikre et højt vidensniveau hos 
de øvrige sygeplejersker. Jeg kan sagtens 
forestille mig, at vi kan bruge fem af dem i 
den første fase”.

Anni Kjærgaard Sørensen, hjemmesygeple-
jechef i Esbjerg Kommune   
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LIGESTILLING

Kampdag, pension og indflydelse  
på højt niveau
Mennesker er forskellige, men vi skal alle 
have lige muligheder i sundhedsvæsenet. 
Sådan er DSR’s overordnede holdning til 
mangfoldighed og ligestilling. På den forrige 
kongres var ligestilling et stort tema, og det 
er siden fulgt op i kredsene.

På Kvindernes internationale kampdag 8. 
marts stod DSR og Dansk Kvindesamfunds 
nye lokalafdeling i Odense bag et arrange-
ment på Slagteriet, hvor fire inspirerende 
talere videregav deres personlige erfaringer 
fra arbejdsmarkedet inden for meget for-
skellige områder. En række sygeplejersker 
deltog, og arrangementet blev omtalt fyldigt 
i medier. 

Også indirekte understøtter kredsen, at 
kvinder bliver bevidste om at sikre sig øko-
nomisk i forskellige livssituationer, skilsmis-
se, alderdom og død. Det foregår på de 
populære pensionsmøder, som kredsen 
arrangerer i samarbejde med faste partnere.

1. kredsnæstformand Line Gessø Hansen er 
ansvarlig for ligestilling og beklæder centra-
le poster inden for området. Ud over at være 
næstforkvinde i Kvinderådet er hun indvalgt 
i European Women’s Lobby (EWL) og delta-
ger i arbejdet for ligestilling på europæisk 
niveau. Hun deltager årligt i to-tre møder 
hos paraplyorganisationen i Bruxelles.  

ØKONOMI

Pengene skal på arbejde ude blandt  
medlemmerne

Efter en årrække med forholdsvis store 
overskud præsenterer DSR’s Kreds Syddan-
mark på generalforsamlingen et underskud 
på driften i 2015 på knap 1,1 mio. kr. Også i 
de følgende to år er der budgetteret med et 
minus, om end mere beskedent. 

Kredsen er fremdeles omkostningsbevidst, 
men arbejder ud fra holdningen, at pengene 
skal ud at arbejde og gøre gavn blandt med-
lemmerne. Der vil også i år og i de kommen-
de år blive brugt midler til at udvikle TR og 

AMiR-området, medlemstilbud om kurser, 
temadage og andre faglige arrangementer 
vil fortsætte på et højt niveau, og det sam-
me gælder den professionelle rådgivning og 
servicering af medlemmer fra kredskonto-
ret.

Kredsen vil også i fremtiden være velkapita-
liseret med et økonomisk beredskab, der 
passer til et stigende aktivitetsniveau.

Samarbejde 
med andre 
organisationer

Den nye 
hoved- 
organisation
FTF, der overvejende repræsenterer 
offentligt ansatte, fortsætter arbejdet 
frem mod en fælles, slagkraftig hovedor-
ganisation med LO. En hovedorganisation 
med op mod 1,5 millioner lønmodtagere 
vil stå stærkere over for arbejdsgiverne, 
der i disse år også fusionerer organisatio-
ner. Kredsformand John Christiansen er 
formand for FTF i Syddanmark og vil 
medvirke til, at DSR får en stærk place-
ring i den nye hovedorganisation, der 
efter tidsplanen skal endeligt besluttes i 
2018. 
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LEDERFORENINGEN

Ledere og tillidsvalgte har en fælles sag
Lederes vilkår i sundhedsvæsenet er af vel-
kendte årsager under pres. Desuden er der 
en gråzone omkring ledelse og koordinering, 
og hvor der bliver ledet op og ned. Kredsen 
ønsker at fastholde, at førstelinjelederen er 
en sygeplejerske, og der er generelt stort 
fokus på professionel og faglig ledelse. 

Næstformand i Lederforeningen Jeanette 
Palmer er ikke nødvendigvis enig i, at syge-
plejersker kun kan ledes af sygeplejersker. 
De mange forandringer i sundhedsvæsenet 
og den unge, digitale generation, der er på 
vej ind i faget, udfordrer de gængse ledel-
sesformer.

”Udviklingen bevæger sig mod tiltideværen-
de ledelse i stedet for tilstedeværende 

ledelse. Unge medarbejdere har brug for at 
få svar på deres spørgsmål, uanset hvornår 
på døgnet det er, og man skal som leder gøre 
op med, hvordan man vil klare den efter-
spørgsel uden at blive ædt op. Ledelse er 
blevet 24/7. En ny lederlivsundersøgelse 
viser, at lederne er meget godt tilfredse, 
men at der er udfordringer. De ledere, der 
ikke har andre ledere under sig, har de stør-
ste.

At gøre tingene anderledes som leder kræ-
ver meget strategisk, og det er sygepleje-
faglige ledere i reglen gode til. De skal finde 
deres egen rolle som ledere, være autenti-
ske, og så skal de være gode til at lede opad, 
så de gør hinanden gode og kan løse udfor-
dringer i fællesskab. Noget af det samme 

gælder for de tillidsvalgte. Jeg har holdt op- 
læg for FTR’er i Kreds Syddanmark om faglig 
ledelse og udfordret dem på holdninger. De 
skal være bedre til at samarbejde bredere og 
være med til at sikre, at sundhedsvæsenet 
fungerer. Vi skal som medlemmer af samme 
organisation tage hinanden i hånden og i 
højere grad hjælpe hinanden på arbejds-
pladserne”. 

Jeanette Palmer,  
næstformand i Lederforeningen

VÆSENTLIGE SAGER

FTR på SVS:  
Vi har fået en ny start
Helle Kruse Hansen, FTR for ca. 950 syge-
plejersker og radiografer på SVS, bekræfter 
indtrykket af det stærkt forbedrede samar-
bejdsklima. Ligesom andre sygehuse har 
SVS udfordringer med at få ressourcerne til 
at strække efter tidligere politiske beslut-
ninger, men nu bliver der gjort noget ved 
problemerne. Et eksempel er en daglig kapa-
citetskonference på alle hverdage med del-
tagelse af den nye direktion. På et kvarter 
tilstræber ledere fra afdelingerne at undgå 
overbelægning ved at udnytte sengekapaci-
teten bedre. 

”Vi har fået nye chefer på næsten alle 
niveauer, og det nyder også sygeplejen godt 
af. Der er ansat kliniske sygeplejespeciali-
ster, der skal have eller opnå en master- eller 
kandidatbaggrund, for at hæve det sygeple-
jefaglige niveau. Foreløbig er der tale om tre 
i akutområdet og en i pædiatrien og FAM. 
Den nye sygeplejefaglige direktør har 
udstukket en retning, og vi har indgået for-
håndsaftaler om de nyansattes lønvilkår. Vi 
er også en del af ”Den syddanske forbed-
ringsmodel”, som er baseret på et samarbej-
de mellem Virginia Mason i Seattle og Regi-

on Syddanmark. Det giver systematiske 
metoder til at udvikle arbejdsgange, så alle 
implicerede mødes og deltager i at finde løs-
ninger på bestemte opgaver. Målet er at ska-
be bedre værdi for patienten og frigive res-
sourcer til løsning af andre væsentlige 
opgaver, som det kan være svært at finde tid 
til i en travl hverdag. Man skal passe på med 
at bruge store ord, men vi har faktisk været 
igennem en fantastisk udvikling siden i fjor.”  

Helle Kruse Hansen, FTR for sygeplejersker 
og radiografer på Sydvestjysk Sygehus



Sydvestjysk Sygehus (SVS) i Esbjerg var i 
2015 præget af uro efter ledelsens varsel 
om indførelse af 12-timers vagter for at 
opnå besparelser på arbejdstidsområdet. 
Sagen kulminerede, da ni faglige organisati-
oner efter møder med ledelsen og stormø-
der rettede en fælles henvendelse til davæ-
rende sundhedsdirektør i Region 
Syddanmark, Jens Elkjær, om, at arbejdsmil-
jøet og patientsikkerheden ville komme 
under yderligere pres, såfremt ledelsen pla-
ner blev realiseret.  

Efter en undersøgelse af forholdene på SVS 
besluttede regionen at gennemføre et 
generationsskifte i direktionen, og 11. juni 
blev det meddelt, at den lægefaglige direk-
tør og den sygeplejefaglige direktør ville fra-
træde deres stillinger og overgå til nye job i 
regionshuset i Vejle. 

Siden har samarbejdsforholdene på SVS 
ændret sig markant til det bedre. Sygehu-
sets nye direktion går ind for samarbejde, 
medinddragelse og frem for alt god dialog 
med personalerepræsentanter. Alle emner 
kan nu behandles i MED-systemet og med 
lydhørhed fra ledelsen. 

Som en udløber af mobiliseringen af de fag-
lige organisationer med medlemmer ansat 
på sygehuset i forløbet i fjor mødes seks 
organisationer nu fast en gang i kvartalet for 
at drøfte emner af fælles interesse. 

Reformer øger presset 
på sårbare medlemmer
Det sociale område er forsat præget af de 
store reformers virkninger på kredsens med-
lemmer. Reformerne fra 2013 vedrørende 
fleksjob, førtidspension og ressourceforløb 
påvirker fortsat vore medlemmer, når de er 
syge og har behov for hjælp fra jobcentret. 

Reformerne er efterhånden implementeret, 
og der er kommet mere praksis fra området. 
Medlemmerne kan få problemer med de 
mange og komplekse regler på området, 
særligt som syg og måske i sårbar situation 
samtidig. En del medlemmer har behov for 
løbende råd og vejledning om processer, 
krav og muligheder. I langt de fleste tilfælde 
er det DSA, der bistår medlemmet. Efter vur-
dering af sagen går kredsen i enkelte tilfæl-
de ind og bistår medlemmer, for eksempel 
ved udarbejdelse af partshøringer, kontakt 
til jobcentre og hjælp til at anke afgørelser. I 
mere komplekse forløb får kredsen typisk 
fuldmagt til at indhente sagens akter, gen-
nemgå sagen med det enkelte medlem og 
aftale videre forløb. 

Kredsens socialrådgiver, Carsten Richards, 
har særligt det seneste år oplevet, at med-
lemmer kan have problemer med at opnå ret 
til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 
§ 42, der vedrører pasning af syge/handicap-
pede børn. Kredsen har været involveret i 
sager, hvor medlemmer umiddelbart fik 
mundlig besked om, at de ikke kunne få § 42, 
fordi barnet ikke har en diagnose. På trods af, 
at loven ikke kræver nogen diagnose, er det 
en barriere, medlemmer kan møde ved første 
henvendelse til kommunen. 

”Generelt oplever vi i kredsen, at medlem-
mernes retssikkerhed i nogle sager kan 
være mangelfuld. En del af rådgivningen til 
medlemmerne er derfor omkring rettighe-
der og pligter samt processerne i sociale 
sager. I enkelte tilfælde har vi være i kontakt 
med eksempelsvis et jobcenters ledelse, 
hvis retssikkerheden gentagne gange har 
været helt eller delvis tilsidesat. Mange 
sager går godt – men indtrykket er, at rets-
sikkerheden er under pres, og behovet for 
rådgivning inden for dette område er sær-
deles aktuelt.” 

Carsten Richards, socialrådgiver i DSR, 
Kreds Syddanmark

”Jeg er på Dansk Sygeplejeråds vegne meget 
glad for, at MED-systemet på Sydvestjysk 
Sygehus nu fungerer, og at personalets 
repræsentanter bliver inddraget i vigtige 
beslutninger. Alle har mulighed for at sige 
deres mening uden at blive truet på deres 
ytringsfrihed, som der var eksempler på tid-
ligere. Der er fortsat udfordringer på SVS, 
men dem skal vi nok løse i fællesskab med 
ledelsen og vore repræsentanter.”

Jytte Pharao-Bonde, kredsnæstformand i 
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark
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16 KREDS SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD BERETNING 2016

Borgmestermøder:

Den direkte  
dialog med  
beslutningstagerne
Kredsen prioriterer højt at have tæt kontakt 
til de 22 borgmestre i de syddanske kommu-
ner samt de øverste ansvarlige inden for 
sundhedsområdet i kommunerne. Et af for-
målene er at udveksle holdninger om beho-
vet for at udvikle og opruste sygeplejen i pri-
mærsektoren.

Ligeledes Region Syddanmark, der driver 
sygehusene, er en vigtig samarbejdspart-
ner. Kredsen har intensiveret dialogen med 
den nye politiske og administrative ledelse 
med regionsformand Stephanie Lose i spid-
sen, og møderne et par gange årligt har 
været præget af stor lydhørhed fra regio-
nens side. Et af de tilbagevendende, store 
emner er sygeplejerskers arbejdsvilkår i fæl-
les akutmodtagelse (FAM) og i det medicin-
ske område, som er blandt de hårdest bela-
stede i sygehusvæsenet. 

Ledighed:

Behov for at  
uddanne flere til 
jobbene
En fortsat lav ledighed på under en procent 
blandt sygeplejersker i det syddanske områ-
de er på den ene side glædelig og viser, at 
der er god brug for vores arbejdskraft. På 
den anden side er det beklageligt, at vi ikke 
er i stand til at levere flere sygeplejersker, 
dels til de funktioner og områder, hvor der er 
mangel, og dels til nye arbejdsområder.

Professionshøjskolerne oplevede i den for-
løbne sommer atter høj interesse for syge-
plejestudiet, og på landsplan måtte et stort 
antal ansøgere afvises. Kredsens holdning 
er, at optaget på sygeplejerskeuddannelsen 
skal øges, frafaldet under uddannelsen skal 
reduceres, og uddannede sygeplejersker 
skal ad frivillighedens vej motiveres til at 
arbejde flere timer og bliver længere på 
arbejdsmarkedet. 

Kun derved kan vi sikre, at der er sygeplejer-
sker til det stigende antal opgaver i fremti-
den, og at især kommuner ikke tvinges til at 
ansætte personer fra andre faggrupper for 
at opfylde behovene.

Uddannelse:

Kommuner får en 
større rolle i  
sygeplejen
Sundhedsvæsenet er i hastig forandring, og 
sygeplejerskeuddannelsen må følge med. 
Nye studerende er begyndt på den revide-
rede uddannelse, hvor de to første studieår 
er fælles på alle professionshøjskoler, og de 
enkelte institutioner har større frihed til selv 
at forme det sidste halvandet år af uddan-
nelsen.

Skolerne, arbejdsgiverne og DSR har været 
med til at sætte rammerne for revisionen af 
uddannelsen, i Syddanmark blandt andet 
gennem et fælles advisory board for de to 
professionshøjskoler, ligesom kredsformand 
John Christiansen er bestyrelsesmedlem i 
UC Lillebælt og medlem af skolernes uddan-
nelsesudvalg.

”Vi ser frem til at give nye studerende en 
uddannelse, så de matcher behovene i et 
sundhedsvæsen, hvor en større del af syge-
plejen foregår i primærsektoren, der bliver 
flere ældre, flere kronisk syge, og teknologi-
en kan stadig mere. Vi vil følge udviklingen 
tæt og være med til at sikre, at kliniske vejle-
dere og studerende får ordentlige vilkår i 
klinikken, så vi kan levere en af kerneydel-
serne: At uddanne fremtidens arbejdskraft”.

John Christiansen,  
kredsformand i Kreds Syddanmark  

Kredsen har på møder med borgmestre og 
topfolk fra kommuner drøftet behovet for at 
uddanne flere sygeplejersker. Kommunerne 
har lyttet til argumenterne og overvejer 
mulighederne for at udvide antallet af prak-
tikpladser.

SAMFUND FAG 
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Spydspidsprojekt:

Aabenraa flytter 
sygepleje til  
akutfunktion og  
klinikker
Aabenraa Kommune ønsker i et tæt samspil 
med uddannelsesinstitutioner at løfte både 
den specialiserede og den grundlæggende 
sygepleje, ligesom sygeplejerskernes kom-
petencer til at samarbejde tværfagligt skal 
styrkes. I den proces vil praktikdelen blive 
styrket betydeligt, så kommunens sygepleje 
hele tiden bliver tilført ny viden fra stude-
rende og selv kan give noget tilbage. 

”Vi er meget bevidste om, at vore sygeple-
jersker befinder sig i en stor transformati-
onsproces fra traditionel hjemmesygepleje 
til, at sygepleje i stigende grad foregår fra 
kommunens sygeplejeklinikker og via i vores 
nye akutfunktion. Vi skal have det rette miks 
af kompetencer, hvor vi skal kunne håndtere 
både de specialiserede og tværgående 
opgaver i organisationen og den grundlæg-
gende sygepleje, så sygeplejersken kan 
arbejde meget mere sammen med andre 
faggrupper. En del borgere er ofte ikke klar 
til at komme hjem, når de udskrives fra syge-
huset, og det stiller nye krav til vores syge-
plejersker og akutfunktion. Fokus på at und-
gå uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser 
indebærer samtidig behov for at skærpe 
både sygeplejerskens og andre faggruppers 
kliniske blik i samspillet omkring tidlig 
opsporing og forebyggelse. 

Vores nye akutfunktion fungerer 24/7 og 
har foreløbig syv sygeplejersker. Det er et 
spydspidsprojekt over tre år, hvor vi vil styr-
ke både kapaciteten og fagligheden, og den 
vil se væsentligt anderledes ud om bare to 
år. Vores hovedtilbud til borgerne vil i fremti-
den være sygepleje på klinikker, og vi for-
venter inden for et år eller to at have 40.000 
besøg årligt i vore 10 klinikrum i kommunen. 
Vi anlægger i kommunen generelt et tvær-
fagligt perspektiv på at støtte borgere, og 
sygeplejersken bliver en nøglespiller, der 
skal understøtte de andre fagligheder”. 

Jakob Kyndal, direktør  
Social & Sundhed Aabenraa Kommune

Med de større sygehuse foregår transporten 
af liggende patienter mellem de enkelte 
enheder over større afstande, og der er 
behov for at hæve kvaliteten.

Sygeplejersker fra de fire akutsygehuse i 
Esbjerg, Kolding, Odense og Aabenraa skal i 
et etårigt pilotprojekt være en del af beman-
dingen på fire biler, der er dedikeret til at 
køre de såkaldte liggende interhospitale 
kørsler, altså ikke-akutte patienttransporter. 
Hver af afdelingerne, der afgiver personale 
til patienttransporterne, er blevet opnorme-
ret med to sygeplejersker. Kørslerne vil finde 
sted i tidsrummet 07.00-19.00 på hverdage.

Kredsnæstformand Morten Hartvig Peter-
sen har været med til at forhandle sygeple-
jerskernes organisatoriske placering og 
ansættelsesforhold, og han er meget til-
freds med, at de fortsat er ansat på deres 
hidtidige sygehusafdeling og således kan 
bruge deres erfaring.

”Det har endvidere været vigtigt for os at 
sikre, at de bliver tilbudt relevant uddannel-
se for at være rustet til opgaven, for eksem-

pel kursus i traumatologi, og at de får det 
fornødne kendskab til udstyr og rutiner i 
sygetransportbilerne. Vi har over for regi-
onspolitikere givet udtryk for, at vi som 
sygeplejersker med vores sygdomskend-
skab har en klar rolle at spille i disse trans-
porter. Om man ønsker, at vi skal indgå i det 
præhospitale beredskab i andre funktioner, 
er en politisk beslutning”.

Morten Hartvig Petersen,  
kredsnæstformand, Kreds Syddanmark

Nye opgaver for  
sygeplejersker
Kørslen med liggende patienter får et løft

Medlemstilbud

Faglig viden i høj kurs
 
Kredsen fastholder et højt aktivitetsniveau med mindst et månedligt tilbud til medlem-
merne af faglig eller social karakter. Sygeplejersker efterspørger ny faglig viden om en 
række meget konkrete emner, for eksempel tryksår, demens og diabetes. I dette efterår 
holdes fyraftensmøde om mundpleje og en temadag om geriatrisk sygepleje. Først på 
året kunne sundhedsplejersker på en fuldt booket temadag få den nyeste viden med ind-
læg fra blandt andre professor Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed.

Du kan få et overblik over de mange tilbud om fyraftensmøder, temadage, pensionsmø-
der, busture til Kvæsthuset, biografture og meget andet på kredsens hjemmeside eller 
vores nye Facebook-side.  
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RESULTATOPGØRELSE 2015

BALANCE 2015

Indtægter Beløb

Rådighedsbeløb   17.852.843 

Godtgørelse AKUT-fonden  2.562.396 

Renteindtægter  337.618 

Indtægter i al  20.752.857 

Udgifter Beløb

Organisatoriske aktiviteter  3.841.414 

Mødeaktivitete 229.709 

Forhandlinger/kørsel  304.426 

Faglige og sundhedspolitiske aktiviteter 1.517.484 

Repræsentation  10.628 

Kommunikationsområdet 480.498 

Gager,pensionsbidrag og  

personaleomkostninge  12.739.867 

Administrationsomkostninger 692.598 

Lokaleomkostninger  2.098.702 

Af- og nedskrivninger  -   

Finansielle omkostninger  130 

Afsat skat indeværende år og  

regulering sidste år -66.641 

Udgifter i alt  21.848.815  

Årets Resultat   -1.095.958

Balance pr. 31.12.2015 Beløb

Anlægsaktiver  99.000 

Finansielle anlægsaktiver  25.344 

Anlægsaktiver i alt  124.344 

Tilgodehavender   510.878  

Likvide beholdninger  11.580.779 

Omsætningsaktiver   12.091.657 

Aktiver i alt  12.216.001 

Saldo 01.01.2015   8.748.023 

Overført af årets resultat   -1.095.958 

Kapitalkonto 31.12.15   7.652.065 

Henlæggelser  - 

Egenkapital inkl. Henlæggelser  7.652.065 

Anden gæld  4.563.936 

Gældsforpligtelser  4.563.936 

Passiver i alt  12.216.001 



2016 BERETNING DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 19 

BUDGET 2016

BUDGET 2017

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 29. august 2016

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

 

18.652.000

2.684.108

250.000

21.586.108

2.180.000

951.728

35.020

198.517

292.957

50.000

80.019

319.428

0

608.796

737.685

252.500

52.399

575.949

13.180.000

724.198

1.969.500

0

0

0

22.208.696

-622.588


