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KOM MED
Når Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark holder 
Generalforsamling

TID:
Torsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 – spisning kl. 17.00

STED:
Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding

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 9. oktober 2014 på 
www.dsr.dk/syddanmark

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

GENERALFORSAMLING KREDS SYDDANMARK 2014

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 2013 

samt budget for 2015 til orientering
07  Indkomne forslag (skal være kredsen i 

hænde senest den  
22. september)

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, 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
Generalforsamlingen er en demokratisk 
begivenhed i enhver forening og organi-
sation, også for Dansk Sygeplejeråd, 
Kreds Syddanmark. Både den skriftlige og 
mundtlige beretning afspejler essensen 
af det arbejde, der er gjort for at servicere 
medlemmerne og forbedre deres mulig-
heder for at udøve sygepleje i det år, der 
er gået.

Men inden vi bliver for højstemte, er det 
på sin plads at minde om, at vi også 
meget gerne ser ind i fremtiden, når vi 
møder de forhåbentlig mange medlem-
mer 23. oktober. 

Vi holder i dagligdagen øje med udvik-
lingstendenser, der kan få betydning for 
sygeplejerskers fremtidige rolle i sund-
hedsvæsenet. Og ud over, hvad vi selv 
kan læse og lytte os til, er du og dine kol-
legers input en del af fremtidsbilledet. Vi 
vil meget gerne debattere, hvad du som 
sygeplejerske i Kreds Syddanmark gør dig 
af tanker om virkningen af de mange for-
andringer overalt, hvor vi færdes i daglig-
dagen, og hvordan vi som fag og faggrup-
pe skal positionere os.

Tag bare hele frivillighedsbølgen, der 
skyller ind over os i disse år. Hvor går 
grænsen mellem den faglighed, vi kan 
tilbyde, og frivilligheden i vores velfærds-
samfund? Hvor langt skal vi gå? Er vi alle-
rede gået for vidt ad den vej, hvor vi over-
lader til familie og velmenende 
mennesker at tage vare på opgaver, der 
hidtil har været udført af professionelt 
sundhedspersonale?

Og hvad med dine kompetencer? Hvilke 
efter- og videreuddannelsesmuligheder 
har du behov for, når du skal ruste dig til 

fremtidens udfordringer og måske tilret-
telægge et karriereforløb?

Der sneg sig et ”måske” ind i den foregå-
ende sætning, for mange sygeplejersker 
ser ikke deres fag som en karrierevej. Den 
opfattelse kan du formentlig få nuanceret 
ved at deltage i fagdagen før generalfor-
samlingen. Den har overskriften ”Tag 
magten – i dit arbejdsliv” og sætter fokus 
på arbejdsliv og karriere med oplæg fra en 
række spændende fagfolk. Blandt dem er 
Soulaima Gourani, der med sin ofte provo-
kerende pointer nok skal give dig noget at 
tænke over. Fagdagen er tilrettelagt i 
samarbejde med de to professionshøjsko-
ler i vores område, og medarbejdere der-
fra spiller en central rolle i de efterfølgen-
de workshops.

Dagligdagen kan være nok så hæsblæ-
sende for sygeplejersker, men den skulle 
nødigt skygge for, at der er mange mulig-
heder for personlig udvikling og karriere i 
jobbet. Fagdagen kan være med til at 
skærpe dit blik for, hvilke muligheder du 
med dine kompetencer kan gribe.

Jeg håber ligeledes, at den skriftlige beret-
ning, du har foran dig, kan inspirere dig til 
at tage emner op på generalforsamlingen. 
Dagen er for formandskab, kreds- 
bestyrelse og medarbejdere en god lej- 
lighed til at lytte til, hvad der rører sig 
iblandt jer, og om vores arbejde er i tråd 
med dine forventninger. Tag også gerne 
emner op, som ikke er berørt i beretningen.  

Med disse ord ønsker jeg dig god læselyst 
og en inspirerende fagdag og generalfor-
samling torsdag den 23. oktober 2014 på 
Hotel Scandic Kolding.

KÆMP FOR LIGE  
ADGANG TIL SUNDHED 
I DIN DAGLIGDAG 

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark



Organisation – Kredsbestyrelsen i Dansk 
Sygeplejeråd (DSR) har i den nye bestyrel-
sesperiode valgt at lægge meget arbejde i 
tre meget konkrete indsatsområder: 

Børns sundhed og trivsel

Psykiatri i det  
kommunale område

Kompetenceudvikling

Både sammen og hver for sig udgør indsats-
områderne grundpiller i velfærdssamfundet 
og har stor betydning for patienter, borgere 
og medarbejdere i sundhedsvæsenet. Vi 
føler os med vores faglighed forpligtet til at 
bidrage med svar og løsningsmuligheder 
inden for de tre områder, så indsatsen bliver 
handlings- og medlemsorienteret.  

Børns sundhed og trivsel – indsatsområ-
det udspringer af et kongresforslag fra Kreds 
Syddanmark og Kreds Sjælland om, at DSR 
skal medvirke til at fremme børns fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. Sundhedsplejer-
sker spiller en central rolle i at styrke trivslen 
hos det enkelte barn og familien som helhed. 
Også sygeplejersker i kommuner kan få en 
større rolle i den langsigtede forebyggelses-
strategi, der kan være med til at udligne den 
sociale arv og sikre sunde og raske voksne. 
Forslaget blev vedtaget på DSR’s kongres i 
maj 2014.

Psykiatri i kommuner – der mangler psyki-
atriske kompetencer i kommunerne i takt 
med, at også psykisk syge borgere udskrives 
hurtigere til eget hjem eller det socialpsykia-

triske tilbud i kommuner. På DSR’s kongres 
blev emnet behandlet, og behovet for, at der 
ansættes flere sygeplejersker med psykia-
trisk specialuddannelse i kommunerne, blev 
understreget.

”I hjemmesygeplejen i Sønderborg er vi godt 
dækket ind med psykiatriuddannede syge-
plejersker. Psykisk syge borgere, der bor ude i 
byen, får besøg af både sygeplejersker, 
socialpædagoger og nogle gange sosu-hjæl-
pere. Vi har dog ikke tradition for at arbejde 
tværfagligt med sygepleje og pædagogik, 
selv om det ville være nyttigt. Her er vi ved at 
opbygge et samarbejde om den psykisk syge 
borger i eget hjem.

Inden for socialpsykiatrien har vi et center 
med aflastnings- og vurderingspladser samt 
flere bosteder i kommunen for psykisk syge 

borgere. Vi har prioriteret ledere med både 
sundhedsfaglig og pædagogisk baggrund, så 
vi kan leve op til, at borgere i socialpsykiatri-
en har lige så meget ret til sundhedsfremme 
og forebyggelse som andre borgere. Nu dæk-
ker hjemmesygeplejen dette behov.  Der 
arbejdes med at ansætte sygeplejersker med 
psykiatrierfaring specielt på vores aflast-
nings- og vurderingscenter, men også med 
tilknytning til de andre bosteder.

Ting tager tid, men vi er på vej i den rigtige 
retning, og alle medarbejdere i socialpsykia-
trien tager nu et diplommodul i psykiatri og 
lærer om medicinhåndtering.”

Lone Kay, FTR, Sønderborg Kommune

Kompetenceudvikling – fokus er på det 
nære og sygeplejerskers karrieremuligheder 
– videre- og efteruddannelse, specialuddan-
nelser og kandidatuddannelser. Med de man-
ge forandringer i sundhedsvæsenet og 
opgaveglidningen mellem faggrupper øges 
behovet for kompetenceudvikling. Der fore-
går en proces i både kommuner, region og på 
landsplan om, hvad vi skal kunne i fremtidens 
sundhedsvæsen. Generelt er det dog en 
udfordring at få området prioriteret på 
arbejdspladser i alle sektorer.

”I et sundhedsvæsen med kortere indlæggel-
ser, komplekse sygdomsforløb og mange 
vidende patienter må sygeplejersken have 
en høj grad af faglighed, være i stand til at 
arbejde evidensbaseret og forholde sig kri-
tisk til praksis. Hun må være i stand til at prio-
ritere i forhold til det enkelte patientforløb 
og involvere patienten i sygeplejen.

Tre meget konkrete indsatsområder

SKRIFTLIG BERETNING 2014  
FOR DSR, KREDS SYDDANMARK
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Efter- og videreuddannelse for sygeplejer-
sker skal være aktuel og praksisnær, så det er 
målrettet de arbejdsopgaver, de står med. 
Uddannelsen skal have størst mulig effekt i 
form af målbare resultater dokumenteret i 
forhold til patienten. Jeg tænker en kompe-
tenceudvikling, der veksler mellem skole og 
praksis, så man kan lære og reflektere på 
afstand af praksis og komme tilbage og 
afprøve teorien. Videreuddannelse på 
diplomniveau i seks uger på fuld tid vil fore-
komme mindre i fremtiden, fordi SVU-kom-
pensationen er afskaffet.”

Kirsten Honoré, uddannelseskonsulent,  
lektor, cand.cur., UC Lillebælt

De tre nævnte indsatsområder træder i ste-
det for de fire hidtidige, som dog fortsat er 
vigtige arbejdsområder for kredsbestyrelsen 
(KB). Hertil kommer yderligere en række 
væsentlige områder, for eksempel OK 15 
samt ansættelses- og arbejdsvilkår, hvor 
fokus er på lokal løndannelse og arbejdstids-
aftale. 

I beretningsåret har endvidere forberedel-
sen af DSR’s kongres 2014 lagt beslag på 
mange ressourcer. 

MEDLEMSTILBUD

Fag, oplevelser og nye tendenser
Kredsen favner bredt og veksler mellem faglige arrangementer, gode oplevelser sam-
men med kolleger og viden om nye tendenser inden for sygeplejen for medlemmerne.

Et af efterårets tilbud er farmakologikurser for at styrke og genopfriske erfarne syge-
plejerskers kompetencer ved medicinhåndtering. Kurserne udbydes i samarbejde med 
UC Syddanmark og UC Lillebælt og strækker sig over fire eftermiddage kl. 15.00-18.00. 
Odense og Esbjerg var de to første byer, og siden følger Kolding, Svendborg, Vejle og 
Aabenraa. 

Kredsen har i de senere år holdt ikke færre end 16 pensionsmøder i samarbejde med 
Lån & Spar Bank, Advodan og PKA, og de har stort set alle været fuldtegnede med 50 
deltagere til hvert møde. På møderne belyser eksperter med dyb indsigt i emnet konse-
kvenserne af de beslutninger, du tager om din pension. Hvis du ikke allerede har delta-
get i et pensionsmøde, følger flere i løbet af 2015. 

2015 er overenskomstår, og kredsen har holdt tre møder, hvor medlemmer over for for-
mandskabet kunne give deres bud på, hvilke krav der skal prioriteres i forbindelse med 
OK 15. 

Med første afgang 25. november har du mulighed for at komme med på en af fire bustu-
re til Kvæsthuset i København, som siden 2001 har været ejet af Dansk Sygeplejeråd og 
nu huser DSR og andre fagforeninger. Det over 300 år gamle hus har en rig historie, som 
du sammen med fagfæller kan få et indtryk af. 

”I vores tilbud til medlemmerne går vi både efter at give et indblik i nye tendenser og at 
give et brush-up på velkendte emner, eksempelvis farmakologi. Vi vil også gerne give 
de syddanske sygeplejersker redskaber, de kan bruge i deres dagligdag. Et eksempel er 
temaaftener om arbejdstidsaftale og løn i primærsektoren. Gå ind på vores hjemmeside 
og få et overblik over tilbuddene.”

Jytte Pharao-Bonde, kredsnæstformand, Kreds Syddanmark

Du kan læse mere om de nævnte og andre medlemstilbud på kredsens hjemmeside – 
arrangementer samt i det elektroniske nyhedsbrev, Nyt i Syd. 



Gode relationer afgør din trivsel
Sygeplejerskers arbejdsmiljø har stor ind-
flydelse på medlemmernes trivsel på 
arbejdspladserne og i den sidste ende også 
på kvaliteten over for patienter og borgere. 
Det er meget værdifuldt, at sygeplejersker 
interesserer sig for arbejdsmiljøet, herunder 
især ledelse og samarbejde. I kredsen foku-
serer vi meget på at medvirke til at skabe 
gode relationer mellem nøglepersoner på de 
enkelte arbejdspladser, idet samarbejde og 
socialt velbefindende har stor indflydelse på 
arbejdsmiljøet. 

Kredsen fortsætter arbejdet med at knytte 
arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR) på de 
enkelte arbejdspladser tættere til sig. Det 
foregår blandt andet ved, at AMiR og tillids-
repræsentanter (TR) deltager i flere fælles 
møder. Over 250 deltog således i et fælles-
møde med KB, TR, AMiR og ledere 3. juni i 
Kolding.

I et samarbejde mellem UC Lillebælt og UC 
Syddanmark planlægges der i efteråret 2014 
tredje gang diplomuddannelse for AMiR. 
Kredsen finansierer uddannelsen for 15 del-
tagere, og arbejdsgiverne dækker udgifter til 
afløsning på jobbet. AMiR får en stadig større 
rolle i MED-systemet, og kompetencerne skal 
styrkes for at matche modparten og sikre 
indflydelse. 

”Medlemmernes arbejdsmiljø er hjerteblod i 
vores arbejde, og medlemmerne har høje 
forventninger til kredsens indsats inden for 
området. Oftest løses problemer dog bedst i 
et samarbejde lokalt, hvor kredsens opgave 
er at ruste de involverede ved at styrke deres 
kompetencer. Går en lokal sag i hårdknude, 
går vi ind og løfter den op på et principielt 
niveau.”

Kredsen har løbende sager og hændelser 
udløst af problemer med arbejdsmiljøet. Der 
kan både være tale om individer og hele 
afdelinger, for eksempel ved lukninger, 
omlægninger og øget arbejdsbelastning, og 
det kræver tæt samspil mellem en række 
partnere at finde en løsning. 

Jytte Kristensen,  
kredsnæstformand, Kreds Syddanmark

Kredsen til undsætning i Haderslev
Kredskontoret modtog en henvendelse fra 
en lokal TR om, at arbejdsforholdene på en 
afdeling under Sygehus Sønderjylland i 
Haderslev var forværret af mange inddragne 
fridage, ekstraarbejde og uholdbare situatio-
ner i dagligdagen. Hun oplevede stor uro 
blandt kolleger og følte sig ikke hørt af ledel-
sen. 

Der blev indkaldt til et fyraftensmøde, hvor 
TR, kredsnæstformand Morten Hartvig 
Petersen, faglig konsulent Lars Brinch og cir-
ka 10 medarbejdere fra afdelingen deltog. På 
mødet bliver der spurgt ind til handlingsfor-
løbet og de individuelle oplevelser, persona-
let har haft. Disse informationer giver grund-
lag for at henvende sig til centerledelsen 
med opfordring til et hastemøde. På mødet 
redegør centerlederen for, hvordan ledelsen 
har handlet for at afhjælpe problemerne 
med arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljø

ORGANISATION 
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”Vi vurderer, at centerledelsen har reageret 
hensigtsmæssigt i den overordnede tilgang 
til at løse problemerne. Centerlederen lover 
at rette op på uhensigtsmæssigheder, og der 
aftales opfølgning, såfremt arbejdsforholde-
ne på afdelingen ikke forbedres. Sagen fra 
Haderslev illustrerer, hvordan vi i et tæt sam-
spil mellem TR, lokale ledere, kredskontor og 
kredsens politikere kan arbejde konstruktivt 
på et meget konkret plan med at forbedre 
arbejdsmiljøet.”

Morten Hartvig Petersen,  
kredsnæstformand, Kreds Syddanmark

Medicinsk afdeling ud af den onde  
cirkel
Medicinske afdelinger er hvad angår arbejds-
miljøet et af de mest belastende områder at 
arbejde i for sygeplejersker. Kredsen har for-
stærket sin indsats for at afdække urimelige 
arbejdsvilkår på syddanske sygehuse, og 
arbejdspladser tager selv initiativer for at 
forbedre arbejdsforholdene. 

”Det medicinske område lider under et dårligt 
ry på grund af de mange historier om overbe-
lægning og dårlige arbejdsforhold. Det er 

vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere, 
og ofte er det nyuddannede, der passer kom-
plekse patienter. Mange afdelinger er lavsta-
tusområder, selv om der er mange af de 
patienter med længerevarende forløb og 
konkurrerende sygdomme, som man lærer 
mest af. Det kan knibe med oplæring, og folk 
søger tit hurtigt videre.

Men der kan gøres noget for at ændre på tin-
gene. På den afdeling, jeg er TR for, har vi 
lavet en massiv indsats for at få oplært nye 
medarbejdere, blandt andre via en mentor, 
der sørger for et rigtig godt introduktionsfor-
løb. Og det virker. Det er godt for både de 
erfarne sygeplejersker og de nye, og vi har 
nu færre opsigelser og det laveste sygefra-
vær længe. Både ledelse, AMiR og TR har 
arbejdet seriøst på at ændre arbejdsvilkåre-
ne.” 

Betina Iroisch Kristensen,  
FTR-suppleant på OUH,  
TR på lungemedicinsk afdeling
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Fællestillidsrepræsentanten er livlinen

TILLIDSREPRÆSENTANTER

”Med hurtige udskrivninger fra sygehuse og 
stor kompleksitet i plejen skal vi som syge-
plejersker ansat i kommuner være på tæerne 
og spænde meget vidt fagligt. Det er vigtigt, 
at vi har gode ledere som katalysatorer, og at 
vi hele tiden kan få den kompetenceudvik-
ling, der holder os fagligt ajour. 

Jeg er som FTR og TR for et område meget 
afhængig af at have en god ledelse og en 
god dialog om at udvikle sig i den rigtige ret-
ning. Heldigvis er det tilfældet i Vejen Kom-
mune, hvor vi naturligvis har begrænsede 
økonomiske rammer at arbejde inden for, 
men hvor lederne bestræber sig på at gøre 
det hele fagligt forsvarligt og ordentligt.” 

Charlotte Brix,  
FTR for cirka 100 sygeplejersker i  
Vejen Kommune

”Vi ønsker, at der er en direkte linje fra den 
enkelte arbejdsplads ind i formandskabet. 
Desuden er ethvert medlem altid velkommen 
til at kontakte os.”

John Christiansen,  
kredsformand, Kreds Syddanmark

Tendensen er, at TR-kollegier dækker stadig 
større områder, både i de store kommuner og 
på sygehusområdet. DSR har overordnet 
fokus på øget samarbejde mellem TR-kollegi-
er, især af hensyn til de mindre kommuner. 
Det foregår blandt andet ved, at kredsnæst-
formænd inviteres til møder med lokale 
TR-kollegier for at skabe tæt kontakt til og 
imellem arbejdspladser. 

Tillidsrepræsentanten er den arbejdsplads-
nære repræsentant for både kollegerne og 
kredsen på den enkelte arbejdsplads, og vi 
understøtter TR i at påvirke rammerne for 
sygeplejerskers arbejde. Arbejdet foregår 
både i det daglige samarbejde med kolleger 
og ledelse og i MED-systemet. 

Fællestillidsrepræsentanten (FTR) er et vig-
tigt bindeled mellem DSR og TR. Kredsen har 
derfor indgået en samarbejdsaftale med 
FTR, som sætter hovedrammen for relatio-
nen mellem kredskontor, formandskab og 
FTR. Formålet er at styrke FTR i arbejdet med 
at varetage medlemmernes interesser og i 
ledelsen af TR-kollegiet på arbejdspladsen. 

KB har klare retningslinjer for, hvordan sam-
arbejdet med FTR skal forløbe ved at under-
støtte, give handlemuligheder og støtte i 
form af en uddannelsespulje til FTR. Der er 
stor fokus på relationer mellem nøgleperso-
ner på arbejdspladser, herunder TR, som 
kredsen sparrer med i grupper på 
kvartalsmøder. 
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Sygeplejersker vil have mere i løn

”Jeg ønsker mere indflydelse på min egen 
afspadsering. Jeg mener, at sygeplejersker 
skal have ret til at få deres tillæg udbetalt, og 
det er urimeligt, at sygehuset kan beholde 
mine penge i tre måneder. Vi skal som fag-
gruppe også have mere i løn. Det er ikke fair, 
at vi skal lønnes ringere end andre faggrup-
per, blot fordi vi er et kvindefag inden for 
sundhedssektoren.”

Louise Gjervig Lehn, sygeplejerske på  
medicinsk børneafdeling HM 4, OUH

”Efter min mening skal hovedkravet være 
mere i løn. På min arbejdsplads har vi kun 
dagvagter, så der er ingen mulighed for at få 
diverse aften- eller weekendtillæg. Derfor 
ønsker jeg et solidarisk lønløft, som gavner 
alle sygeplejersker.”

Pia Winther Tribler,  
sygeplejerske på dagkirurgisk operations- 
afsnit, OUH, Svendborg Sygehus

Tidligere var der lokalt en fast ramme at for-
handle om, nu er det et område uden garan-
tier, hvor alt er i spil, og hvor kun argumenter 
tæller. Vores vigtigste argument er vores 
faglighed, og at vi i dagligdagen højner kvali-
teten. Dertil kommer specialisering, at vi 
varetager nye opgaver, for eksempel telefon-
visitering til skadestuer. 

Sygeplejersker aflønnes meget forskelligt, 
hvilket stammer tilbage fra tiden før struk-
turreformen. Der er fra arbejdsgiverne vilje 
til at honorere godt arbejde, men de vil væk 
fra forudsigelig aflønning og i stedet lave 
individuelle aftaler. Vi er dog lykkedes med at 
få honoreret generel faglighed og opnå for-
udsigelig løn flere steder på både sygehuse 
og i kommuner. 

Det statslige område – på sosu-skoler og 
professionshøjskoler er tendensen, at 
arbejdsgiverne har taget magten over tilret-
telæggelsen af arbejdstiden. Ledelsen afta-
ler arbejdstid og vilkår med den enkelte 
ansatte, en udvikling vi følger tæt. Vi er 
spændte på, om det også bliver et krav i kom-
muner og regioner for at opnå øget fleksibili-
tet. Vi ser med bekymring på denne udvikling 
i en tid, hvor nyuddannede kan se frem til at 
arbejde, til de er over 70 år. 

Andre områder – der foregår løbende løn-
forhandlinger på en række områder, både 
lokalt og på landsplan, blandt andre med de 
praktiserende lægers organisation, PLA om 
vilkår for sygeplejersker i almen praksis. 

Et flertal i KB støtter, at Dansk Sygeplejeråd 
indgår i et nyt, større forhandlingsfællesskab 
sammen med KTO, der med over 500.000 
medlemmer dækker hovedparten af de 
ansatte i regioner og kommuner. Derved 
kommer vi tættere på det øverste forhand-
lingsorgan på det offentlige område og har 
mulighed for at opnå større indflydelse.

DSR vil også i fremtiden have selvstændige 
forhandlingsområder, herunder hvordan de 
opnåede resultater af OK 15 skal fordeles 
blandt sygeplejersker, ligesom DSR er for-
handlingspart lokalt.

DSR har holdt kick-off-møde med TR fra alle 
sundhedskartellets organisationer i juni og 
efterfølgende lokalt tre fyraftensmøder for 
medlemmer i august. Medlemmerne har haft 
mulighed for at give input, enten via den 
elektroniske kravindsamling, via TR eller på 
fyraftensmøder.

Kredsens krav til OK 15:
Reallønsudvikling – vi vil være mere ambi-
tiøse end i kriseårene og gå efter en øget 
realløn. Kriseretorikken skal trænges i bag-
grunden. Mens individuel og resultatbaseret 
løn vil være arbejdsgivernes bud på løndan-
nelse, er DSR tilhænger af gennemsigtig og 
overskuelig løn. 

Lokal løndannelse – medarbejderne har 
krav på en årlig forhandling om lokalløn. 
Udfordringerne er ikke blevet mindre, for 
arbejdsgiverne holder fortsat på pengene, 
og kredsen har skærpet fokus på forvent-
ningsafstemning med TR. 

Vi står stærkere i nyt fællesskab

OK 15
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PSYKIATRIEN I OFFENSIVEN  
OMKRING ARBEJDSTIDSREGLER

Arbejdstidsregler – og især at administrere 
dem i dagligdagen – volder problemer i store 
dele af sundhedsvæsenet. Ledere kan 
mangle dybtgående viden om området, og 
medarbejdere kan overtræde reglerne, 
typisk når de bytter vagter indbyrdes – også 
selv om det foregår frivilligt.

TR-kollegerne Kurt Lykke Nielsen og Annette 
L. Pedersen, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg-Ri-
be, besluttede som en udløber af en 
løntjek-kampagne at være opsøgende i for-
hold til at afdække problemer med arbejds-
tidsregler. De begyndte på to døgnafsnit i 
Hviding syd for Ribe, og stikprøver af tjene-
stetidsplaner for 2013 viste, at ikke alt fore-
gik efter reglerne. Sammen med oversyge-
plejerske Jens Egon Hansen valgte de at 
inddrage psykiatriens HR-afdeling for at give 
især funktionsledere, typisk afdelingssyge-
plejersker, mere viden om arbejdstidsregler-
ne. 

TR-folkene fortsatte deres opsøgende arbej-
de på andre døgnafsnit i dialog med løn- og 
personalekonsulent Linda Nielsen og afde-
lingssygeplejersker. Efter dataindsamling på 
fire ud af seks døgnafsnit blev de konkrete 
uregelmæssigheder præsenteret, og der 
blev undervist i arbejdstidsreglerne. Her del-
tog TR, oversygeplejerske og alle afdelings-
sygeplejersker.

Kurt Lykke og Annette L. Pedersen planlæg-
ger en ny runde mod slutningen af året for at 
få vished for, om ledere og medarbejdere har 
styr på normtid, hviletid, omlagt arbejdstid, 
overarbejde og andre problemfelter.

”Jeg tager udgangspunkt i de rettigheder, 
som generationer før os har tilkæmpet sig. 
Disse regler skal vi værne om, fordi de er til 
for at beskytte os. Normeringerne i sund-
hedsvæsenet er ofte stramme, og både 
arbejdsledere og ansatte stilles ofte over for 
svære valg, fordi de knappe ressourcer ikke 
giver dem meget spillerum. I en sådan situa-
tion udfoldes ofte stor kreativitet, men alt 
med måde. Der er en grund til, at man ikke 
må have flere end seks arbejdsdage  
i træk. 

Vi tager først døgnafsnittene og dernæst 
det ambulante område, hvor der ikke er 
aften-, nat- og weekendarbejde, men til gen-
gæld andre udfordringer. Over for HR-afde-
lingen har vi klart tilkendegivet, at det ville 
være fedt, hvis den kunne tilbyde undervis-
ning i arbejdstidsregler til alle afdelingsledel-
ser i Syddanmark.”

Kurt Lykke Nielsen,  
TR for sygeplejersker i Psykiatrisk Afdeling 
Esbjerg-Ribe

”Det er nemt at lave fejl, når det gælder 
arbejdstidsregler, og det har vist sig, at nogle 
af fejlene går igen inden for flere områder. Vi 
besluttede derfor at gå efter fejlene og ikke 
den enkelte funktionsleder. Fejlene begås 
ikke kun af funktionslederne, men også af 
medarbejderne, når de bytter vagter indbyr-
des. Det kan være for kort varsel og for kort 
hviletid, og det sidste er jo til for, at man skal 
møde frisk på arbejde. Nogle gange har lede-
ren fordelen af en ulovlig aftale, andre gange 
er det medarbejderen, men hvor langt skal 
man gå? Der er manglende viden, fejlfortolk-
ninger og utilsigtede fejl på begge sider. 
Mit råd til andre ledere er: Inddrag TR og 
HR-afdelingen i arbejdet med at udbrede 
viden om arbejdstidsregler. Ingen ledere 
laver bevidst ulovligheder, og medarbejdere 
tror, det er lovligt, bare de bytter frivilligt. 
Med mere viden er det ikke svært at lave en 
lovlig arbejdstidsplan.”

Jens Egon Hansen,  
oversygeplejerske i Psykiatrisk Afdeling 
Esbjerg-Ribe

DSR, Kreds Syddanmark, har fokus på, at 
arbejdstidsaftaler bliver overholdt i alle dele 
af sundhedsvæsenet, og kredsen bakker alle 
initiativer til undervisning og vejledning i 
reglerne varmt op. I samarbejde med regio-
nens HR-afdeling vil kredsen i dette efterår 
holde informationsmøder om arbejdstidsaf-
talen for det regionale område. Der er to 
typer møder, en for medlemmer og en type 
for ledere og arbejdstidstilrettelæggere. 
Derudover planlægges tilsvarende møder i 
det kommunale område.



SAMARBEJDE  
MED ANDRE ORGANISATIONER

Formandskabet besætter centrale 
poster
Sundhedskartellet er et vigtigt samarbejds-
organ, både lokalt og i den overordnede poli-
tik. Der er holdt et kick-off-møde 10. juni for 
bestyrelserne forud for OK 15.

John Christiansen er blevet formand for FTF i 
Region Syddanmark, som har cirka 80.000 
medlemmer ansat i det offentlige og private 
område. Desuden er kredsnæstformand Jyt-
te Kristensen blevet formand for KOS, Kom-
munale Organisationers Samarbejde, i Oden-

se. Tillidsposterne giver mulighed for at 
styrke samarbejdet på tværs mellem endnu 
flere organisationer og at give mere konkrete 
bud på fremtidens fagbevægelse. 

Økonomi

333 nye medlemmer på få år
DSR, Kreds Syddanmark, opnåede i perioden 
1. januar 2011 – 1. august 2014 en vækst i 
medlemstallet på 333 svarende til 2,1 pro-
cent. Kredsen har nu 15.927 medlemmer. En 
positiv udvikling i medlemstallet er et vigtigt 
fundament i kredsens økonomi. Vi arbejder 
aktivt på at organisere medlemmer på områ-
der, hvor sygeplejersker har valgt at stå uden 
for DSR. 

Vi har således øget fokus på privatansatte 
sygeplejersker, blandt andet med et forslag 
på kongressen om at belyse muligheder og 
konsekvenser af ydernumre til 
sygeplejersker, så de kan opnå direkte 
honorering via sygesikringen efter samme 
principper som læger og terapeuter. 

Kredsen er velkonsolideret og i stand til at 
opretholde et højt kvalitetsniveau i arrange-
menter og medlemsservice. Generelt er 
medarbejderstaben opnormeret for at øge 
tilgængeligheden og kvaliteten, når med-
lemmer henvender sig. Veluddannede fagli-
ge konsulenter med kompetence til at rådgi-
ve medlemmerne i enhver situation og en 
fastansat socialrådgiver med særligt fokus 
på syge, ledige og andre sårbare medlemmer 
udgør vigtige dele af dit bagland i DSR. 

Kommunikation

Klare budskaber fra sygeplejersker
Det elektroniske nyhedsbrev, Nyt i Syd, og  
dit medlemsblad, Kredsløbet, udkommer på 
skift fire gange om året og er stærke platfor-
me i kredsens kommunikation med medlem-
merne. Kredsens hjemmeside med flere  
nyheder, herunder også videooplæg fra for-
mandskabet efter KB-møder, er også et vig-
tigt medium.

Vi prioriterer åbenhed omkring vores arbejde 
og synlighed højt, ikke kun over for medlem-
mer, men også over for samarbejdspartnere, 
politikere og medier. Hjemmesiden og Kreds-
løbet bliver fulgt af mange uden for faget, 
hvilket stiller krav om klare budskaber, så vore 
omgivelser ved, hvad der optager os, og hvilke 
holdninger vi har til udviklingen af det danske 
sundhedsvæsen.  

Tilbud til ledere

Kredsens tilbud gælder alle medlemmer, 
herunder også sygeplejersker i lederstillin-
ger. Det gælder lige fra de mange sygepleje-
faglige tilbud til de mere almene emner som 
pension. Senest blev der holdt fagdag i for-
bindelse med generalforsamlingen. 

Ledernes interesser varetages af Lederfor-
eningen, som vi har en tæt dialog med, og 
lederne er en stor og vigtig medlemsgruppe, 
som vi er meget optaget af at give nye med-
lemstilbud. 

Møder om arbejdstidsaftalen er et eksempel.
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Sygeplejersker i Kolding fik tillæg fem 
år tilbage
Medarbejdere på børneafdelingen på Kolding 
Sygehus fik efter granskning af vagtskemaer 
fem år tilbage 265.000 kr. i efterbetaling for 
brud på arbejdstidsaftalen. 58 sygeplejer-
sker fik i gennemsnit udbetalt 4.500 kr. i 
manglende tillæg, hovedsageligt for at få 
vagter flyttet som ”omlagt tjeneste” i stedet 
for ”tilkald”, der honoreres som overarbejde. 
Enkelte havde over 16.000 kr. til gode.

”Det kan altid betale sig at tjekke sin lønsed-
del i forhold til arbejdstidsaftalen for at sikre 
sig, at man får den rigtige løn. Sagen fra Kol-
ding ville også kunne forekomme andre ste-
der. I dette tilfælde er sygeplejersker og 
deres TR blevet opmærksom på afvigelser, 
og FTR er gået videre til kredskontoret, så vi i 
fællesskab kunne rette op på fejlene og sikre 
en aftale om efterbetaling.”

Line Gessø Hansen, 1. kredsnæstformand, 
Kreds Syddanmark

”Sagen udspringer af et fyraftensmøde holdt 
af TR-kollegiet i fjor, ”Sælger du din arbejds-
kraft for billigt?”, hvor en HR-medarbejder 
underviste i arbejdstidsregler. En sygeplejer-
ske reagerede på, hvad hun hørte, og jeg 
kontaktede afdelingssygeplejersken og der-
efter DSR’s kredskontor. Jeg havde aldrig stå-
et med en så stor sag før, men vi fik hurtigt 
lagt en plan, og jeg fik god opbakning af 
kredskontoret. 

Sagen viser, at sygehusene er udfordret på 
budgettet og nogle gange finder alternative 
løsninger i aflønningen af medarbejdere. 
Sygeplejersker har også selv et ansvar for at 
notere, når de får ændret deres arbejdstid. 
Med deres lønseddel får de nu et bilag, hvor 
de kan se, hvordan de er blevet kodet ved 
omlægning af arbejdstid. Det er et godt red-
skab til at tjekke lønnen.”

Luise Hove,  
FTR for sygeplejersker og radiografer på  
Kolding Sygehus

Klar tale om honorering for  
kursusdeltagelse 
Et ukendt antal sygeplejersker – formentlig 
mellem 1.000 og 2.000 – på Sygehus Lille-
bælt har deltaget i det obligatoriske kursus, 
”Klar tale til patienterne”, der strakte sig over 
tre dage og foregik i Fredericia. De er blevet 
aflønnet efter almindelig takst i forhold til, 
hvor lang deres normale daglige arbejdstid 
er, og de har ikke modtaget kørepenge. Der-
med er honoreringen ikke korrekt.

TR-kollegiet på Sygehus Lillebælt gik videre 
med sagen, og fællestillidsrepræsentanter-
ne Lisbeth Hammer Andersen, Kirsten Hes-
sellund og Luise Hove har siden sammen 
med chefkonsulent Gerda Dam Hansen og 1. 
kredsnæstformand Line Gessø Hansen 
arbejdet på at afdække forløbet og indgå et 
forlig med sygehusledelsen.

Alle sygeplejersker, der har deltaget i kom-
munikationskurset, honoreres med ni timer 
pr. kursusdag, de får udbetalt kørepenge, og 
da det ikke har indgået i normperioden, bliver 
de overskydende timer udbetalt som overar-
bejde. 

VÆSENTLIGE SAGER  
I KREDSEN



”Honorering for at deltage i kurser er et stort 
emne i både regionen og kommunerne. I 
sagen fra Sygehus Lillebælt var kurset obli-
gatorisk og foregik i Fredericia, hvilket har 
givet hovedparten af deltagerne mindst en 
halv times kørsel hver vej. Foruden det øko-
nomiske aspekt har det givet vanskeligheder 
med at indpasse det i at hente børn og få det 
øvrige familieliv til at gå op. Sygehus Lille-
bælt har siden gjort det frivilligt at deltage i 
kurset.”

Line Gessø Hansen,  
1. kredsnæstformand, Kreds Syddanmark

Sygemeldt medlem blev sendt i  
jobcentret
Kredsen deltager løbende i at sikre rettighe-
der for medlemmer ansat i kommuner og på 
det private område, herunder lægekonsulta-
tioner. Det kan eksempelvis være sager, hvor 
en kommune ikke er opmærksom på, at et 
medlem har en arbejdsskadesag kørende og 
dermed ikke kan få lukket sin sygedagpenge-
sag, så længe arbejdsskadesagen verserer. 

En af de mere grelle sager handler om et 
sygemeldt medlem, der havde været til 
opfølgningssamtale hos sagsbehandleren, 
hvor hun havde fået besked om næste dag at 
møde i jobcentret sammen med sagsbehand-
leren og melde sig ledig på Jobnet. Det er 
klart en ulovlig praksis og manipulation af et 
sygemeldt medlem, der ikke kender sine ret-
tigheder i henhold til forvaltningsloven og 
retssikkerhedsloven. Medlemmet skulle have 
været partshørt inden afgørelsen, og kom-
munen har pligt til at foretage en vurdering 
efter retssikkerhedslovens § 7a, når man 
ophører med at give sygedagpenge, hvilket 
vi gjorde kommunen opmærksom på. 

Sagsbehandleren måtte trække sin beslut-
ning tilbage og indhente fornøden dokumen-
tation, herunder partshøring og vurdering 
efter retssikkerhedsloven, status fra egen 
læge og lægekonsulentvurdering. Desuden 
skulle formalia omkring ophør af sygedag-
penge skulle følges.

Udfaldet blev, at vores medlem fortsat oppe-
bar sygedagpenge en rum tid efter.

 For sygeplejersker ansat hos praktiserende 
læger har kredsen i flere tilfælde sikret, at 
medlemmer i forbindelse med opsigelse har 
fået udbetalt deres retmæssige og tilgode-
havende feriefridage. 
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Samarbejde 
med politikere

Vi lytter og præger toppolitikere
Hen over efteråret 2014 besøger vi samtlige 
borgmestre i 21 kommuner samt de tre råd-
mænd i Odense. Flere steder deltager også 
de sundhedsfaglige chefer. Målet er at 
udbygge relationer, positionere sygeplejen, 
lufte visioner på det kommunale område – og 
lytte.

På det regionale område har formandskabet 
løbende kontakt med regionsformanden og 
andre ledende politikere i regionsrådet. 

DSR ønsker at påvirke  og understøtte den 
udvikling af sundhedsvæsenet, som politi-
kerne ønsker. Møderne er en god måde at 
byde sig til og præge politikerne, inden de 
træffer beslutninger, der har indflydelse på 
sygeplejerskers dagligdag. 

SAMFUND 

”Kommunerne får mere komplekse opgaver i 
fremtiden i takt med, at sygehusene speciali-
serer sig, og borgerne udskrives hurtigere fra 
sygehus. Det nære sundhedsvæsen, hvor 
borgerne plejes så tæt på hjemmet som 
muligt, er en rigtig god ide; men det stiller 
nye krav til de kommunale medarbejdere, 
som skal løse andre opgaver end tidligere. 
Det gælder både for sygeplejersker og for 
øvrige medarbejdere i det kommunale pleje- 
og sundhedsområde. I Middelfart Kommune 
forventer vi, at det bliver nødvendigt at 
ansætte flere sygeplejersker til blandt andet 
akutte opgaver, ligesom vi også vil sætte 
meget fokus på fordelingen af opgaver mel-
lem sygeplejersker og andre sundhedsfagli-
ge medarbejdere, så vi sikrer de nødvendige 
kompetencer til opgaven på det rette 
niveau.”

Steen Dahlstrøm,  
borgmester i Middelfart Kommune

Ledighed

Mangel på sygeplejersker flere steder
Ledigheden blandt syddanske sygeplejersker 
fortsætter de senere års fine nedadgående 
kurve. I slutningen af foråret 2014 var under 
100 dimittender og ordinært ansatte ud af i 
alt næsten 12.000 erhvervsaktive sygeple-
jersker i Region Syddanmark uden job. 

Dermed vil der være mangel på sygeplejer-
sker i flere områder, også selv om der på 
grund af omlægninger og budgetoverskri-
delser indføres ansættelsesstop flere steder. 
Især OUH og de fynske kommuner mangler 
arbejdskraft. 

Det private område har haft den største job-
vækst, både blandt menige sygeplejersker 
og på lederniveau. Også Danske Regioner har 
haft en svag stigning fra 1. juli 2013 og et år 
frem, hvorimod der er blevet færre sygeple-
jerskestillinger i en række kommuner. Faldet 
er sket på trods af, at der bliver flere ældre 
borgere i kommunerne. 

Kredsen forventer fortsat vækst i antallet af 
stillinger på sygehuse i takt med, at de nye 
akutsygehuse bliver udbygget, og at den 
nedadgående kurve på KL’s område knækker. 
Kommunerne må nødvendigvis også ansæt-
te flere sygeplejersker for at løse opgaverne 
og hæve kvaliteten i det nære sundhedsvæ-
sen.



Analyse:  
Flere læger og sygeplejersker

Hvordan bliver behovet for arbejdskraft i 
Region Syddanmark i takt med nye sygehus-
byggerier, teknologisk udvikling, øget specia-
lisering og komplekse sygdomsforløb? Det 
korte svar i regionens arbejdskraftanalyse fra 
juni 2014 er, at der bliver brug for flere læger 
og sygeplejersker og færre sosu-uddannede.

I perioden 2010-2013 har der været en 
vækst i job til læger og personalegrupper 
med mellemlange videregående sundheds-
uddannelser, heriblandt sygeplejersker, på 
fem-seks procent, mens sosu-uddannede er 
blevet 18 procent færre. Sygeplejerskers 
andel af det samlede plejepersonale er i peri-
oden steget fra 77 til 81 procent på de soma-
tiske sygehuse og fra 61 til 65 procent i psyki-
atrien.

Tendensen vil fortsætte. Afhængig af, hvilke 
efterspørgselsscenarier der lægges til grund, 
vil der frem mod 2020 være en vækst på 
350-1010 årsværk for sygeplejersker på de 
somatiske sygehuse. Selv i scenarierne med 
lavest vækst vil behovet for læger og syge-
plejersker vokse med fire til seks procent, 
mens behovet for sosu-uddannede vil falde 
med 10 procent.

”Analysen viser, at man på de somatiske 
sygehuse forventer at kunne effektivisere og 
reducere personalet med 800-900 årsværk 
frem mod 2022. Det vækker bekymring. Selv 
om det formentlig ikke vil gå ud over vores 
faggruppe, kan jeg ikke se, at man kan und-
være så mange, uden at det vil gå ud over 
relationen til og behandlingen af patienter-
ne. Jeg har selv vældig fokus på psykiatrien, 
hvor jeg også ser øget behov for sygeplejer-
sker, særligt fordi der kommer til at mangle 
lægefagligt personale i en årrække.

Overordnet har vi som medarbejdere ønsket 
en arbejdskraftanalyse i mange år. Vi ønsker, 
at regionen går strategisk til værks og i ste-
det for at afskedige personale gennemfører 
kompetenceudvikling, så vi kan leve op til 
fremtidens krav. Nu venter vi på de initiativer, 
der skal følge analysen. Det kan være øgede 
muligheder for specialuddannelser, rekrutte-
ring og fastholdelse af sygeplejersker, og 
hvilke kompetencer personalet skal have i 
fremtiden. ”

Dorte Ruge,  
FTR i psykiatrien og medlem af  
hovedudvalget. 

Fremtidens 
sundhedsvæsen

Opråb: Medarbejderne siger stop
Med nye besparelser på sygehusområdet  
risikerer politikerne at amputere det sammen-
hængende sundhedsvæsen, forringe kvalite-
ten for patienterne og nedslide medarbejder-
ne.

Næstformændene i alle regioners hoved- 
MED-udvalg – i Region Syddanmark Lone  
Rasmussen – sendte 28. maj et fælles opråb  
til statsministeren, regeringen, partiformænd 
og Danske Regioner, hvor de ud fra en medar-
bejdersynsvinkel opridsede konsekvenserne  
af at skære ind til benet i sundhedsvæsenet. 

De anbefaler udvikling og nytænkning i  
stedet for besparelser, som vil føre til fejl- 
operationer, medicinfejl, genindlæggelser og 
øget sygefravær. I den sidste ende er der kun 
skatteyderne til at betale regningen. 

”Overordnet holder budskabet i vores opråb: 
Der skal effektiviseres med to procent om  
året på sygehusene, vi skal løbe stærkere og 
med færre ressourcer. De fleste medarbejdere  
i sundhedsvæsenet har valgt arbejdet for at 
gøre en forskel, og de har en faglig stolthed. 
Nogle af dem vil ikke gå på kompromis med  
fagligheden, og så har de kun én mulighed: At 
forlade systemet. Jeg tror, søgningen til sund-
hedsområdet vil dale med det dårlige arbejds-
miljø og de stadig ringere vilkår, medarbejder- 
ne bliver budt. Begynder sygeplejerskerne at 
vælge faget fra, vil det være en tikkende  
bombe under velfærdssamfundet.” 

Lone Rasmussen,  
AC, næstformand i hoved-MED-udvalget i  
Region Syddanmark
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”Verdens bedste uddannelse”
Sygeplejestuderendes Landssammenslut-
ning (SLS) fremsatte på Dansk Sygeplejeråds 
kongres 2014 et forslag med titlen ”Verdens 
bedste uddannelse”. SLS peger på, at der er 
store forskelle i kvaliteten af de kliniske 
uddannelsessteder, og at de kliniske vejlede-
res kompetencer skal forbedres. Desuden 
foreslår de sygeplejestuderende, at emnet 
tværfaglighed styrkes under uddannelsen, 
og at introduktionen til de enkelte specialer 
bliver grundig og dybtgående. 

”Den største udfordring er at få en bedre 
kobling mellem teori og praksis under uddan-
nelsen. Jeg kunne godt tænke mig, at teorien 
blev inddraget i praksis på de kliniske uddan-
nelsessteder, gerne i grupper med problem-
baseret læring, hvor man snakker situationer 
igennem og videndeler. På uddannelsesste-
derne i regionen er der simulationsrum, og 
hvis man udnytter potentialet i dem, kan de 
være rigtig nyttige.

Og så skal vi have gode kliniske vejledere 
med et uddannelsesniveau over vores slutni-

Sygepleje i Syd
Sygepleje i Syd er kredsens tilbud om økono-
misk støtte til lokale aktiviteter, for eksempel 
temamøder og kurser. Emnerne kan spænde 
vidt, fra meget håndgribelige emner som 
sårpleje til temadage, som kan give inspirati-
on 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.  

Uddannelsesområdet
Partnerskaber om bedre efteruddannelse

Udviklingen i sundhedsvæsenet kræver, at 
medarbejderne øger deres kompetencer for 
at leve op til nye krav fra patienter, borgere 
og ledelse. Ingen områder går fri, og sygeple-
jersker varetager stadig flere opgaver selv-
stændigt. 

Kredsen har særligt fokus på færdiguddan-
nedes muligheder for kompetenceudvikling 
og karriere. Overordnet arbejder Dansk Syge-
plejeråd på at påvirke en fremsynsrapport, 
som uddannelsesministeriet er på vej med. I 
Kreds Syddanmark er der indgået partner-
skabsaftaler med de to professionshøjskoler, 
UC Lillebælt og UC Syddanmark. 

Hensigten med partnerskaberne er at påvir-
ke grunduddannelsen og forbedre rammer-
ne for efter- og videreuddannelse. Partnerne 
stræber efter, at samarbejdet gøres mere 
konkret og udmøntes i handling, for eksem-
pel mere involvering i at rekruttere studeren-
de. Partnerskabsaftalerne giver ligeledes 
SLS-arbejdet på skolerne bedre platform og 
livsbetingelser. 

veau. Jeg har selv været meget heldig med 
vejledere, men når jeg hører erfaringer fra en 
klasse med 30 studerende, er vurderingerne 
meget blandede. Vejlederen er en nøgleper-
son i at koble teori og praksis, og det er vig-
tigt, at den pågældende kan gå ud af norme-
ringen og har tid til de studerende. Det også 
vigtigt, at personalet på en afdeling taler 
sammen om, hvad den studerende har brug 
for at kunne og vide, og får det afstemt med 
hinanden.”

Anne Møller Christoffersen,  
medlem af SLS’ forretningsudvalg,  
kontaktperson i Region Syddanmark

KL lancerede i januar ”Next Practise”, der 
indeholder konkrete anbefalinger til, hvor-
dan seks sundhedsuddannelser kan justeres, 
så studerende bedre rustes til at arbejde i og 
samarbejde med det nære sundhedsvæsen i 
kommunerne. 

DSR er overordnet godt tilfreds med KL’s 
udspil, men savner mere rum til vejledning i 
de forholdsvis få uger, de studerende har til 
kliniske uddannelsesforløb i kommunerne. 
Vejlederne skal have mulighed for at priorite-
re tid til de studerende. 
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Nye opgaver for sygeplejersker 

Sygeplejersker har vigtig rolle i  
rehabilitering
Rehabilitering er en af fremtidens store 
arbejdsopgaver i kommunerne. Grundlæg-
gende handler det om at få borgerne til at 
tage vare på sig selv og deres sundhed, og 
både sygeplejersker og andre faggrupper i 
sundhedsvæsenet positionerer sig for at 
komme til at udføre opgaverne.

Kredsen har taget initiativ til temamøder om 
rehabilitering. De foreløbige erfaringer er 
dog, at det er svært at nå sygeplejersker, der 
ikke allerede konkret arbejdet med området. 

Der er også en af konklusionerne i en evalue-
ring af Esbjerg Kommunes forandringspro-
jekt for rehabilitering på ældreområdet, ”Gør 
borgeren til mester”, udført af analyse- og 
forskningsinstituttet KORA. Mens terapeu-
terne føler, at modellen ligger tæt på deres 
faglighed, appellerer de nye værktøjer ikke 
på samme måde til sygeplejersker og deres 
arbejdsområde.

”Sygeplejersker er uddannet til at arbejde 
rehabiliterende, men her bliver de præsen-
teret for begreber, som ikke er en del af 
deres fagsprog. Det er rigtig synd, hvis vi som 

sygeplejersker får vores fag defineret som, 
at vi udelukkende arbejder med sygdom. 
Rehabilitering bygger på at udnytte og 
understøtte borgerens egne ressourcer, og 
hver gang en sygeplejerske træder ind til en 
patient eller borger, er målet så vidt muligt at 
få den enkelte til at klare sig selv igen. Syge-
plejersker ansat i kommuner skal ikke lukke 
af, fordi begreberne stammer fra en anden 
fagverden. De har en vigtig rolle at spille, og 
der er udarbejdet en model for rehabilite-
ring, som sygeplejersker oplever at kunne 
bruge. 

Der bliver flere og flere ældre, og dermed vil 
der være endnu mere fokus på at udnytte 
borgerens ressourcer og mestringsevne. Det 
handler også om forebyggende træning og 
at forebygge livsstilssygdomme. Rehabilite-
ring er et tidsbegrænset samarbejde mellem 
borger og fagperson, og det passer perfekt 
med indholdet i sygeplejerskers arbejde. 
Derfor skal de på banen.”

Anni Kjærgaard Sørensen,  
leder af borgerrettet forebyggelse,  
Esbjerg Kommune.

HØRINGSSVAR:

Sygeplejeskoler 
skal ligge  
decentralt

Kredsen afgav 17. februar 2014 høringssvar i 
forhold til den fremtidige placering af syge-
plejerskeuddannelsen i Sønderjylland. Over-
ordnet finder kredsen det væsentligt at 
understøtte en decentral uddannelsesstruk-
tur, både for at rekruttere studerende og for 
at sikre sygeplejersker til arbejdsmarkedet i 
hele regionen. Omlægninger i både region, 
kommuner og del private del af sundheds-
væsenet vil øge behovet for sygeplejersker.

Her er uddrag af høringssvaret:
”Dansk Sygeplejeråd er enig i, at sygepleje-
skolen placeres i enten Sønderborg eller 
Aabenraa.”

”Dansk Sygeplejeråd tillægger det ikke 
nogen væsentlig betydning, at akutsygehu-
set er placeret i Aabenraa, da de sygeple-
jestuderende i deres studie skal stifte 
bekendtskab med en række kliniske uddan-
nelsessteder spredt i regionen.”

”På den baggrund vægter Dansk Sygepleje-
råd det fler- og tværfaglige studiemiljø og 
muligheden for at kunne rekruttere og fast-
holde studerende højere.”

UC Syddanmark har siden truffet beslutning 
om at placere den fremtidige sygeplejerske-
uddannelse i Aabenraa. 
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Indtægter Beløb

Rådighedsbeløb   17.864.422 

Godtgørelse AKUT-fonden  2.350.652 

Renteindtægter 361.771 

Indtægter i alt 20.576.845 

Udgifter Beløb

Organisatoriske aktiviteter  3.013.684 

Mødeaktiviteter 233.856 

Forhandlinger/kørsel 331.423 

Faglige og sundhedspolitiske aktiviteter  1.452.325 

Repræsentation  16.669 

Kommunikationsområdet  448.048 

Gager,pensionsbidrag og personale-
omkostninger 12.195.442 

Administrationsomkostninger  660.162 

Lokaleomkostninger 1.751.057 

Af- og nedskrivninger 36.329 

Finansielle omkostninger  -   

Afsat skat indeværende år og  
regulering sidste år  -75 

Udgifter i alt 20.138.920  

 

 

Årets Resultat 1 437.925 

Overført anvendt fra henlæggelser 1.005.795 

Årets Resultat 2 1.443.720

RESULTATOPGØRELSE 2013

Balance pr. 31.12.2013 Beløb

Anlægsaktiver 99.000 

Finansielle anlægsaktiver  25.344 

Anlægsaktiver i alt  124.344 

 

Tilgodehavender  397.536 

Likvide beholdninger  11.367.924 

Omsætningsaktiver  11.765.460 

Aktiver i alt 11.889.804 

 

Saldo 01.01.2013  5.944.635 

Tilbageført overskudsdisponering 201 787.713 

Overført af årets resultat 1.443.720 

Kapitalkonto 31.12.13  8.176.068 

Henlæggelser   -   

Egenkapital inkl. Henlæggelser  8.176.068 

Anden gæld 3.713.736 

Gældsforpligtelser  3.713.736 

Passiver i alt 11.889.804 

BALANCE 2013
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BUDGET 2014

BUDGET 2015

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 25. august 2014

18.336.000

2.350.000

360.000

21.046.000

1.808.085

909.635

33.470

189.737

280.000

100.000

80.019

305.300

0

581.870

701.520

180.000

50.081

550.476

12.672.000

692.168

1.926.051

36.000

0

0

21.096.412

-50.412

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


