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KOM MED
Når Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark holder 
Generalforsamling

TID:
Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 18.00 – spisning kl. 17.00

STED:
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

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

trækning om præmier blandt de fremmødte

Ønsker du forplejning og / eller bustransport? 
tilmeld dig senest den 25. oktober 2017 på 
www.dsr.dk/syddanmark

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

GENERALFORSAMLING KREDS SYDDANMARK 2017

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 2016 

samt budget for 2018 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, således at dirigenten kan se   

nummeret på kortet
§  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 – 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

Vi nærmer os udgangen af det andet år i 
denne valgperiode og kigger ind i en 
fremtid, hvor kredsens formandskab og 
kredsbestyrelsen vælges for fire år ad 
gangen. 

I denne beretning kan du læse om, hvad 
vi har arbejdet med og nået i det seneste 
år. Hvis du efterlades med en fornem-
melse af, at både du og vi gerne ville 
have nået endnu mere på flere områder, 
er den helt rigtig. For os gælder det cen-
trale områder som arbejdsvilkår, den 
enkelte sygeplejerskes muligheder for at 
udvikle sig og ikke mindst din løn. 

Vi har store ambitioner, både i kredsbe-
styrelsen og blandt dine repræsentanter 
på arbejdspladsen, tillidsrepræsentant 
og AMiR. Men vi er oppe imod rammevil-
kår og i visse tilfælde manglende opbak-
ning fra politikere og ledelse i sundheds-
væsenet til at kunne opnå forbedringer, 
der kan mærkes. 

På de fleste arbejdspladser vil du opleve, 
at din nærmeste leder ønsker at gå sam-
me vej som dig. Du vil i beretningen kun-
ne læse om initiativer i alle dele af sund-
hedsvæsenet, hvor ledelse og 
medarbejdere gør fælles sag for at finde 
løsninger. Udviklingsinitiativer og forsøg 
bliver kørt op i en større skala, og vores 
erfaringer og viden efterspørges, alt 
sammen til gavn for de gode, sammen-
hængende patientforløb, vi alle ønsker.

Man kunne fristes til at sige, at nogle ste-
der går det næsten lidt for godt, for der 
mangler arbejdskraft. 

Jeg vender hele tiden tilbage til arbejds-
tidsområdet, fordi jeg ved, at det fylder 
så meget i dagligdagen. Kredsen har 

længe intenst arbejdet med at udfordre 
arbejdstidsaftalen, blandt andet ved at 
udarbejde pejlemærker for, hvordan der 
kan arbejdes med den på de enkelte 
arbejdspladser, så der i et samarbejde 
mellem DSR, TR og ledelse kan findes 
gode, lokale løsninger. 

I beretningen kan du læse om Dansk 
Sygeplejeråds indre liv, herunder udvik-
lingsprojektet SAMMEN OM DSR, hvor vi 
på en ekstraordinær kongres i juni 
ændrede formål. Det kan lyde banalt og 
selvindlysende på skrift, men hensigten 
med processen i organisationen har 
været at indtænke det enkelte medlem, 
både dig og din TR, i en meget mere cen-
tral rolle i DSR. Det vil i fremtiden fylde 
endnu mere, hvordan vi involverer og 
beskæftiger os med, hvad der har betyd-
ning for dig og dine kolleger.

Mere end nogensinde har vi behov for 
jeres synspunkter og ønsker til, hvordan 
vi bedst bruger vores tid til gavn for alle 
syddanske sygeplejersker. Du kan finde 
vore kontaktdata på kredsens hjemmesi-
de under www.dsr.dk.  

Beretningen giver ikke noget fuldt dæk-
kende billede af vores arbejde i kredsen, 
men nogle af de vigtigste indsatser er 
belyst. Også denne gang har vi givet 
ledere, kolleger og eksterne nøgleperso-
ner mulighed for at bidrage, for det er i 
pagt med vores grundsyn, at samarbejde 
er vejen frem. Jeg er personligt en stor 
tilhænger af den konstruktive, kritiske 
dialog, hvor man ikke nødvendigvis er 
enige om det hele. 

Tidligere år har jeg udtrykt forståelse for, 
at langt fra alle kan afse tid til at deltage i 
kredsens generalforsamling, og det gen-

Vi ville gerne have  
opnået endnu mere

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

tager jeg gerne. Alligevel vil jeg gerne 
gøre opmærksom på både generalfor-
samlingen og den forudgående fagdag, 
der i år har emnet ”Perspektiver på faglig 
ledelse”. Her vil flere oplægsholdere give 
et indblik i ledelse, som den udfolder sig 
på sygehuse og i kommuner i vores regi-
on, og der vil være spændende work- 
shops om lederskab og sygeplejefaglige 
perspektiver på flere emner. 

Med disse ord ønsker jeg dig god læse-
lyst, en spændende fagdag og en udbyt-
terig generalforsamling torsdag den 26. 
oktober 2017 på Hotel Comwell i Kolding.



I kredsbestyrelsen (KB) i Kreds Syddanmark 
er vi hele tiden optaget af, hvordan vi agerer 
for og med sygeplejerskerne i vores kreds. 
Det har også kendetegnet den proces, vi har 
været igennem som vores del af udviklings-
projektet SAMMEN OM DSR. Vi har mødt 
medlemmer og tillidsrepræsentanter (TR) 
for at høre deres mening om, hvordan frem-

tidens DSR skal være. Det har været en rød 
tråd i arbejdet, hvordan vi bedst muligt 
involverer også de sygeplejersker, der ikke 
er fagpolitisk aktive, men hvis holdninger er 
yderst værdifulde for prioriteringen af det 
politiske arbejde i organisationen.

Alle indtrykkene blev bearbejdet og brugt 
som vores bidrag til en ekstraordinær kon-
gres i Nyborg i juni om, hvilken organisation 
vi gerne vil være i fremtiden, og hvordan vi 
tydeligt kan vise, at vi er der for medlem-
merne. Det udmøntede sig i fire pejlemær-
ker, som du kan læse mere om i denne skrift-
lige beretning. 

ORGANISATION 

SAMMEN OM DSR – alle sammen

I mange henseender befinder vi os i en centralisering af ikke bare sundhedsvæsenet, men også andre vigtige dele af 
samfundslivet, for at sikre kvalitet, effektivitet og bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. Det gælder også faglige 
organisationer som Dansk Sygeplejeråd (DSR)

SKRIFTLIG BERETNING 2017  
FOR DSR, KREDS SYDDANMARK

4 KREDS SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD BERETNING 2017

Som organisation kan vi ikke uden videre 
opsøge medlemmerne på arbejdspladserne. 
Vi skal inviteres og kommer gerne for at tale 
om ethvert emne, der optager jer i dagligda-
gen. TR er vores repræsentant på arbejds-
pladsen, og fra kredskontoret i Fredericia 
gør vi alt for at understøtte og styrke denne 
funktion.  

Kredsen ønsker, at du opsøger din TR i dag-
ligdagen, ikke kun når der er sager, men 
også for at give udtryk for, hvad du tænker 
om dine arbejdsvilkår og din profession. Kun 
derved sikrer vi, at der er sammenhæng 
mellem, hvad der optager medlemmerne, og 
hvor vi lægger vores kræfter som fagets 
politikere. 
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Kommuner kæmper for at følge med

De senere års politiske bestræbelser på at 
effektivisere sundhedsvæsenet ved at 
anvende styringsredskaber hentet fra det 
private erhvervsliv lægger et stigende pres 
på plejepersonalet, hvor sygeplejersker på 
sygehuse udgør den største faggruppe. 

Fælles Akutmodtagelser (FAM) og de alme-
ne medicinske afdelinger på sygehusene 
har i årevis haft et betændt arbejdsmiljø, og 
sygeplejersker i kommuner oplever i stigen-
de omfang den samme tendens. Den udvik-
ling er helt logisk. I takt med accelererede 
patientforløb og hurtigere udskrivninger fra 
sygehuse øges arbejdsmængden i primær-
sektoren, hvor kompleksiteten er øget, og 
ressourcerne ikke er fulgt med.  

Også når kommunale stillinger slås op, mær-
kes manglen på sygeplejersker. Mobiliteten 
er øget, mange vælger at afsøge mulighe-
der på mere attraktive arbejdssteder, og de 
tilbageværende kolleger betaler prisen i 
form af øget arbejdsmængde. Der mangler 
erfarne rollemodeller i plejen til at give unge 
sygeplejersker en god begyndelse på 
arbejdslivet. Den negative spiral kan være 
vanskelig at kæmpe sig ud af.

Sygeplejersker må påtage sig overarbejde, og 
når de tager hjem fra arbejde, er de ofte ufor-
løste, fordi det er svært at yde pleje og 
omsorg af den kvalitet, de ønsker. Også leder-
ne er under pres. De mødes af krav oven fra 
om at overholde snævre budgetter, velviden-
de at god økonomisk ledelse ikke nødvendig-
vis tilgodeser personalet. Når man har med 
levende mennesker at gøre, går ikke alt op i 
et regneark. 

”Et godt arbejdsmiljø handler om tre ting: 
Ledelse, ledelse og ledelse. God personale-
ledelse får medarbejdere til at føle sig hørt 

Marlene V. Sørensen er afdelingssygeplejer-
ske på Kirurgisk Afdeling A på OUH, hvor 
hovedparten af patienterne har kræft i den 
øverste del af maven og skal opereres. Syge-
plejersker og andre faggrupper møder uhel-
bredeligt syge patienter, som de i travle 
perioder oplever ikke at have den fornødne 
tid til at tale med.

”Nogle gange har vi 
mange patienter, og 
der kan være over-
belægning og høj 
kompleksitet. Det 
kan være svært for 
den enkelte syge-
plejerske at over-
skue arbejdsopga-
verne, og der er ikke 
tilstrækkelig tid til at sætte sig ned og snak-
ke med patienten. Det gør noget ved perso-
nalet, og man kommer nemt til at tage det 
med hjem. Jeg håber, projektet vil give os 
redskaber til at undgå, at det fylder tanker-
ne hele dagen, når man ikke har kunnet 
gøre, hvad man gerne ville på arbejdet. Når 
man mangler ressourcer, handler det også 
om at prioritere opgaverne, og også det kan 
vi måske få redskaber til. Jeg synes, initiati-
vet fra DSR er godt, også fordi det bakker op 
om TRIO-samarbejdet, som vi gør meget for 
at udvikle i 2017. Det giver rigtig god 
mening, at vi har tre indfaldsvinkler på de 
problemstillinger, vi sammen skal løse.”

Marlene V. Sørensen,  

afdelingssygeplejerske  

Projektet afsluttes med et fælles evalue-
ringsmøde i januar 2018, og kredsen vil der-
efter vurdere, hvordan resultaterne og de 
gode historier kan videreformidles og blive 
til gavn for øvrige arbejdspladser i det syd-
danske sundhedsvæsen. 

ARBEJDSMILJØ

og anerkendt, og at 
de kan stå inde for 
den pleje, de udfø-
rer. Der går en lige 
linje fra den gode 
leder og et persona-
le, der kan lide at 
være på en arbejds-
plads, til evnen til at 
tiltrække og fasthol-
de medarbejdere. Derfor er god ledelse så 
vigtig.”

Jytte Kristensen,  

kredsnæstformand i Kreds Syddanmark 

Fire arbejdspladser med i  
Projekt psykisk arbejdsmiljø
Det skorter ikke på litteratur om og værktø-
jer til at opnå et bedre psykisk arbejdsmiljø 
på en sygehusafdeling eller i en kommune. 
Dansk Sygeplejeråds udgivelse fra begyn-
delsen af 2016, ”Bladet fra munden”, er et 
godt eksempel.

Kredsen gennemfører i disse måneder Pro-
jekt psykisk arbejdsmiljø, hvis formål er at 
give ledere, TR og arbejdsmiljørepræsen-
tanter (AMiR) – TRIO-samarbejdet – redska-
ber til at vedligeholde og fremme gode 
arbejdsforhold. Projektet henvender sig til 
både kommunale og regionale arbejdsplad-
ser. 

Hospice Sønderjylland, Haderslev Kommune 
og to afdelinger på Odense Universitetsho-
spital (OUH), afdeling A1 og afdeling U, har 
ansøgt om at deltage, og deres ansøgninger 
er blevet godkendt. De har til fælles, at der i 
forvejen er et godt TRIO-samarbejde, og at 
de er motiverede til at arbejde med og afprø-
ve nye værktøjer inden for det psykiske 
arbejdsmiljø. 
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TILLIDSREPRÆSENTANTER

DSR giver tillidsrepræsentanter et løft 

Fællestillids- og tillidsrepræsentanter (FTR/
TR) er medlemmernes nærmeste kontakt til 
DSR i dagligdagen på arbejdspladsen, og 
deres væsentlige rolle blev med en lovæn-
dring på den ekstraordinære kongres i juni 
understreget.

Af lovene fremgår nu, at FTR/TR ud over at 
repræsentere medlemmerne skal ”være 
synlig og medvirke til at styrke fællesskabet 
på arbejdspladserne gennem involvering og 
samarbejde med medlemmerne”.

En anden vigtig opgave er at skabe sammen-
hæng mellem medlemmernes interesser og 
DSR’s politikker, strategier og indsatser. Det-
te arbejde foregår i et tæt samarbejde med 
kredsbestyrelsen (KB).

Men i dagligdagen er de under pres
Både i region, stat og kommuner er TR under 
pres, når det gælder tiden til at varetage kol-
legernes interesser. Arbejdsgiverne ønsker i 
reglen en fast aftale om tidsforbrug, og det 
harmonerer langt fra altid med den overord-
nede formulering om, at der skal være ”den 
fornødne tid” til TR-arbejdet.

”Vi oplever især i 
kommuner, at de 
ønsker en fast aftale, 
hvor faggrupperne 
er stillet ens i forhold 
til antallet af med-
lemmer ansat i kom- 
munen. Et er en ram-
meaftale, noget 
andet er den fornød-
ne tid, og der er meget at lave for TR blandt 
vore medlemmer. Ofte handler det om mang-
lende inddragelse i beslutninger, der påvirker 
deres arbejdsvilkår, og ledere i kommunerne 
blander sig også meget i, hvad TR skal bruge 
sin tid på til, herunder at deltage i eksterne 
arrangementer.”

Jytte Pharao-Bonde,  

kredsnæstformand, Kreds Syddanmark  

Michael er TR for 
300 sygeplejersker

Tendensen til, at TR får stadig større områ-
der, fortsætter. Især når man repræsenterer 
sygeplejersker fordelt på flere matrikler, kan 
det være svært at varetage sine kollegers 
interesser.

Michael Lilja blev efter en omorganisering 
på OUH’s afdeling V i fjor TR for fem intensi-
vafsnit med cirka 300 sygeplejersker, hvoraf 
langt hovedparten er medlemmer af DSR. 
Tidligere havde han 230. Afdeling V har i alt 
cirka 500 sygeplejersker, og antallet af TR 
for sygeplejersker er reduceret fra tre til to.

”Som TR og DSR’s repræsentant på arbejds-
pladsen vil jeg meget gerne være nærvæ-
rende og nem at få fat i for medlemmerne. 
Det er svært, når man dækker så stort et 
område, og jeg må prioritere at løse først og 
fremmest de tunge opgaver og personsa-
gerne. Jeg kan fysisk kun være et sted ad 
gangen, og hver uge flytter jeg til et nyt 
afsnit for at være synlig. Navnene kan i sig 
selv være en udfordring, og jeg lægger vægt 
på at få talt med alle nyansatte, så de ved, 
hvem jeg er. 

– Jeg har forhandlet mig frem til, at jeg året 
rundt har hver onsdag til TR-arbejdet, og 
derudover kan jeg placere et antal dage, 
blandt andet til at varetage næstformands-
posten i LMU, så jeg når op på 72 dage i alt. 
For sygehuset er driften det vigtigste, og jeg 
kan få inddraget TR-tid for at passe patien-
ter. Ledelsen ser dog med velvilje på at give 
mig andre dage. Jeg har ingen TR-suppleant 
lige nu og arbejder på at få skabt bedre vilkår 
for dem, for det ville være en god støtte for 
medlemmerne og mig at have en.”

Michael Lilja, TR for sygeplejersker i fem 

intensivafsnit på OUH

MED-udvalg i  
kommuner får ny sammensætning

MED-udvalgene, hvor medarbejdere i sund-
hedsvæsenet har mulighed for at få indfly-
delse, er under forandring i mange syddan-
ske kommuner. Ændringer i den 
overordnede MED-aftale har gjort det 
muligt at ændre på sammensætningen af 
udvalgene, når blot balancen fastholdes, og 
det har mange kommuner benyttet sig af. 

DSR’s medlemmer repræsenterer i MED-ud-
valgene FTF, helt på linje med eksempelvis 
folkeskolelærere og socialrådgivere. 
Repræsentanter varetager medarbejder-
nes interesser.    
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Sygeplejersker  
protesterer imod 
besparelser 
Sygeplejersker markerer sig flere steder i 
Syddanmark i lokale protester mod bespa-
relser og effektiviseringer vedtaget på Chri-
stiansborg. De økonomiske stramninger 
mærkes ofte i det daglige arbejde med bor-
gere i kommunerne. FTR for cirka 70 syge-
plejersker i Nyborg Kommune, Anja Skov-
gaard Nissen, er med i Velfærdsalliancen i 
kommunen, som består af repræsentanter 
for de faglige organisationer. I lighed med 
lignende alliancer i andre kommuner blev 
der 10. maj gennemført en aktion med 
optog og taler i Nyborg.

”For mig er det vig-
tigt, at der ikke er 
politikere med i Vel-
færdsalliancen i 
Nyborg, og at vi med 
netværksdannelse 
styrker samarbejdet 
mellem de faglige 
organisationer. Reg-
ningen for de to pro-
cents effektivisering i sundhedsvæsenet 
lander hvert år i kommunerne, hvor det går 
ud over borgerne og dermed de ydelser, der 
er essentielle for en god og værdig pleje. Vi 
er en bevægelse mod besparelser på velfun-
gerende institutioner i vores kommune.

Som sygeplejersker arbejder vi i det yderste 
led, hvor konsekvenserne af politikernes 
beslutninger for alvor mærkes, og vi kom-
mer derfor med vores faglighed til at funge-
re som talerør for svage borgere i alle sam-
fundslag. Efter min mening er det vores pligt 
at markere os.”

Anja Skovgaard Nissen,  

FTR for sygeplejerskerne i  

Nyborg Kommune 

For Karina er udfordringen en helt anden

For Karina Hug, FTR for cirka 225 sygeplejer-
sker i Esbjerg Kommune, har situationen 
været en helt anden. Siden sygeplejersker-
ne blev udskilt fra andet plejepersonale og 
samlet under en hjemmesygeplejechef i 
2014, er sygeplejen oprustet kraftigt, alene i 
et af de fem teams, Team Øst, fra cirka 20 til 
45 sygeplejersker, og der er sat gang i et 
enormt kompetenceløft.

”Det hører med til 
historien, at vi i 
den samme perio-
de løbende har 
overtaget flere og 
flere opgaver fra 
sygehusene, og vi 
har fået opgaver 
retur, som sosu’er 
tidligere helt eller 
delvist har varetaget. Det gælder blandt 
andet den palliative sygepleje. Blandt de 
nyere opgaver, der tidligere blev løst på 
sygehuset, er nefrostomipleje, fjernelse af 
kemopumper og ernæring via iv-adgang. Vi 
har desuden fået nye sygeplejeklinikker, 
som varetager opgaver hvor borgerne kom-
mer til os og ikke omvendt. Vi har fået et 
kæmpe kompetenceløft siden 2014, og det 
har været tiltrængt, for det blev før adskillel-
sen ikke særligt højt prioriteret.

Den store udfordring er at følge med. Vi når 
næsten ikke at få implementeret det sidste, 
før der kommer noget nyt. Det er på det 
håndværksmæssige, men også især på det 
administrative plan med nye dokumentati-
onsformer og -regler. 

Tankerne omkring nye opgaver er eksempel-
vis, at vi i nær fremtid vil være i stand til at 
give kemobehandling i hjemmene. Forældre 
til mindre børn kan opretholde et så normalt 
liv som muligt med færre sygehusbesøg. Det 
kan vi, når vi får muligheden og oplæringen, 
og vi vil det rigtig gerne.  Som ny FTR har jeg 
også følt mig bagud. Når jeg møder mere 
erfarne FTR-kolleger, kan jeg mærke, at de 
kender spillet langt bedre. Der er også man-
ge finurligheder i et budget, jeg skal lære at 
kende. Det er en kæmpe udfordring, selv om 
jeg har været i kommunens hjemmesygeple-
je, næsten lige siden jeg blev uddannet i 
1999.”

Karina Hug, FTR for sygeplejerskerne i 

Esbjerg Kommune



De færre asylcentre har lagt kaos bag sig 

ASYLOMRÅDET
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Det danske samfund kom under pres, da 
flygtningestrømmen over den dansk-tyske 
grænse i efteråret 2015 udviklede sig vold-
somt. I Syddanmark etablerede Langeland 
og Tønder Kommune asylcentre i en række 
kommuner for at tage imod hovedsageligt 
syrere, men også flygtninge fra en række 
andre nationer. 

Kredsen havde især i første halvdel af 2016 
travlt med at sikre, at sygeplejersker 
beskæftiget i asylcentre fik tålelige arbejds-
forhold. Situationen var i perioder uoversku-
elig, og forholdene på asylcentrene levede 
ikke op til danske sundhedsstandarder. 
Lægedækningen var utilstrækkelig, og 
sygeplejersker fik beføjelser, de ikke nor-
malt ville påtage sig.

Langeland Kommune drev på et tidspunkt 
fem asylcentre på Langeland og var opera-
tør i yderligere 13 centre over det meste af 
landet. Aktiviteten er nu ophørt. AsylSyd i 
Tønder Kommune driver fortsat asylcentre i 
Bolderslev, Løgumkloster, Hviding og Tøn-
der. Til centrene er knyttet to sygeplejekli-
nikker med tilsammen fire sygeplejersker, 
og derudover er ansat tre sundhedsplejer-
sker og to sygeplejerskeuddannede social-
koordinatorer. Alle sygeplejersker arbejder 
på tværs blandt alle asylsøgere. 

”Sygeplejerskernes arbejde i asylcentre er 
præget af stor kompleksitet og omskiftelig-
hed med både faglige og personlige udfor-
dringer, også kulturelle. Det er mennesker, 
der kommer til landet, og sygeplejen må til-

Sygeplejerske Lisbeth Bavnsgaard, Vejle, 
var ansat i asylcentre i Sommersted og 
Haderslev (beredskabet) drevet af Jammer-
bugt Kommune, indtil de lukkede i løbet af 
sommeren 2016. Hun er nu akutsygeplejer-
ske i Assens Kommune og ser tilbage på et 
forløb, hvor hun og kollegerne i begyndelsen 
savnede kontakten til DSR.

”Jeg var ansat under en nordjysk kommune, 
men arbejdede i flere enheder i Sønderjyl-
land. Læringen af det var, at en stor organi-
sation i sundhedsvæsenet som DSR ikke var 

passes situationen. 
Asylansøgere har 
ret til sundhedsbe-
handling efter 
nus-princippet: 
Nødvendig, uop-
sættelig og smer-
telindrende. Der er 
også meget admini-
strativt arbejde og 
koordinering, her-
under også ansøgninger til Udlændingesty-
relsen. Alt i alt er sygeplejearbejdet meget 
dilemmafuldt. Heldigvis har Tønder Kommu-
ne vist vilje til at løse problemerne, når de 
opstod.”

 Anne Persson,  

FTR i Tønder Kommune

Læring for både sygeplejerske og organisation

gearet til at håndte-
re denne helt særli-
ge situation. Jeg 
hørte formelt til 
Kreds Nordjylland, 
der havde forhand-
lingsretten over for 
Jammerbugt Kom-
mune, men arbejde-
de i Kreds Syddan-
mark, og det tilhørsforhold ville jeg gerne 
bevare. Det lykkedes, men jeg måtte selv 
tage initiativ til det.

Jeg lærte også, at man skal passe godt på sig 
selv, når man arbejder i et asylcenter, både 
for at beskytte sin autorisation og at opnå 
ordentlige vilkår. Der blev forhandlet løn for 
os, men hvad med en fratrædelsesaftale, 
når man på forhånd ved, at ansættelserne 
følger antallet af asylansøgere? Under de 
givne betingelser blev der præsteret syge-
pleje på et stjernehøjt niveau, og vi fik etab-
leret et godt samarbejde med kredsen her i 
Syddanmark.”

Lisbeth Bavnsgaard,  

tidligere ansat i asylcentre i Sønderjylland   
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EKSTRAORDINÆR KONGRES 2017

DSR’s nye pejlemærker skal mærkes lokalt

arbejdsvilkår. Det videre arbejde i kredsen 
består nu i at udmønte de fire meget over-
ordnede pejlemærker, så det får betydning 
for vore medlemmer.”

John Christiansen,  

kredsformand, Kreds Syddanmark

Kreds Syddanmark har været blandt de  
førende med at give input til, hvordan DSR 
skal udvikle sig og i stigende omfang invol-
vere medlemmerne i fremtiden. Udviklings-
projektet SAMMEN OM DSR kulminerede 
med en ekstraordinær kongres 22. juni på 
Nyborg Strand, hvor fire pejlemærker for 
fremtidens organisation blev fremlagt:

• Større indflydelse til sygeplejerskerne
•  Involverende og handlekraftige fællesska-

ber
• Sammenhæng på kryds og tværs
• Et aktivt og levende medlemsdemokrati

”SAMMEN OM DSR handler meget om, hvor-
dan vi knytter den enkelte sygeplejerske 
tættere til os, og hvordan vi løbende gør det 
synligt, at vi dagligt arbejder for at forbedre 
hendes løn, uddannelsesmuligheder og 

På den ekstraordinære kongres blev der 
endvidere taget konkrete beslutninger, som 
blandt andet får betydning for kommende 
valg til DSR’s hovedbestyrelse og kredsbe-
styrelse. I fremtiden bliver valgperioderne 
fire år mod de nuværende to år, og du vil i din 
egen kreds kunne stemme på opstillede i 
hele Kreds Syddanmark. 

Der vil være fire opstillingskredse i stedet 
for et tilsvarende antal valgkredse. Beslut-
ningen følger udviklingen i sundhedsvæse-
net, hvor en arbejdsplads kan være fordelt 
på flere matrikler, og du ikke skal være 
begrænset af geografien i din stemmeafgiv-
ning. Der vil fortsat være sikret et minimum 
af repræsentanter fra hver opstillingskreds i 
KB, så alle dele af kredsen kan blive hørt.

Seniormedlemmer, der er overgået til efter-
løn eller alderspension, fik styrket deres ret-
tigheder på den ekstraordinære kongres. 
Efter en lovændring har de nu de samme 
rettigheder som aktive medlemmer. For-
uden stemmeret har de også taleret ved 
kredsenes generalforsamlinger. Eneste 
undtagelse er afstemninger om løn- og 
ansættelsesforhold.

Nu kan også seniorerne sige deres mening



Det går bedre i samfundsøkonomien, og løn-
rammerne på det private arbejdsmarked er 
øget. Vi forventer, at det vil smitte af på for-
handlingerne om nye overenskomster på 
det offentlige område, OK 18, hvor forhand-
lingerne skydes i gang med udveksling af 
krav mellem parterne 12. december. For-
handlingerne forventes afsluttet senest ved 
udgangen af marts 2018.

Størst mulige lønforbedringer, parallelitet i 
lønudviklingen mellem det offentlige og pri-
vate område samt mulige pensionsforbed-
ringer, var nogle af anbefalingerne i et fæl-
les udspil til krav fra Sundhedskartellets 
faggrupper, som blev udsendt til TR og med-
lemmer i august.  Der er økonomisk råderum 
til at udvikle sygeplejerskers løn og øge 
købekraften. Sygeplejefaget nærmer sig 
fuld beskæftigelse, med under 100 ledige 
sygeplejersker i Syddanmark er tidspunktet 
for at bruge lønelementet til at tiltrække nye 
medarbejdere velvalgt.

Mange arbejdspladser i kredsen udnytter 
ikke de muligheder, de har til rådighed i den 
lokale løndannelse, der er et godt styrings-
instrument til at honorere særlige kompe-
tencer og anerkende blandt andre sygeple-
jerskers indsats. 

Ud over lønnen spiller tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden også denne gang en vigtig rol-
le. Vi må forudse, at vi vil blive mødt af mod-
krav fra arbejdsgiverne i sundhedsvæsenet, 

som rummer en risiko for at give køb på 
vores rettigheder, for eksempel om overar-
bejde, ansættelsessted og frokostpauser. Er 
en region et stort ansættelsesområde, og 
skal en seniorordning følge tilbagetræk-
ningsreformens pensionsalder? Spørgsmål 
som disse kan have stor betydning for dine 
rettigheder og muligheder.  

KB vedtog 28. august sine krav til OK 18, og 
de vil indgå i hovedbestyrelsens (HB) udspil 
forud for forhandlingerne i Sundhedskartel-
let og Forhandlingsfællesskabet med de 
øvrige offentlige medarbejderorganisatio-
ner. Forud var gået fire arbejdspladsmøder 
fordelt i kredsen med indsamling af krav. 

Bedre tider skal smitte af på lønnen

OK 18
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ARBEJDSTIDSOMRÅDET

Vi tror på gode, lokale løsninger

Rammerne for sygeplejerskers arbejdstid 
har længe været en kampplads fyldt med 
dilemmaer og ofte modsætningsfyldte inte-
resser. 

Erfaringerne fra de syddanske arbejdsplad-
ser rummer hele spektret, fra at arbejdsaf-
taler – bevidst eller ubevidst – ikke bliver 
overholdt, til at man lokalt indgår individuel-
le aftaler, der inden for arbejdsmiljølovens 
rammer tilgodeser både den enkelte medar-
bejder og arbejdspladsen. Debatten om 
arbejdstidsaftalens funktion som sikker-
hedsnet for medarbejderen og som spæn-
detrøje, der kan stå i vejen for gode, lokale 
løsninger, er aktuel som nogensinde. 

Kredsen tror på lokale løsninger mellem 
ansatte, ledelse og TR, hvor den enkelte 
sygeplejerske har indflydelse og mulighed 
for at påvirke sine arbejdsvilkår og skabe 
sammenhæng til sit øvrige liv, og arbejds-
pladsen sikres den nødvendige arbejdskraft 
på alle tider af døgnet. En god løbende dia-
log er nøglen til at imødekomme alle behov, 
så arbejdsgivere ikke forfalder til at overtræ-
de arbejdstidsaftalen for at få dagligdagen 
til at fungere, og medarbejdere ikke hindres 

”Jeg synes, projektet er rigtig spændende. 
Jeg er som FTR-suppleant fortaler for, at vi 
kigger på arbejdstidsaftalen, så den ikke 
opleves som en spændetrøje, men er fleksi-
bel. Det har været et stort ønske fra både 
medarbejdere og ledelse. Vi er som DSR-re-
præsentanter til for medlemmerne kollek-
tivt og skal sikre tryghed og beskyttelse af 
arbejdstiden, men mange efterspørger også 
individuelle løsninger, og så længe de kan 
styres, ser vi fordele for alle parter. Indtil 
videre er erfaringerne positive, og afdelin-
gerne ser det som et gode, at det nu er ble-
vet legitimt at bruge lokale aftaler. Vi evalu-
erer det hele til foråret, så det måske kan 
komme også andre afdelinger til gode.”

Louise Prahl Bårris,  

FTR-suppleant på Sygehus Lillebælt

i at udvise den fornødne fleksibilitet til gavn 
for både individet og helheden.  

En række arbejdsgivere på både regionale 
og kommunale arbejdspladser har kvitteret 
for KB’s pejlemærker og anerkendt, at de 
åbner muligheder for at indgå nye lokale 
aftaler om arbejdstid. 

Det gør de også på Sygehus Lillebælt
Kredsen har siden foråret 2017 deltaget i et 
etårigt projekt, der omfatter to i forvejen 
velfungerende afdelinger på Sygehus Lille-
bælt (SLB). Målet er at finde løsninger til 
gavn for både medarbejdere og ledelse på 
arbejdspladsen, så samarbejdet kan foregå 
mere fleksibelt i dagligdagen uden at gå på 
kompromis med arbejdsmiljølovens bestem-
melser. 

FTR-suppleant på SLB, Louise Prahl Bårris, 
oplyser, at man i samarbejde med ledelsen 
og DSR har valgt at gå forsigtigt frem for at 
afprøve effekten af indtil videre tre lempel-
ser af arbejdstidsaftalen: Sms-kontakt fra 
ledelse – bytte af vagter hen over normperi-
ode – nedsættelse af hviletid uden for plan-
lægningsfasen. Ændringerne er fælles for 
de to afdelinger, ortopædkirurgisk i Kolding 
og anæstesiologisk på sygehusene i Vejle og 
Middelfart, og til hver af dem er knyttet en 
række betingelser.
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Fælles akutmodtagelser (FAM), hvor langt 
hovedparten af sygehusenes patienter 
modtages og færdigbehandles eller bliver 
visiteret videre til specialafdelinger, giver 
fortsat store organisatoriske og arbejdsmil-
jømæssige udfordringer. På flere syddanske 
sygehuse er FAM præget af stor personale-
omsætning, ofte med afgang af erfarne 
medarbejdere og med uerfarne sygeplejer-
sker som nyansatte. 

Kredsen følger FAM på flere sygehuse tæt 
og har haft møder med ledelser for at bidra-
ge til løsninger, der kan forebygge opsigel-
ser og højt sygefravær. Oversygeplejerske 
på FAM og Medicinsk Afdeling på Kolding 
Sygehus, Hanne Andersen, mener, at sam-
arbejdet med DSR er helt nødvendigt for at 
forbedre trivslen og arbejdsmiljøet på FAM. 
Den nuværende afdelingsledelse tog over i 
sommeren 2015, og først i efteråret 2016 
blev FAM fuldt implementeret efter den sto-
re ombygning og udvidelse af sygehuset.

”FAM er en sammen-
lægning af de gamle 
modtagelser, trau-
me og skadestuer, 
og samtidig er der på 
FAM’er i Region Syd-
danmark sengeaf-
deling til patienter 
med et hurtigt for-
løb op til 48 timer. 
Det sidste har været en stor omstilling for 
nogle sygeplejersker, der har været vant til 
at have patienterne op til fire timer på ska-
destuer. Både sygeplejersker og læger har 
flere vagter end på en traditionel sengeaf-
deling, og vi har haft stor personaleomsæt-
ning, fordi det blev for meget for nogle af 
medarbejderne. 

Vi har undervejs kigget rigtig meget på vagt-
planer, og vi har skullet kompetenceudvikle i 
takt med, at nye stamafdelinger er flyttet 
ind. Vi får foretaget en MTU hvert andet år, 
og da den seneste ikke var særlig pæn, fik vi 
en central arbejdsmiljøkonsulent til at inter-
viewe medarbejdere. Kritikken gik meget på 
det daglige pres og de fysiske rammer. Vi har 
flere patienter, end der er rum til. Siden 
marts har vi modtaget patienten direkte på 
en stue, og vi har inddelt FAM i tre zoner, for-

Det lange, seje træk for at få FAM til at fungere

FAM

di det er svært for sygeplejersker at mestre 
det hele fra skadestue til den syge medicin-
ske patient. Nu tages der i vagtplanlægnin-
gen hensyn til, hvem der er bedst til hvad, og 
vi har taget it-systemet HosInfo i brug til 
vagtplanlægning, så medarbejderne får 
større indflydelse på deres egen arbejds-
planlægning. Kolding-modellen med zone-
inddelingen er kommet for at blive, fordi den 
højner sikkerheden og tilfredsheden hos 
både patienter og medarbejdere. Vi er på 
vej, sygefraværet er for nedadgående, der 
er en god stemning blandt medarbejderne. 
Jeg håber, der falder ro på FAM hen over 
efteråret, men vi er langt fra i mål endnu.”

Hanne Andersen, 

oversygeplejerske på FAM, Kolding Sygehus 

I samarbejde med FAM’s afdelingsledelser i 
Region Syddanmark tilbyder UC Syddan-
mark nu en diplomuddannelse i akutsyge-
pleje. Uddannelsen består af tre fagmodu-
ler, hvor der med udgangspunkt i 
Sundhedsstyrelsens definition på akut-
modtagelser indgår fire sundhedsfaglige 
diplommoduler. Uddannelsen retter sig til 
sygeplejersker med mindst to års erfaring 
fra akutmodtagelse. 

I marts fik de 11 første sygeplejersker med 
den fulde akutsygeplejeuddannelse over-
rakt deres eksamensbeviser. Det foregik 
ved en afslutningskonference på Sygehus 
Sønderjylland i Aabenraa. FAM i Kolding 
havde to sygeplejersker med på holdet, og 
oversygeplejerske Hanne Andersen oply-
ser, at hensigten er at få flere uddannet i 
akutsygepleje.    

De første akutsygeplejersker  
er sprunget ud
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KOMMUNER

Esbjerg bygger bro mellem sektorer

Esbjerg er en af foregangskommunerne i at 
uddanne sygeplejersker til fremtidens syge-
pleje i primærsektoren. Kommunen etable-
rede i august 2016 i samarbejde med Syd-
vestjysk Sygehus en sygeplejebemandet 
akutfunktion, der er bindeled mellem de to 
sektorer. Direktør for Sundhed & Omsorg 
Arne Nikolajsen ser flere udviklingstenden-
ser.

”Vi kan se, at hvis vi skal være en hovedaktør 
i sundhedsvæsenet, skal vi kompetenceud-
vikle og opruste sygeplejen. Der foregår 
delegering af lægeopgaver til sygeplejer-
sker, det kan være intravenøs behandling og 
forskellige former for medicingivning, og 
borgeren bliver i stigende omfang behand-

let i eget hjem. Vore 12 akutsygeplejersker 
har næsten samme kompetenceniveau som 
sygeplejersker på sygehusenes akutafdelin-
ger og er under supervision af læger og 
uddannelsesansvarlige på Sydvestjysk 
Sygehus. Dermed bliver de i stand til at 
vidensdele i den øvrige organisation. 

Sygeplejersker kommer til at fylde mere og 
mere i det nære sundhedsvæsen, også i takt 
med øget behandling i eget hjem. Vi har 
uddannelse i virtuelle løsninger, så eksem-
pelvis KOL-borgere og diabetikere kan 
behandles ved hjælp af sundhedsteknologi-
ske løsninger og ikke skal til kontrol på syge-
huset. Det er et kvalitetsløft, bedre service 
og bedre brug af sygeplejerskernes tid.  

Vi har ligeledes øget uddannelsesprogram-
met for hjemmesygeplejersker, så de får 
styrket deres kompetencer inden for 
demensområdet.”

Arne Nikolajsen, direktør  

i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

LIGESTILLING

Mændene må tage mere forældreorlov

Lige siden tjenestemandsreformen i 1969 
har kvinder haft et betydeligt lønefterslæb i 
forhold til mænd og sammenlignelige fag-
grupper. Ved hver overenskomstforhandling 
har ligeløn været et tema, og det vil også 
være tilfældet ved OK 18. 

Line Gessø Hansen fra kredsens formand-
skab er næstforkvinde i Kvinderådet og der-
med fremtrædende politiker inden for lige-
stillingsområdet. Hun har yderligere et bud 
på, hvad der vil gavne sagen. 

”Et af de bedste 
skridt til ligestilling 
mellem kønnene vil 
være en mere ligelig 
fordeling af foræl-
dreorlov/barsel mel-
lem forældre. Det vil 
virkelig rykke i for-
hold til livsløn, pen-
sionsopsparing og 
jobmuligheder, hvis mændene tager en 
højere andel. Den fremtrædende EU-politi-

ker, Frans Timmermans, nævnte på et møde 
med den europæiske kvindelobby i Bru-
xelles Danmark som et dårligt eksempel, 
fordi vores ordning er baseret på frivillighed. 
Dette er et eksempel på et område, hvor vi 
kan bruge EU til noget. Jeg ser gerne, at det 
bliver forældreskabet og hensynet til bar-
nets trivsel og tilknytning, der regulerer for-
delingen af forældreorlov mellem kønnene.”

Line Gessø Hansen,  

1. kredsnæstformand, kreds Syddanmark
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SAMARBEJDE MED  
ANDRE ORGANISATIONER

Ny hovedorganisation nærmer sig  
målstregen
 

 FTF og LO har siden 2015 arbejdet med at 
afklare muligheden for at etablere en fælles 
hovedorganisation med cirka 1,5 millioner 
medlemmer, og en afgørelse nærmer sig.  
Du kan følge fusionsprocessen på  
www.loftf2020.dk. 

Kredsen støtter visionen bag en fusion ud 
fra holdningen, at der er behov for at styrke 
arbejdstagersiden i en politisk virkelighed, 
hvor arbejdsgiverne samler sig i stadig stær-
kere organisationer. Samtidig er KB meget 
optaget af, hvilken rolle en eventuel ny, slag-
kraftig hovedorganisation for både private 
og offentlige arbejdstagere kan få lokalt.

DSR samarbejder i forvejen på mange 
niveauer, fra de enkelte arbejdspladser til de 
øvrige organisationer i FTF, for at understøt-
te hinandens arbejde for at sikre gode løn- 
og arbejdsvilkår.

ØKONOMI

Overskuddet var slet ikke meningen

DSR, Kreds Syddanmark, havde i 2016 et 
mindre overskud af sin virksomhed, hvilket 
ikke var hensigten og skyldes personalefor-
hold. Kredsen har gennem årene oparbejdet 
en egenkapital, der giver mulighed for at 
øge aktivitetsniveauet til gavn for medlem-
merne, og derfor budgetteres i disse år med 
underskud.

Der investeres løbende i at dygtiggøre til-
lidsrepræsentanter, så de står stærkere som 
DSR’s arbejdspladsnære repræsentanter. 
Ligeledes udvikles kompetencerne på kreds-
kontoret, så kredsen til enhver tid er i stand 
til at rådgive og servicere medlemmerne i de 
emner og sager, der optager dem. Endelig er 
KB inde i overvejelserne om at forstærke 
indsatsen inden for arbejdsmiljøområdet 
yderligere. 
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To aftener om året bruger kredsens for-
mandskab fire timer hver på at ringe til 
nyuddannede, to-tre måneder efter de har 
afsluttet deres uddannelse. Inspirationen til 
ringeinitiativet er hentet fra Kreds Hoved-
staden og Kreds Sjælland, som har praktise-
ret den opsøgende indsats i flere år. Samta-
lerne varierer meget i længde, og hver kan 
nå at have kontakt med cirka 25 sygeplejer-
sker fordelt over to dage.  

Samtalerne giver et godt billede af, hvordan 
de nye sygeplejersker har oplevet overgan-
gen til arbejdslivet, og langt de fleste har 
positive erfaringer. Problemerne er koncen-
treret om forholdsvis få arbejdspladser. Ud 
over at lytte til de nyuddannede benytter 
DSR taletiden til at give gode råd om fastan-
sættelse og fordelene ved at arbejde på fuld 
tid.

Nyt i Syd når nu næsten 15.000
Kreds Syddanmarks elektroniske nyheds-
brev, Nyt i Syd, blev introduceret i august 
2012. Nyt i Syd udkommer fire gange om 
året, typisk i begyndelsen af februar, maj, 
september og november.

De første år blev Nyt i Syd udelukkende 
sendt til abonnenter, som havde tilmeldt sig 
nyhedsbrevet. Siden begyndelsen af 2017 
sendes Nyt i Syd i alle Kreds Syddanmarks 
medlemmer samt abonnenter udefra – i alt 
cirka 14.600 personer.

Medlemmerne har taget  
Facebook-side til sig
Kreds Syddanmarks nuværende Face-
book-profil blev oprettet i maj 2016. I 
begyndelsen blev profilen udelukkende 
brugt til at omtale aktuelle kurser, tema-
dage, fyraftensmøder og andre arrange-
menter. I foråret 2017 udvidedes opslage-
ne til også at omfatte nyheder fra kredsen 
samt politiske udmeldinger med videre.

Rækkevidden af et opslag på Kreds Syd-
danmarks Facebook-profil spænder vidt. 
Et opslag bliver typisk set af mellem 
4.000 og 5.000 brugere. Det mest popu-
lære opslag i foråret 2017 handlede om 
det første hold, som bestod Region Syd-
danmarks nye akutsygeplejeuddannelse. 
Dette opslag blev set 23.109 gange.

KOMMUNIKATION

”Hej, jeg er din kredsformand”

Antal ’Synes godt om’ på
 Dansk Sygeplejeråd fem regionale 
Facebook-profiler 
– opgjort 14. august 2017:

Kreds Syddanmark 1.508 
Kreds Hovedstaden 1.209 
Kreds Sjælland   686 
Kreds Nordjylland 1.054 
Kreds Midtjylland 578

(* Kreds Midtjyllands profil hedder ’sygeplejefagligfor-

skel’ og har en anden karakter end de fire øvrige profi-

ler)
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SAMFUND

Møder med politikere:

Kredsen stiller gerne op  

– uafhængig af partifarve

Kredsformand, kredsnæstformænd og loka-
le FTR’er mødes løbende med borgmestre, 
øvrige politikere og sundhedsfaglige ledere i 
kommunerne for at udveksle synspunkter 
om udviklingen af sundhedsvæsenet, her-
under sygeplejerskens udvidede rolle og 
behovet for at opruste sygeplejen og uddan-
nelsen i primærsektoren. Uanset partifarve 
møder kredsen gerne lokale politikere, når 
de inviterer til dialog.

De seneste to år har oppositionen i Aaben-
raa Byråd, Socialdemokratiet, SF og Enheds-
listen inviteret de faglige organisationer 
med ansatte i kommunen til to årlige møder. 
Formålet er at kende organisationernes 
holdning til udvikling af skoler, sundheds-
væsen og andre områder. Møderne giver 
kredsen mulighed for at komme til orde med 
DSR’s fagpolitiske holdninger og andre syns-
punkter, der kan gavne sygeplejersker ansat 
i kommunen. 

Kommune tilfører millionbeløb til at 
løfte sundhedsplejen
Kredsen har i et brev til de 22 borgmestre i 
Region Syddanmark opfordret til, at kommu-
nerne anvender uddannede sundhedsple-
jersker, blandt andet til at varetage nye fore-
byggende opgaver, og at de dermed 
bidrager til få øget dimensioneringen på 
uddannelsen. 

I Kolding Kommune har politikerne bevilget 
1.5 mio. kr. ekstra til sundhedsplejen. Det 
svarer til cirka 10 procent at områdets sam-
lede budget og bliver foruden 1½-årsbesøg 
til alle brugt til at ansætte nye medarbejde-
re til særlige indsatser over for blandt andre 
familier med særlige behov, unge forældre 
og borgere i boligsociale områder. Leder af 
kommunens sundhedspleje, Annette Bals-
gaard, fremhæver, at man ønsker at stå på 
to ben i arbejdet blandt borgerne:

”Dels handler det om at styrke vores mono-
faglighed, så vi får mere viden om, hvad der 
har effekt, dels arbejder vi på at opnå en 
stærkere tværfaglighed. Det er ikke et 
enten-eller, men et både-og. Vi ønsker at 
bevare det universelle tilbud til børn og 
unge og det unikke ved at komme i alle hjem. 
Samtidig har vi meget fokus på den tværfag-
lige indsats, internt ved at samarbejde med 
kommunens familieafdeling, eksternt ved at 
samarbejde med skoler, dagtilbud, tandple-
je, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning med 
flere. 

Som sundhedsplejersker har vi både gene-
ralistviden og specialviden. Monofagligt 
arbejder vi blandt andet med opsporingsmo-
deller, idet vi ved, hvor vigtige vore observa-
tioner er for den tidlige indsats og barnets 
udvikling og senere helbred. Også tværfag-
ligt arbejder vi med en tidlig indsats, blandt 
andet med værktøjet Indsatstrappen, hvor 
vi er referencekommune i et projekt i Social-
ministeriet, og hvor sundhedsplejersken pri-
mært arbejder på det nederste trin, der 
møder for eksempel sårbare gravide først. Vi 
arbejder ligeledes tværfagligt med alterna-
tiv til anbringelse, hvor vi om nødvendigt 
kan besøge udsatte familier hver dag – uden 
at det går ud over de øvrige opgaver.”

Annette Balsgaard,  

leder af Sundhedsplejen i Kolding Kommune  

Ledighed:

Rekordlav ledighed gør     ondt flere steder

Antallet af ledige sygeplejersker i Kreds Syd-
danmark har længe befundet sig under en 
procent – ved udgangen af første halvår 69 
ledige svarende til 0,55 procent – og mang-
len på arbejdskraft gør sig gældende i man-
ge dele af sundhedsvæsenet. 

Nyuddannede får hurtigere et job, og mobili-
teten blandt sygeplejersker er øget, hvilket 
efterlader arbejdspladser med et dårligt ry 
og pressede arbejdsvilkår i en vanskelig situ-
ation. De modtager et begrænset antal eller 
ingen ansøgere til opslåede stillinger.

 Vejen til at afhjælpe manglen på sygeplejer-
sker går ad flere spor. Arbejdsgiverne kan ad 
frivillighedens vej motivere sygeplejersker 
til at gå fra deltid til fuld tid og blive flere år 
på arbejdsmarkedet.  KB arbejder desuden 
på at få de to professionshøjskoler i Syddan-
mark til at udvide dimensioneringen af 
sygeplejerskeuddannelsen og optage flere 
nye studerende. Samtidig fortsætter de 
fælles bestræbelser på at nedbringe frafal-
det på uddannelsen.

Kredsen har som nævnt indført et ringeiniti-
ativ, hvor nyuddannede kontaktes for at 
høre, hvordan de oplever overgangen fra 
uddannelse til arbejdsplads. 

Kommunerne har løbende fået nye sund-
hedsopgaver i de seneste 10 år og har 
besluttet at udvide deres uddannelseskapa-
citet til studerende betydeligt. 

Psykiatrien bruger flere virkemidler for 
at rekruttere 
Psykiatrien i Region Syddanmark er med op 
mod 2.800 medarbejdere fordelt på syge-
huse og i lokalpsykiatrien en stor arbejdsgi-
ver i regionen. Administrerende sygehusdi-
rektør Charlotte Josefsen melder om 
løbende rekrutteringsvanskeligheder på 
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Rekordlav ledighed gør     ondt flere steder

sygehusene uden for universitetsbyen 
Odense, det kan være i Aabenraa, Vejle og 
Esbjerg, men de er afledt af blandt andet 
den lave ledighed blandt sygeplejersker og 
er ikke ude af kontrol. 

”Det er et særkende 
for Psykiatrien i 
Region Syddanmark, 
at vi har et forholds-
vis højt antal spe-
cialuddannede 
sygeplejersker. Det 
kan man betragte 
som et lokkemiddel, 
således at der er 
karriereveje, som også er af betydning for 
en intakt og stabil rekruttering. Som syge-
plejerske skal man holde af specialet med de 
patientgrupper, vi tager os af. Vi satser også 
på at give studerende gode oplevelser hos 
os og at få den sidste del af uddannelsen til 
at foregå i psykiatrien, så de kommende 
sygeplejersker har os som det mest friske 
indtryk. Vi har en høj andel af social- og 
sundhedsassistenter ansat, men med den 
kompleksitet, der er i vores opgaver, vil 
sygeplejersker i stigende omfang være en 
kernefaggruppe i fremtiden. Vi er i konkur-
rence med mange kommuner, der opruster i 
det nære sundhedsvæsen og ansætter flere 
sygeplejersker. 

Der er grund til at se på dimensioneringen af 
sygeplejerskeuddannelsen, og vi drøfter 
med de somatiske sygehuse, hvor mange 
studerende vi kan rumme. Vi er nødt til at se 
os selv i kortene og se, om vi kan uddanne 
flere sygeplejersker i fremtiden.”

Charlotte Josefsen,  

administrerende sygehusdirektør i  

Psykiatrien i Region Syddanmark  

Region Syddanmark skal hvert fjerde år 
udarbejde en samlet plan for, hvordan regio-
nen vil drive sundhedsområdet i en ny perio-
de. Sundhedsplanen for 2017-2021 er klar, 
og inden behandlingen i regionsrådet 25. 
september har kredsen afgivet høringsvar. 

Sundhedsplanen tager udgangspunkt i de 
nationale mål og regionens otte pejlemær-
ker for dens samlede virke, herunder at 
stræbe efter at gøre det bedste for borgere 
og patienter, og kredsen tilslutter sig samlet 
sigtet i planen. 

I høringssvaret giver DSR udtryk for en ræk-
ke holdninger og anbefalinger:

•  Ikke alle borgere mestrer at tage ansvar for 
deres egen sundhed, for eksempel børn 
samt borgere med handicap og kroniske 
sygdomme, og derfor skal der være særligt 
fokus på at sikre lighed i sundhed.

•  Grunduddannelser på sundhedsområdet 
og den kliniske del af uddannelserne er en 
kerneopgave i regionen, som ikke alene 
kan overlades til skolerne. 

Høringssvar:

Gode takter i ny sundhedsplan – men … 

•  Fokus på at reducere de ansattes sygefra-
vær bør ledsages af et tilsvarende fokus på 
at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. 

•  Der er behov for en særlig indsats for at 
rekruttere og fastholde sygeplejersker på 
de regionale arbejdspladser. 

•  Kredsen oplever mangel på sygeplejersker 
og er gået i dialog med regionen med en 
række bud på, hvordan manglen kan 
afhjælpes. 

Det sammenhængende  
sundhedsvæsen
Et udvalg nedsat af regeringen kom i slut-
ningen af juni med en række anbefalinger til 
et stærkere nært og sammenhængende 
sundhedsvæsen. De 20 anbefalinger forde-
ler sig på fire temaer, hvoraf et bedre samar-
bejde mellem sygehuse, kommuner og prak-
sissektoren og et løft af kompetencerne er 
centrale. DSR, Kreds Syddanmark, ser man-
ge gode intentioner i udspillet, men savner 
mere konkrete bud på, hvordan de kan blive 
operative i dagligdagen. Derfor er der behov 
for at omsætte anbefalingerne i love og 
bekendtgørelser. 

Kredsen anser sammenhængen mellem 
sektorer for at være en af sundhedsvæse-
nets vigtigste udfordringer. De hurtige 
patientforløb og den stadig mere specialise-
rede behandling på sygehuse øger trykket 
på kommunerne, der opruster på plejen, 
men generelt fortsat ikke er i mål endnu. 
Sygeplejersker udgør kernen i at løse de 
komplekse opgaver, der følger af sektor-
overgange. 
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LEDERFORENINGEN

Flere veje til at nå de fælles mål

Kredsen tilstræber at have et tæt samarbej-
de med Lederforeningen, der varetager 
ledernes særlige interesser i DSR og har 
konsulenter placeret på kredskontoret i Fre-
dericia. Foreningens formand, Irene Hessel-
berg, vurderer, at alle politisk valgte i DSR 
gør sig umage for, at man kan fremtræde 
som en samlet organisation.

”Der er en grund til, at der er etableret en 
lederforening, og i nogle situationer er det 
en fordel, at vi som organisation har to ben 
at stå på. Jeg er stolt af, at DSR kan balancere 
og varetage både menige medarbejdere og 
lederes interesser. Vi har en fælles sag med 
manglen på ressourcer i sundhedsvæsenet, 
og det ligger i vores dna, at vi vil have mere i 
løn for vores arbejde. 

Ledere kan føle sig urimeligt ramt af, at der i 
mange situationer ikke er et tilstrækkeligt 
antal på arbejde på grund af sygdom, vagt-
bytter og så videre. Ofte får lederen skylden. 
Det gælder også ved brud på arbejdsmiljø-
regler, for eksempel hvis en medarbejder får 
en arbejdsskade af at have betjent en lift 
alene, selv om loven siger, at man skal være 
to om det. Et stridspunkt kan også være 
12-timersvagter, som mange sygehusafde-
linger synes er hensigtsmæssige, og som 
ofte bliver udlagt som en spareøvelse. Imid-
lertid ønsker også en del sygeplejersker at 
arbejde i de lange vagter, fordi det udløser 
flere fridage.  

Mine medlemmer bliver direkte ledere for 
stadig flere. Når man er leder for 110 medar-

bejdere, vil ledelsen foregå på en anden 
måde, end hvis det var 10-20. Lederne har 
som en hovedopgave at sikre ordentlige 
arbejdsvilkår for medarbejdere, men ind 
imellem kan der være uenighed om vejen 
dertil.” 

Irene Hesselberg,  

formand for Lederforeningen i DSR

VÆSENTLIGE SAGER

Sygeplejersker 
Kredskontoret har på vegne af medlemmer 
ført en sag mod en syddansk kommune, som 
blev afgjort i foråret med udbetaling af 
omkring en million kroner for manglende 
overholdelse af normperioder. Udbetalingen 
foregik i maj. 

Sygeplejersker havde i årevis arbejdet for 
meget i forhold til normen, og timerne blev 
overført til næste normperiode. Arbejdsgi-
veren forsøgte undervejs at regulere nor-
men ved at give afspadsering, og kommunen 
har under sagen argumenteret med, at der 
var tale om indbyrdes vagtbytte mellem 
medarbejdere. Det argument er blevet 

bestridt af DSR med henvisning til, at der er 
tale om helt skæve timetal, der ikke kan 
være resultater af vagtbytter. Flere af over-
trædelserne går op til fem år tilbage.  

Som et led i aftalen må kommunens navn 
ikke nævnes.  
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Uddannelse:

Kommuner vil spille 
større rolle i praktikken

Kommunekontaktråd (KKR) Syddanmark, 
der består af regionens 22 kommuner, 
besluttede i juni 2016 følgende om praktik i 
sygeplejerskeuddannelsen:

•  At kommunerne hæver den kommunale 
andel af praktik til 30 procent frem mod 
2020

•  At Odense kommune udpeges som anker-
kommune

•  At der sættes særligt fokus på tværfaglige, 
tværsektorielle og specialiserede kompe-
tencer, som kan imødekomme borgernes 
behov i det nære sundhedsvæsen

Uddannelseskoordinator Alice Helbak, 
Odense Kommune, er meget tilfreds med 
principbeslutningen og udviklingen.

”Kommunernes interesse i og ansvar for at 
løfte en større andel af praktikken skal ses i 
sammenhæng med udviklingen af det sam-
lede sundhedsvæsen, hvor stadig flere 
komplekse opgaver overgår fra sygehusene 
til kommunerne. Kommunerne er forpligtet 
til at medvirke til at uddanne sygeplejersker, 
som matcher de komplekse sygeplejeopga-
ver og herved understøtte udviklingen af 
det nære sundhedsvæsen. 

Vi tilbyder unikke og tværfaglige læringsmil-
jøer for sygeplejestuderende, hvor de 
møder borgere i eget hjem med vidt forskel-
lige lidelser og sygdomme. Der er behov for 
sygeplejeindsatser i tilfælde af akut, nyop-
stået og/eller kronisk sygdom og lidelse. Det 
kalder på en høj en grad af selvstændighed 
og helhedssyn. Vi er i fuld gang med imple-
menteringen af 2016-uddannelsen, og med 
den er udviklingen af den kliniske uddannel-
se og læringsmiljøer for sygeplejestuderen-
de sat på dagsordenen.”

Alice Helbak, uddannelseskoordinator i 

Odense Kommune  

Nye opgaver for sygeplejersker:

Lægeopgaver skal honoreres med  
løntillæg

Medlemstilbud:

Brugbare faglige  
arrangementer hitter

Kredsens tilbud til medlemmerne fordeler 
sig bredt på fyraftensmøder, temadage, 
busture til Kvæsthuset og meget andet. Det 
høje ambitionsniveau med mindst et tilbud 
af faglig eller social karakter om måneden 
fastholdes. Du finder tilbuddene på kred-
sens hjemmeside eller Facebook-side.

I beretningsåret spænder de faglige aktivi-
teter over disse meget forskellige emner: 
Seksualitet i forhold til kronisk syge, den 
inddragende samtale, tryksår og mundpleje. 
Kredsen har holdt hele tre temadage om 
medicinhåndtering, et eksempel på, at brug-
bare temaer er meget populære. Et nyt til-
bud er webinarer, en slags online-med-
lemsmøde, hvor du kan logge på, hvornår 
det passer dig, og fordybe dig i et emne. Du 
kan læse mere om det på DSR’s centrale 
hjemmeside.  

Opgaveglidningen i sundhedsvæsenet fort-
sætter med uformindsket styrke. Sygeple-
jersker bliver som led i nye strukturer og 
omlægninger bedt om at påtage sig opga-
ver, der tidligere typisk blev varetaget af 
læger, eller som følge af ny teknologi eller 
nye metoder kan varetages af andre fag-
grupper. 

Knoglemarvsbiopsier i Sygehus Sønderjyl-
land, sygeplejeledede skadeklinikker og nye 
initiativer på akutområdet er eksempler på 
områder, hvor der sker forskydning af opga-
ver mellem faggrupper.

”Når sygeplejersker 
overtager lægelige 
opgaver, vil vi gå 
langt for at sikre 
dem et løntillæg. Vi 
ønsker i hvert enkelt 
tilfælde, at der skal 
foregå en vurdering 
af, om der er tale om 
en naturlig udvikling 
af sygeplejen, som arbejdsgiverne ofte 
argumenterer med, eller det er nye opgaver. 
Er det sidste tilfældet, skal det honoreres, 
hvad også lykkedes med sygeplejersker, der 
foretager knoglemarvsbiopsier. Løntillæg-
get er ikke prangende, men vi fik markeret, 
at der skal foregå en forhandling.”

Morten Hartvig Pedersen, kredsnæstfor-

mand, Kreds Syddanmark

Kredsen: Både kerneopgaver og nye 
funktioner
For kredsen er udgangspunktet, at sygeple-
jersker skal fastholde de traditionelle kerne-
opgaver og have en offensiv tilgang til, hvor 
deres kompetencer ellers kan anvendes i 
sundhedsvæsenet. Det sidste er snævert 
forbundet med, at der udbydes nye special-
uddannelser, og at der i fremtiden uddannes 

flere sygeplejersker, så der er ressourcer til 
at løse opgaverne på et forsvarligt og pro-
fessionelt niveau. Endvidere berettiger tek-
nologiske eller faglige spring til et løntillæg. 

DSR er i Syddanmark gået sammen med 
kommuner, region og uddannelsesinstituti-
oner om at lave kompetenceudvikling på 
tværs af fag og sektorer. Sammen om Vel-
færd-samarbejdets vision er at uddanne 
ledere og medarbejdere til at skabe sam-
menhæng mellem sektorer og arbejde mere 
tværfagligt til gavn for borgerne. 270 med-
arbejdere fra de deltagende parter deltog i 
maj i en indledende konference i Vejle.   
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Indtægter Beløb

Rådighedsbeløb   18.515.828 

Godtgørelse AKUT-fonden  2.751.193 

Renteindtægter  208.956 

Indtægter i alt 21.475.977 

Udgifter Beløb

Organisatoriske aktiviteter 2.850.515 

Mødeaktiviteter 304.505 

Forhandlinger/kørsel  321.409 

Faglige og sundhedspolitiske aktivitete  1.684.721 

Repræsentation  14.523 

Kommunikationsområdet 528.507 

Gager,pensionsbidrag og  

personaleomkostninger   12.644.925 

Administrationsomkostninger  614.809 

Lokaleomkostninger  2.086.520 

Af- og nedskrivninger  -   

Finansielle omkostninger  237 

Afsat skat indeværende år og 

 regulering sidste år    -24.850 

Udgifter i alt   21.025.821 

Årets Resultat   450.156 

Balance pr. 31.12.2016 Beløb

AAnlægsaktiver 99.000 

Finansielle anlægsaktiver  25.344 

Anlægsaktiver i alt  124.344 

Tilgodehavender  165.283 

Likvide beholdninger  11.276.745 

Omsætningsaktiver  11.442.028 

Aktiver i alt 11.566.372 

Saldo 01.01.2016  7.652.064 

Overført af årets resultat  450.156 

Kapitalkonto 31.12.16  8.102.220 

Henlæggelser  

Egenkapital inkl. Henlæggelser 8.102.220 

Anden gæld 3.464.152 

Gældsforpligtelser  3.464.152 

Passiver i alt 11.566.372 
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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

Arbejdsmiljøindsats

Repræsentation

Kommunikation

Løn og personaleudgifter

Administrationsomkostninger

Lejede lokaler

Afskrivninger

Skat

UDGIFTER I ALT

RESULTAT

* Besluttet på kredsbestyrelsesmøde 28. august 2017

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

0

52.399

575.949

13.180.000

724.198

1.969.500

0

0

22.208.696

-622.588

 

19.008.000

2.742.657

200.000

21.950.657

2.000.000

953.613

35.089

0

293.537

100.000

80.019

320.060

100.000

610.001

739.304

253.000

550.000

52.503

577.090

13.365.000

725.632

1.973.400

0

0

22.728.248

-777.591


