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KOM MED
Når Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark holder 
Generalforsamling

TID:
Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 18.000 – spisning kl. 17.00

STED:
 Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

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 26. oktober 2018 på 
www.dsr.dk/syddanmark

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

GENERALFORSAMLING KREDS SYDDANMARK 2018

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 2017 

samt budget for 2019 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 

mulighedfor 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

http://www.dsr.dk/syddanmark
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Kære medlemmer
 
Velkommen til den skriftlige beretning 
for DSR, Kreds Syddanmark. Som altid 
forsøger vi at give et billede af små og 
store begivenheder og sager samt de 
arbejdsopgaver og indsatser, vi i kreds-
bestyrelsen og formandskabet har lagt 
vores energi i for at tjene medlemmerne. 

Denne beretning har den fordel, at den 
når samtlige godt 16.700 medlemmer i 
kredsen. Selv om vi i det beretningsår, 
der er gået, har mødt ekstraordinært 
mange af jer – jeg tænker først og frem-
mest på den høje aktivitet i forbindelse 
med OK18 – er det fortsat ikke alle, vi har 
direkte berøring med i arbejdet i kredsen.

Vi er også bevidste om, at den årlige 
generalforsamling, som denne beret  -
ning lægger op til, normalt samler et par 
hundrede sygeplejersker. De af jer, der 
ikke deltager, skal vide, at jeres stemme 
og mening har lige så stor værdi for os 
som de holdninger, der kommer til ud -
tryk, når vi mødes til generalforsamling 
30. oktober. 

I DSR ønsker vi at skabe, hvad vi beteg-
ner som handlekraftige fællesskaber, og 
dem vil vi gerne have en debat om sam-
mensætningen af og formen på i fremti-
den. Vi så disse fællesskaber gro frem i 
forbindelse med OK18, da mange af jer 
var aktive på flere fronter. Men vi så dem 
gerne udstrakt til også at omfatte det 
daglige liv i DSR og i din kreds.  Vores 
ambition er at involvere flere i fælles -
skabet. 

I skal forvente noget af jeres organisa -
tion, og vi tillader os også at forvente 
noget af dig som et aktivt medlem.  

Alle 16.700 syddanske 
stemmer tæller for os

Med disse ord ønsker jeg dig god læse-
lyst, en spændende fagdag og en u  d -
bytterig generalforsamling tirsdag den 
30. oktober 2018 i Messe C, Fredericia.

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

 

 
 

For eksempel at du giver dine ideer og 
holdninger til kende, uanset om du del -
tager i de fora, vi mødes i. Vi ønsker et 
aktivt og levende demokrati, også uden 
for det rum, generalforsamlingen udgør. 

Du vil også flere steder kunne læse, at 
kredens generalforsamling i fremtiden 
holdes hvert andet år. Det udspringer af 
en kongresbeslutning i Dansk Sygepleje-
råd. Ændringer åbner for, at vi har mulig-
hed for at mødes under andre former  
de modstående år. Men hvordan, hvilke 
temaer skal vi mødes om, og hvor skal det 
foregå? Det ønsker vi at sætte fokus på 
og få input til fra dig og dine kolleger i 
den kommende tid. Dialog, involvering og 
forpligtende fællesskaber er måden, vi 
gerne vil være Sammen om DSR på i 
fremtiden.

Tag derfor debatten på din arbejdsplads 
om, hvad I egentlig ønsker jer af jeres 
fagforening, når vi mødes under andre 
former end de lidt mere formelle. I dag-
ligdagen er tillidsrepræsentanten den 
nærmeste at gå til, og det skal du fortsat 
benytte dig af. Men der kan også være 
emner, som du ønsker at udbrede på 
tværs af arbejdspladser og kreds. Sæt 
dem på dagsordenen til gavn for os alle 
og det handlekraftige fællesskab. 

Foruden generalforsamlingen har vi de 
senere år opbygget en tradition for at 
indlede dagen med en fagdag. Temaet  
er i år ”Faglig udvikling i praksis”, og her 
kan du møde spændende oplægsholdere 
og deltage i workshops. Du vil kunne se 
programmet for både fagdagen og den 
efterfølgende generalforsamling her i 
beretningen. 



2018 vil af flere årsager gå over i historien 
som et ekstraordinært år for den danske 
fagbevægelse og dermed også for Dansk 
Sygeplejeråd. Omkring 750.000 offentligt 
ansatte gik samlet til overenskomstforhand-
linger med arbejdsgiverne og opnåede et 
resultat, som mange tvivler på, at de kunne 
have opnået hver for sig.

I DSR havde vi den særlige historie, at vi året 
før afsluttede den centrale del af udviklings-
projektet Sammen om DSR, hvor vi opsatte 
pejlemærker for, hvordan vi som organisation 
i højere grad vil involvere medlemmerne. For -
løbet af OK18 med flere ugers mobilisering 
foran Forligsinstitutionen i København og høj 
medlemsaktivitet i Kreds Syddanmark og 
andre kredse viste, at DSR har en vigtig frem -
tidig rolle at spille i forhold til medlemmerne.

Sammen om DSR vil også komme til at præ-
ge arbejdet lokalt. Den syddanske kredsbe-
styrelse (KB) har truffet modige beslutnin-
ger om, hvordan den nye måde at arbejde  
på skal udmøntes lokalt. Vi træder ud af det 
sædvanlige bestyrelsesrum og har nedsat 
en række arbejdsgrupper, hvor grundtanken 
er at involvere og aktivere medlemmer. Det 
har på grund af OK18 fået en lidt træg start, 
men det vil i 2019 slå fuldt igennem.

Du vil i denne beretning kunne læse, at kred -
sen i forbindelse med OK18 har holdt et me -
get højt antal fyraftensmøder, og at medlem -

merne i høj grad benyttede den særlige an- 
    ledning til at møde deres kredspolitikere og 
drøfte situationen med sygeplejersker fra 
andre arbejdspladser. De fleste af arrange-
menterne foregik, før der forelå et resultat af 
OK-forhandlingerne, og debatlystne med  lem -
mer havde mulighed for at give værdifulde in -
put, som blev formidlet direkte videre til hoved -
bestyrelsen (HB) og de centrale forhandlere. 

Det lykkedes at engagere og involvere med-
lemmerne på et helt andet niveau, end vi 
tidligere har været i stand til. Både formand-
skab, KB og tillidsrepræsentanter (TR) fik 
mulighed for at leve op til en af grundstene-
ne i Sammen om DSR, at være synlige på 
den enkelte arbejdsplads.

Beretningsåret har vist, at DSR står på et 
stærkt fundament. Centralt var vi velforbe-
redte og rustede til at møde arbejdsgiverne 
med gode, veldokumenterede argumenter, 
da dramaet om OK18 spidsede til. Regionalt 
og lokalt viste de tillidsvalgte på arbejds-
pladserne, fællestillidsrepræsentanter 
(FTR), TR og AMiR, sig som de vigtige samar-
bejdspartnere for kredsen og formandska-
bet, som vi hele tiden har anset dem for at 
være. De har taget dialogen med medlem-
merne i dagligdagen, så vi hele tiden har 
vidst, hvor de stod, og hvad de prioriterer i 
deres fremtidige arbejdsliv. I forbindelse 
med kravindsamling og OK18 har de til-
lidsvalgtes indsats været særlig uvurderlig.  

ORGANISATION 

Sammen om DSR – nu også i virkeligheden
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SKRIFTLIG BERETNING 2018  
FOR DSR, KREDS SYDDANMARK 

Resultatet af 
OK18
 
En samlet lønramme på 8,1 procent 
over tre år. For alle vil lønnen stige 
med 6,8 procent, hvilket skal ses i for-
hold til, at priserne forventes at stige 
med 5,1 procent. Dermed er det syd-
danske hovedkrav om at opnå en løn-
stigning, der forbedrer købekraften, 
blevet opfyldt. 

Forliget for Sundhedskartellet rum-
mer også en ligelønspulje, der vil kom-
me lavtlønnede i både regioner og 
kommuner til gode. Store grupper af 
sygeplejersker i regioner og kommu-
ner får i stedet et rekrutteringstillæg.  

Det forhadte privatlønsværn, der 
siden OK15 har lagt alvorlige hindrin-
ger i vejen for at nærme os lige løn i 
forhold til den private sektor, er fjer-
net.

Vi fik forhindret forringede ansæt -
telsesforhold i regionerne og forrin-
gelser af seniorordningerne. 
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”Hele Sundhedsvæ-
senet er i den grad 
skåret ind til benet, 
og den faglige stolt-
hed er kompromitte-
ret. Der er ikke tid til 
faglig sparring, og 
de ansatte skal leve-
re arbejde, som de 
fagligt ikke er stolte 
af. Sundhedsvæsenet kan mere og mere, 
der kommer ny medicin, og der bevilges øre-
mærkede midler til eksempelvis kræftfor-
løb. Men der bliver ikke tilført flere midler, så 
pengene må tages fra noget andet, og poli-
tikerne vil ikke prioritere. Helt overordnet er 
det på Sygehus Sønderjylland et spørgsmål 
om, hvilke opgaver, man forventer, medar-
bejderne skal løse, og hvilke ressourcer der 
er til rådighed. 

Vi er godt i gang med at efterkomme påbud-
dene, hvoraf nogle er lettere at lukke end 
andre. Vi har ekstremt fokus på retningslin-
jer for, hvordan vi skal håndtere og indberet-
te vold og trusler om vold, også helt ned i 
lavpraktiske detaljer med et papirskema. 
Tidligere blev mange episoder ikke registre-
ret. Vi har fået lukket samtlige påbud, bort-
set fra det om ressourcer og arbejdsbelast-
ning i FAM, hvor vi har fået udsættelse til 1. 
november 2018. Det skyldes blandt andet 
rekrutteringsproblemer, at det er svært at 
skaffe sygeplejersker. Samarbejdsklimaet er 
de senere år blevet meget bedre. Vi oplever 
en lydhørhed på ikke kun sygehuset, men 
også i regionen. Ledelsen er meget lyttende 
over for, hvad de ansatte giver udtryk for. Nu 
mangler vi kun at få det politiske niveau 
med.”

Janne Jensen,  
FTR for sygeplejersker og radiografer,  

Sygehus Sønderjylland

ARBEJDSMILJØ

Arbejdstilsynet var flere gange i efteråret 
2017 på tilsynsbesøg på Sygehus Sønderjyl-
land (SHS) og udstedte en række påbud. 
Flere af påbuddene angik Den Fælles Akut-
modtagelse (FAM), hvor ansatte dagligt 
kunne være udsat for fysisk og psykisk vold. 
Patienter og pårørendes udadreagerende 
adfærd har været verbale krænkelser, høj-
lydte vredesudbrud og utilfredshed samt 
trusler om fysisk vold. SHS blev pålagt at 
forebygge fysisk og psykisk vold og sikre, at 
arbejdet udføres sikkerheds- og sundheds-
mæssigt fuldt forsvarligt.

Et andet påbud i FAM pålagde sygehuset at 
sikre, at stor arbejdsmængde og tidspres 
ikke forringer de ansattes sikkerhed og 
sundhed. På et år forlod 20 medarbejdere 
afdelingen, og oven i kom syv opsigelser på 
en måned. Flere af de nyansatte var nyud-
dannede uden erfaring, hvilket lagde et 
stort pres på de tilbageværende, erfarne 
medarbejdere.   

Derudover påbød tilsynet, at SHS skal bruge 
en autoriseret rådgivningsvirksomhed på ar -
bejdsmiljøområdet til at bistå med at løse og 
forebygge problemerne. Det sker, når der ved 
et tilsyn er konstateret fem eller flere over-
trædelser af arbejdsmiljølovgivningen i sa  m -
me produktionsenhed, i dette tilfælde FAM. 

FTR: Hele sundhedsvæsenet 
er under pres
Janne Jensen er FTR for cirka 900 sygeple-
jersker og radiogra  fer, og hun vurderer, at 
arbejdsmiljøproblemerne ikke er et specifikt 
fænomen på SHS, men gælder mange andre 
steder i sundhedsvæsenet. 

Kredsen deltager i processen
Kredsnæstformand Jytte Pharao-Bonde og 
kredsformand John Christiansen er engage-
rede i at rette op på arbejdsmiljøproblemer-
ne på SHS. Førstnævnte deler Janne Jensens 
vurdering af, at det også er galt på en række 
andre sygehuse. 

”Vi har haft møder 
med sygehusets 
direktion for at sikre 
os, at der bliver fulgt 
op på påbuddene. 
Når kredsen får hen-
vendelser fra med-
lemmer om kritisa-
ble forhold, er det 
vigtigt, at der sker 
noget for at rette op på tingene. I den kon-
krete sag fra Sygehus Sønderjylland har vi 
desuden holdt to fyraftensmøder. Proces-
sen med at skabe varige forbedringer af 
arbejdsmiljøet fortsætter.”

Jytte Pharao-Bonde,  
kredsnæstformand i  

Kreds Syddanmark  

Arbejdstilsynet udstedte påbud i Sønderjylland

ARBEJDSMILJØ
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TILLIDS  REPRÆSENTANTER

Organisationens formål og den demokrati-
ske struktur blev ændret på såvel DSR’s eks-
traordinære kongres i 2017, som den ordi-
nære kongres i 2018. Medlemsdemokrati og 
-involvering er i centrum, og den demokrati-
ske struktur vil i fremtiden være anderledes. 

Valgperioderne for de politiske valgte i kred-
sene, formandskabet og medlemmerne af 
KB, Lederforeningen samt for tillidsrepræ-
sentanterne er ændret fra to til fire år. Der-
udover vil generalforsamlingen i kredsen bli-
ve holdt hvert andet år mod hidtil hvert år. 
De toårige perioder vil gøre det muligt at 
arbejde mere i dybden med vigtige indsat-
ser. 

Hovedbestyrelsens forslag til at holde gene-
ralforsamling hvert andet år blev forelagt af 
kredsformand John Christiansen, Kreds Syd-
danmark. Han foregreb eventuelle kritiske 
røster om, at det kan føre til et demokratisk 
underskud og mindske mulighederne for at 
følge KB’s arbejde:

– Tanken er at holde generalforsamling hvert 
andet år og derved skabe en mulighed for at 
lave et nyt rum, hvor vi lokalt samler sygeple-
jerskerne, uden at det sker i de formelle 
generalforsamlingsrammer.

Tanken er, at vi hvert andet år modsat gene-
ralforsamlingen samles om en fælles dags-

orden lokalt i kredsene. Det er ikke tanken at 
spare eller realisere en gevinst, men tværti-
mod at gribe en ny mulighed, sagde John 
Christiansen på kongressen. 

Normalt er cirka 200 af de cirka 16.700 med-
lemmer af Kreds Syddanmark mødt til den 
årlige generalforsamling, der også i fremtiden 
vil være kredsens øverste myndighed. Det vil 
fortsat være det forum, hvor det bliver be  slut -
tet, hvordan indsatsen i det politiske arbejde 
skal prioriteres, hvilken retning kredsen skal 
arbejde i med konkrete sager, og hvordan de 
økonomiske midler skal anvendes. Såfremt 
behovet opstår, er det muligt at indkalde til 
en ekstraordinær generalforsamling. 

ARBEJDSMILJØ

Kredsen forstærker arbejdsmiljøindsatsen med ekstra midler

Kreds Syddanmark gennemførte i fjor  
Projekt Psykisk Arbejdsmiljø, hvor tre af 
kredsens arbejdspladser deltog i et forløb  
for at afdække lokale problemstillinger og 
fremme brugen af allerede kendte værk  -
tøjer til at forbedre det psykiske arbejds -
miljø. Det blev afsluttet med en evaluering  
i januar 2018.

Erfaringerne fra et projekt med en mere 
operationel tilgang til at forbedre arbejds-
miljøet vil indgå i kredsens forstærkede ind-
sats inden for området. Der er afsat ekstra 

Nye demokratiske spilleregler åbner muligheder

midler til formålet, og KB har besluttet, at 
der skal hentes ekstern konsulentbistand til 
at fastlægge, hvilke initiativer der vil have 
størst effekt.

”Vi har valgt at gå den lange vej og lægge 
vægt på en forebyggende indsats frem for 
den behandlende. Jeg er personligt inspire-
ret af Kreds Midtjylland, der har to konsu -
lenter, en slags task force, der både kan 
understøtte det lokale arbejde for et bedre 
arbejdsmiljø og klæde kredsens formand-
skab på i den politisk-ana  lytiske indsats.” 

 

Mads Dippel Rasmussen, 
kredsnæstformand i Kreds Syddanmark 



KONGRES 2018

 

 
På DSR’s ordinære kongres i juni 2018 ind-
stillede den syddanske kredsbestyrelse 
(KB), at der nedsættes et udvalg på tværs  
af kredse, som skal arbejde med at få sat 
fokus på normeringer og kompetencer. 

Forslaget tog udgangspunkt i, at normerin-
gerne mange steder i sundhedsvæsenet er 
for lave, og at international forskning viser, at 
det går ud over patientsikkerheden. Derfor 
vil mange flere og veluddannede sygeple-
jersker være helt nødvendige, både menne-
skeligt og fordi det vil være en god in  vestering 
for samfundet. Flere sygeplejersker vil give 
højere kvalitet af sygeplejen og færre fejl og 
utilsigtede hændelser, hed det i forslaget.

Temaet er velkendt, men både TR og med-
lemmer i kredsen har oplevet, hvor svært 
det er at trænge igennem med budskabet. 
Der er behov for bedre konkrete redskaber 
til at sikre, at normeringerne ikke udhules. 
KB’s forslag omfattede ud over at synliggøre 
betydningen af bedre normeringer og kom-
petencer, at udvalget skal arbejde hen imod, 
at der udarbejdes minimumsnormeringer. 

Det sidste blev imødegået af hovedbestyr -
elsen (HB), der påpegede risikoen for, at 
minimumsnormeringer kunne blive tolket 
som den nødvendige normering og dermed 
bremse for øget normering. 

Kongressen vedtog et ændringsforslag, 
hvor det nye udvalgs fokus er på sammen-
hængen mellem opgaver, ressourcer og 
kompetencer. KB er tilfreds med, at det vig-

tige tema nu atter er placeret højt på dags-
ordenen.    

KB-medlem: Vi må råbe politikerne op
Kevin Vilhelmsen er sygeplejerske og klinisk 
specialist på X4, Hæmatologisk Afdeling, på 
OUH. Han er tillige medlem af KB og således 
blandt forslagsstillerne:

”Vi ønsker, at man i 
DSR centralt påvir-
ker politikerne i ret-
ning af bedre nor-
meringer, som kan 
være en del af løs-
ningen på de proble-
mer, sundhedsvæ-
senet lider under. 
Store amerikanske 
undersøgelser viser, at patient  sikkerheden 
øges, og dødeligheden falder, når man har 
en ordentlig normering. Vi så også gerne, at 
man fik indført minimum  s  normeringer, et 
antal patienter pr. ansat sygeplejersker, 
afhængig af hvilket speciale der er tale om. 

Politikerne har ikke taget hensyn til befolk-
ningens aldersudvikling, hverken på syge-
husene eller på uddannelsesstederne. Der 
er allerede store problemer med at rekrutte-
re på sygehusene, også fordi mange kom-
muner opnormerer med sygeplejersker og 
tilbyder attraktive job i for eksempel akut-
teams, og derfor bliver der ansat mange ny -
uddannede på medicinske afdelinger med 
komplekse patienter. Der er ikke erfarne 
sygeplejersker nok. Derfor vil vi gerne have 
politikernes bevågenhed.”

Kevin Vilhelmsen,  
sygeplejerske på OUH og  

medlem af KB

Syddanmark fik sat normeringer på dagsordenen
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Det stærke sammenhold stod sin prøve 

OK 18

Det endte med et forlig og ikke en flere uger 
lang konflikt som i 2008, da DSR og andre 
fagforeninger på det regionale, kommunale 
og statslige område stod sammen om at 
opnå en fælles løsning ved OK18. 

Ikke kun foran Forligsinstitutionen i det 
indre København, men også i kredsene, var 
aktivitetsniveauet højt. I Kreds Syddanmark 
blev der holdt dusinvis af fyraftensmøder, 
hvor kredsnæstformænd og tillidsrepræ-
sentanter mødte medlemmerne for at ori-
entere dem om fremdriften i overenskomst-
forhandlingerne. Flere arbejdspladser blev 
besøgt flere gange, og nogle steder var 
fremmødet oppe omkring 75 procent af per-
sonalet. Så massiv var interessen for at 
mødes med kredsen og kolleger om en fæl-
les sag.

Både centralt og i de lokale forhandlinger 
om det nødberedskab, der ville have været 
nødvendigt i tilfælde af konflikt, viste DSR 
sig som en topgearet organisation, der trak 
på erfaringerne fra 2008. Forhandlerne 
mødte i mange kommuner arbejdsgivere, 
der var uprøvede i at tilrettelægge et nødbe-
redskab, der kunne fungere uden at lade 
borgerne i stikken. Samme udgangspunkt 
prægede i høj grad de forhandlinger, der 
involverede Danske Regioner.    

Aktivisten fra Fyn
Pia Denty, hjemmesygeplejerske i 
Faaborg-Midtfyn Kommune, erklærer sig 
som aktivist, når noget dybt og grundlæg-
gende forkert berører sygeplejersker:

”OK18 har ikke 
været en kamp for 
at forbedre vilkåre-
ne, men en kamp for 
at bevare, hvad vi 
havde. Som offent-
ligt ansatte har vi 
mødt en fantastisk 
opbakning. Den 
danske befolkning 
har forstået, at den nuværende udvikling 
ikke går længere. Regeringen gik inden for-
handlingerne ud og truede og blandede 
magtens tredeling sammen. Så er det, van-
dene blev grumsede. Efter min mening har 
Sophie Løhde fuldstændig misforstået, 
hvordan man agerer i forhold til mennesker. 
Stavnsbåndet er ophævet for århundreder 
siden. Jeg har stadig ikke forstået, hvorfor 
man vil spare sig ud af krisen på ældreområ-
det og på de børn og unge, der udgør vores 
fremtid. 

Jeg deltog selv i aktiviteter på Fyn, hvor vi 
stod foran Ringe Rådhus sammen med 
hovedsageligt medlemmer af FOA og HK. 
Som aktivist glædede det mig at opleve det 
sammenhold, der opstod mellem alle, fra 
håndværkere til akademikere, under OK18. 
Min faggruppe har siden været ude og støt-
te stilladsarbejdere i en blokade.”   

Sammenhold i Varde
Ina Kristensen, FTR for cirka 125 sygeplejer-
sker i Varde Kommune og medlem af KB, var 
meget aktiv under sygeplejerskekonflikten i 
2008, men OK18 var anderledes.

”Allerede ved stor-
mødet for 10.000 
tillidsfolk i Frederi-
cia 22. marts 
begyndte vi at 
snakke på tværs af 
faggrænser i kom-
munen, og faktisk 
kørte vi i bus sam-
men derover. Vi blev 
enige om, at det var oplagt at markere os 
samlet ved det følgende byrådsmøde 10. 
april. Mødet skulle begynde kl. 18.00, og vi 
var der fra kl. 16.00 med skilte, taler, sange, 
pølsevogn og drikkevarer. Jeg vil tro, at vi i 
løbet af nogle timer var 500 fra både LO-for-
bund, FTF og AC. 

I 2008 var det meget monofagligt, men her 
gik det på tværs, og det skabte sammen-
hold. Selv om vi ikke direkte har noget at 
gøre med hinanden i dagligdagen, kom vi 
tæt på andre lokale faggrupper. Nogle er 
vore kolleger, vi har en fælles sag, og det 
handler ikke om den ene gruppe frem for 
den anden. ”En løsning for alle”, som sloga-
net under OK18 hed, og det passede også 
lokalt. Selv om folk, hvor jeg kommer fra, 
siger, at de ikke vil strejke, vil de gerne enga-
gere sig og følge med i deres fag og deres 
lokalområde.”

Ina Kristensen,  
FTR for sygeplejerskerne i  

Varde Kommune

Prioriteringsglas fra 
et fyraftensmøde.
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OUH var den store kampplads i slaget om nødberedskab

stand til at stille et nødberedskab ved at ind-
kalde al den arbejdskraft, der var til rådig-
hed. 

Også på OUH’s børneafdeling, hvor der 
eksempelvis er faste vagter på for tidligt 
fødte børn, var det svært at lave en plan for 
nødberedskab, som kunne accepteres af 
begge parter. 

Forhandlingerne endte med, at samtlige 
sygeplejersker på børneafdelingen blev 
undtaget, og at cirka halvdelen af alle OUH’s 
sygeplejersker indgik i nødberedskabet. 

”DSR’s tillidsrepræ-
sentanter var i hele 
processen meget 
velforberedte, hvad 
man ikke kan sige 
om en række 
arbejdsgivere på 
især det kommunale 
område og i Danske 
Regioner. Trods de 
nævnte vanskeligheder nåede DSR, FTR og 
TR i mål på alle områder og ydede deres 
bidrag til at etablere et nødberedskab, der 
var fagligt forsvarligt.”

Line Gessø Hansen,  
næstforkvinde i Kreds Syddanmark

En af de helt store opgaver som forberedel-
se til en eventuel konflikt om OK18 var at få 
fastlagt de nødvendige nødberedskaber på 
sygehuse og i kommuner. Forhandlingerne 
blev ført af blandt andre kredsnæstfor-
mænd og faglige konsulenter fra kredskon-
toret samt tillidsrepræsentanter på de 
enkelte arbejdspladser. 

Forhandlingerne på det kommunale område 
varede fra få timer og op til 21 timer fordelt 
over to dage i en enkelt kommune. På syge-
husene forløb forhandlingerne om nødbe-
redskabet forholdsvis gnidningsfrit, dog 
med Odense Universitetshospital (OUH) 
som den store undtagelse. På regionens 
største sygehus havde arbejdsgiverne, Dan-
ske Regioner, lockoutet samtlige over 3.000 
sygeplejersker på nær seks sygeplejersker i 
et palliativt team. 

Forinden havde DSR udtaget 10-12 procent 
til konflikt, fortrinsvis på OUH’s ambulatorier 
og lignende. 

Kredsens tilgang til forhandlingerne var, at 
nødberedskaber skulle være fagligt forsvar-
lige, og der var udbredt enighed med de fag-
lige og lokale ledelser på afdelinger om, 
hvordan niveauet skulle være. Dog var der 
særlige udfordringer på den Fælles Akut-
modtagelse (FAM), hvor ledelsen kun var i 

Maratonforhandlinger  
i Kolding Kommune
I Kolding Kommune var der ved OK18 nye 
parter på begge sider af bordet, i forhold til 
forhandlingerne om nødberedskab i 2008. 
Hvad må du udføre som konfliktramt, hvad 
er akut, og hvad med de sårbare børn, var 
blot nogle af de spørgsmål, der meldte sig, 
da planen skulle lægges. 

”Vi har under for-
handlingerne om 
nødberedskab flere 
steder, ikke kun i 
Kolding Kommune, 
set, at der ikke var 
medarbejdere nok til 
at lave et ordentligt 
nødberedskab. Der 
var ikke plads til, at 
en medarbejder er på barselsorlov, eller at 
en kollega var langtidssygemeldt. Det gjaldt 
både sygehusafdelinger og kommuner.”

Helle Kruse Hansen, kredsnæstformand i 
Kreds Syddanmark   

Et par af resultaterne blev, at kommunens 
akutteam blev undtaget fra konflikt, og at 
syv sundhedsplejersker indgik i nødbered-
skabet. Forhandlingerne var langvarige og 
til tider omstændelige og foregik fra fredag 
til mandag med en weekend imellem. Fra 
DSR deltog kredsnæstformand Helle Kruse 
Hansen og de faglige konsulenter, Lone Kay 
og Gerda Dam Hansen, samt lokale tillidsre-
præsentanter.  
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Debatten om sygeplejerskers arbejdstid fyl-
der fremdeles meget, både i det enkelte 
medlems dagligdag og i kredsens arbejde. 
Emnet har været et hovedtema på kredsens 
generalforsamlinger i flere år og vil også 
være det i fremtiden.

Sygeplejersker stiller sig vigtige spørgsmål 
som:

Hvilke muligheder skal min ledelse have for 
at gøre brug af min arbejdskraft?

Hvordan kan jeg som ansat skabe sammen-
hæng mellem mit arbejdsliv og den øvrige 
tilværelse? 

Kredsens grundholdning er, at der skal fin-
des lokale løsninger, der tilgodeser det 
enkelte medlems behov, uden at der går ud 
over kollegerne. De lokale aftaler skal leve 
op til arbejdsmiljølovens bestemmelser om 
at beskytte sygeplejersker og andre fag-
grupper, og de skal samtidig åbne mulighed 
for at tage individuelle hensyn. Enhver afta-
le bygger på gensidighed og grundig dialog.  

Store sager om brud på arbejds-
tidsaftalen
Flere sager i region og kommuner viser, at 
arbejdsgiverne har svært ved at leve op til 
forpligtelserne i arbejdstidsaftalen. Kredsen 
har hentet penge hjem til sygeplejersker 
ansat ved både offentlige og private ar -
bejds  givere, der ikke har overholdt aftalen.  

Det er anerkendt af Region Syddanmark, 
der har accepteret at betale en 
bod på 450.000 kr. kollektivt 
til sygeplejersker ansat på 
sygehuse for brud på reglen 
om mistede fridage. Penge-
ne tilfalder kredsen og vil 
blive brugt til en særlig ind-
sats på arbejdsmiljøom -
rådet. 

 Også i en række syddanske 
kommuner er der sket brud på 
arbejdstidsaftalen, hvor kredsen i 
samarbejde med lokale TR har ført 
sager. For eksempel har Billund Kom-
mune accepteret at udbetale 884.000 kr.  
til over 70 sygeplejersker, der enten er ansat 
eller har været ansat i kommunen, for brud 
på arbejdstidsaftalen. Derudover har kom-
munen accepteret at betale 100.000 kr. til 
at kompetenceudvikle sygeplejersker.

 Mange sager løses lokalt ved, at TR går i dia-
log med den lokale ledelse, men er der tale 
om brud på overenskomsten, føres den på 
kredsniveau. 

Kredsen fortsætter med at tilbyde ledere, 
TR og AMiR undervisning i arbejdstidsafta-
len for at forebygge brud på reglerne og 
inspirere til at indgå aftaler, der passer til 
den enkelte arbejdsplads. 

Sygeplejerskers arbejdstid er 
fortsat et stort stridspunkt

ARBEJDSTIDSOMRÅDET
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KOMMUNER

Langeland er ved at få styr på medicin og journaler

Langeland Kommune fik lige op til jul i 2017 
to påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, 
der havde gennemført et planlagt tilsyn i 
slutningen af august. I et område blev det 
påbudt at sikre forsvarlig håndtering af 
medicin og tilstrækkelig føring af journaler. I 
et andet område gik påbuddet om journalfø-
ringen igen. Dorthe Birch Nielsen er TR for 
kommunens 35 sygeplejersker i hjemmesy-
geplejen:

”Vi har haft travlt i hjemmesygeplejen. Som i 
andre kommuner er vi presset af, at borger-
ne udskrives hurtigt fra sygehuse og er i en 
dårligere tilstand, når de udskrives. Men for-
kert håndtering af medicin må ikke ske. Det 
gav uro, og sygeplejerskerne var rystede, da 
påbuddet kom. Der er lavet en handleplan 
for at rette op på de kritiserede forhold, og vi 
arbejder hårdt på at få styr på det. Det gæl-
der også dokumentationen i Fælles Sprog III. 
Og så har vi fået opnormeret med tre syge-
plejersker fra 1. september. Styrelsen for 

Patientsikkerhed var her i slutningen af juli, 
og vi fik megen ros, men har endnu ikke fået 
noget officielt om resultatet af kontrolbesø-
get.”

Dorthe Birch Nielsen,  
TR for sygeplejersker i  
Langeland Kommune

Kredsen har bakket kommunens hjemmesy-
gepleje op i bestræbelserne på at efterleve 
påbuddene. Faglig konsulent Jørgen Over-
gaard har i processen været i tæt dialog med 
TR Dorthe Birch Nielsen og har deltaget i et 
fyraftensmøde, hvor hjemmesygeplejer-
skerne fik råd og vejledning. Derudover har 
kredsen haft en faglig drøftelse med kom-
munens ledelse. Ud over at medvirke til, at 
påbuddene bliver efterlevet, ønsker kredsen 
en handleplan for kontinuerlig faglig udvik-
ling af kommunens sygepleje. Påbuddene i 
Langeland Kommune er de første af deres 
art i Syddanmark.   



Indførelsen af omsorgssystemet KMD Nexus 
har ændret dagligdagen radikalt for syge-
plejersker i hovedparten af kommunerne i 
Kreds Syddanmark. En af kommunerne er 
Kolding, der samtidig har indført KL’s Fælles 
Sprog III, som skal sikre ensartet dokumen-
tation i kommunerne. Det nye it-system blev 
taget i brug 2. oktober 2017. 

Sanne Vestergaard 
er konstitueret leder 
af sygeplejen i afde-
ling S1 med 65-70 
sygeplejersker i Kol-
ding Kommune. 

”Indførelsen af KMD 
Nexus og FS III på 
samme tid har 
været en kæmpeforandring for både medar-
bejdere og ledelse. Mange af de udkørende 
sygeplejersker er gået fra at føle sig som 
kompetente, dygtige sygeplejersker til plud-
selig at befinde sig på dybt vand. Det er en 

forfærdelig følelse, når man gerne vil yde en 
god sygepleje til borgerne. I de første måne-
der med det nye it-system følte hverken jeg 
som nærmeste leder eller medarbejderne, 
at vi var godt nok klædt på til at håndtere 
det. Vi manglede redskaber. 

Det har været og er en lang sej proces at 
ændre tankegangen fra et sygeplejefagligt 
journalsystem til FS III. KMD Nexus er et 
dynamisk system med mange muligheder, 
og man kan ikke bare vinge af på opgaverne 
som tidligere. At få sygeplejerskerne til at 
føle sig trygge og kompetente i det nye regi 
har været en stor opgave. Vi er nu nået 
langt. Som leder har jeg specialister at træk-
ke på, jeg kan få svar, og vi kan udvikle, hvad 
vi gerne vil i forhold til borgerne. Men vi er 
ikke i mål endnu.  

Sanne Vestergaard,  
konstitueret leder af sygeplejen i  

S1, Kolding Kommune 

Kolding – Intet er som før med indførelsen af nexus

Vibeke Mehlsen er TR for sygeplejerskerne i 
S1 og deler langt hen ad vejen sin leders vur-
dering.

”Sygeplejerskerne 
har været vant til et 
omsorgssystem, 
KMD Care, i mange 
år, og så bliver det 
skiftet til noget, som 
ingen kender. Man 
bliver slået tilbage til 
nul. Alle har været 
på kursus i halvan-
den dag, og så troede man, at vi var i gang. 
Men det var langt fra nok, også fordi mange 
var på kursus, efter systemet var indført. 
Det var frustrerende. 

Som sygeplejerske er man bange for, om en 
borger bliver overset eller forsvinder ud af 
systemet. Implementeringen har været 
meget svag i Kolding Kommune, og der har 
været mange bekymringer hos personalet. 
Nogle har været stressede, andre har været 
utrygge, og på et tidspunkt begyndte det at 
påvirke vores ellers gode arbejdsmiljø. Situ-
ationen er nu, at alle kan en del i systemet, 
og heldigvis har vi nogle, der er rigtig skarpe, 
og de bliver brugt, hevet og sledet i. Alle er 
ekstremt gode til at hjælpe – og det hjælper.

Vibeke Mehlsen,  
TR for sygeplejersker i 
 S1, Kolding Kommune

Deltag i debatten: 
Hvad gør it-systemer ved sygeplejen?
 
På kredsens generalforsamling 30. oktober 
vil vi gerne høre din mening om, hvad in d -
førelsen af nye it-systemer som KMD Nexus 
gør ved sygeplejen. Vores grundholdning er, 
at it skal understøtte sygeplejen og gøre det 
nemmere at have overblik over den enkelte 
borgers forløb. Men er virkeligheden sådan 
altid? Hvordan oplever du situationen i din 
kommune, og hvad er din lære af det?
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Kolding – Intet er som før med indførelsen af nexus

ØKONOMI

Mange nye medlemmer styrker økonomien
 

DSR Kreds Syddanmark har fortsat en 
robust økonomi, der tillader at investere i at 
kompetenceudvikle tillidsrepræsentanter 
og i medlemsvendte aktiviteter til gavn for 
alle sygeplejersker i kredsen. 

Ved udgangen af første halvår 2018 havde 
DSR øget sit medlemstal i Kreds Syddan-
mark til 16.710, en vækst på 307 medlem-
mer i forhold til året før. At DSR i højere grad 
er i stand til at samle sygeplejersker i samme 
organisation medvirker også økonomisk til 
et større råderum, idet cirka 40 procent af 

KOMMUNIKATION

Facebook som et forum til debat

Kredsens kommunikation med medlemmer-
ne har vital betydning for, hvad vi ofte 
betegner som sammenhængskraften i 
vores organisation. Den foregår på flere 
platforme for at nå så mange af jer som 
muligt: Kredsløbet, kredsens hjemmeside, 
det elektroniske nyhedsbrev Nyt i Syd, og 
Facebook. 

Facebook er nyttig på flere måder. Vi ved, at 
mange sygeplejersker bruger det sociale 
medie dagligt, og derfor er Facebook veleg-
net til at give praktiske informationer i for-
bindelse med arrangementer. Det er også et 

de øgede indtægter går til kredsene. Kred-
sen forventer allerede i 2018 og med fuldt 
gennemslag i 2019, at det øgede medlems-
tal vil kunne aflæses i regnskabet.

Husk at du kan søge støtte fra kredsen til 
temadage og andre arrangementer. Af det 
endelige program skal fremgå, at Dansk 
Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark, har støtr-
tet økonomisk, og at medlemmer af kredsen 
kan deltage. Kredsen støtter også tværfagli-
ge arrangementer.

Støtten er normalt op til 3.000 kr. Du kan 
også søge om større beløb, men så skal du 
vedlægge et budget og oplysning om, hvor 
mange sygeplejersker der vil kunne deltage. 
Ansøgninger sendes til kredschef Jan Vil-
lumsen og kredsformand John Christiansen 
på jvi@dsr.dk og jc@dsr.dk.

godt forum til debatter, og det vil KB udnyt-
te til at udvælge emner, som du kan udtryk-
ke din mening om i fremtiden. 

Ordet skal være frit, uanset hvor interaktio-
nen med medlemmerne foregår. 

Også 10-årsjubilarers  
holdninger bliver hørt
Kredsens formandskab har udvidet de 
såkaldte ringeaftener, hvor kredsformand, 
kredsnæstformænd og KB medlemmer to 
aftener om året ringer til de nyuddannede, 
til også at omfatte 10-årsjubilarer. 

Hvert halve år runder cirka 170 sygeplejer-
sker i kredsen 10 år i faget, og samtalerne 
med dem kommer vidt omkring i indhold. 
Nogle er nået videre i deres karriere i faget, 
andre har fået ansættelse uden for faget, 
men uanset hvor jubilarerne befinder sig i 
deres arbejdsliv, er deres holdninger meget 
givende og giver god læring for DSR som 
organisation. Desuden får formandskabet 
formandskabet også et indtryk af med-
lemstilfredsheden.

mailto:syd-jv@dsr.dk
mailto:syd-jc@dsr.dk
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LEDERFORENINGEN

Hvordan får vi det bedst mulige ud af hinanden?

På de indre linjer har Lederforeningen fort-
sat langt til målet om, at alle ledere på sam-
me ledelsesniveau – det kan være afdelings-
sygeplejersker på et sygehus eller ledere i 
en kommune – skal være repræsenteret af 
en leder-TR. Det gælder også i Kreds Syd-
danmark.  

 

Sygeplejefaglige ledere er sygeplejersker, 
der har fået en anden rolle i forhold til deres 
kolleger, men alle har fælles mål. Forman-
den for Lederforeningen i DSR, Irene Hes-
selberg, stiller spørgsmålet, om ledere, TR, 
AMiR og basissygeplejersker bruger hinan-
den på den rigtige måde i dagligdagen. 

”Vi ved alle, at der 
skal spares og effek-
tiviseres i sundheds-
væsenet, og her har 
lederne flere roller. 
De skal både sikre, at 
medarbejderne har 
gode arbejdsvilkår, 
og at leve op til de 
overordnede, øko-
nomiske rammer. Vi vil det samme, så hvor-
dan kan vi – i respekt for hinandens roller – 
bruge hinanden bedre, så det ikke ender i 
den ufrugtbare dem og os-diskussion. 

Ved forhandlingerne om nødberedskabet i 
foråret har alle samarbejdet, og vi har aldrig 
haft så godt styr på, hvor mange medarbej-
dere der er til rådighed til at udføre opgaver-
ne. Det kunne måske være anledning til, at 
vi også i andre situationer, for eksempel ved 
besparelser eller omorganiseringer, sætter 
os sammen med en dagsorden, hvor alle 
bidrager til, hvordan vi løser opgaven bedst 
muligt. Jeg er sikker på, at medarbejdere har 
gode ideer til, hvordan vi kan arbejde mere 
hensigtsmæssigt, men bliver de luftet de 
rigtige steder? Lederforeningen er klar til at 
deltage i et kick-off-møde om et endnu bed-
re samspil.”

Irene Hesselberg,  
formand for  

Lederforeningen i DSR



VÆSENTLIGE SAGER

#DetKuHaVæretMig-sagen har sat sig varige spor 

Den umiddelbare 
reaktion på frifindel-
sen i Højesteret var 
lettelse. Vi mødtes 
kort efter frifindel-
sen i arbejdsgrup-
pen, og afgørelsen 
skabte mere ro. Når 
det endelig skulle 
være: Vi er kommet i 
tættere dialog med hinanden på sygehuset. 
Vi har fastlagt, hvordan vi støtter medarbej-
dere i den slags sager. Direktionen har været 
god til at holde os orienteret. Vi har fået sat 
et aftryk i form af anbefalinger til Sundheds-
styrelsen. Arbejdsgruppen var tænkt som et 
midlertidigt forum, men fortsætter.”

Kirsten Nikolajsen,  
FTR for sygeplejersker og  

radiografer på OUH 

 
Tæt samspil med kredsen
Hun har under hele sagen været i tæt dialog 
med kredsens næstforkvinde, Line Gessø 
Hansen, som hun løbende har sparret med 
om, hvordan TR-kollegiet skulle agere i forlø-
bet. Tilfældigt holdt kredsen FTR-seminar 
på Nyborg Strand, da afgørelsen i landsret-
ten faldt, og det kom til at præge de to 
nævntes deltagelse i dele af seminaret.    

indledt en underskriftindsamling, og 13.625 
underskrifter – herunder også af mange 
sygeplejersker – blev efter en demonstrati-
on afleveret til sundhedsminister Ellen Tra-
ne Nørby i slutningen af året. Sagen har haft 
store personlige omkostninger for lægen og 
de to sygeplejersker. 

”Da lægen blev dømt i landsretten, gik vi 
som en samlet gruppe af organisationer – 
Yngre Læger, overlægerne i FAS og DSR – 
ind og påpegede, at der er en udfordring i at 
håndtere personale, der er blevet ramt af 
sager som denne. Vi var enige om, at det er 
ledelsens ansvar. Og hvad gør vi, de mange 
gange i løbet af en dag, hvor der gives en 
mundtlig ordination?

Vi fik nedsat en bredt sammensat arbejds-
gruppe, der skulle se på journalføringsprak-
sis, så sundhedspersonalet atter kan blive 
tryg ved at udføre arbejdet og tage sig af 
patienterne. Mange læger turde efterføl-
gende ikke give mundtlige ordinationer, og 
sygeplejersker turde ikke udføre dem. Vi 
skulle have genskabt trygheden og samar-
bejdet. Direktionen bakkede op om, at vi 
skulle udføre arbejdet som hidtil, fordi det 
især på akutafdelinger med stor travlhed er 
nødvendigt af hensyn til patienterne. 

Sagen om en mandlig diabetespatient, der i 
august 2013 døde på OUH, Svendborg Syge-
hus, fik 28. marts 2018 en afslutning. En 
kvindelig læge blev frikendt, da fire af syv 
dommere i Højesteret vurderede, at hun 
ikke havde udvist grovere forsømmelse eller 
skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed.

Forløbet på Svendborg Sygehus involverede 
også to sygeplejersker. Den ene blev af for-
vagten, den yngre læge, mundtligt bedt om 
at måle patientens blodsukker, fordi det ikke 
var sket før ankomsten til sygehuset. Syge-
plejersken huskede senere ikke at have 
modtaget beskeden. Siden sker flere fejl, 
blandt andet manglende journalføring og 
tilsyn af patienten, der bliver ukontaktbar og 
overflyttes til CT-scanning og måling af 
blodsukker. Målingen viser, at blodsukkeret 
er meget lavt, og det angives som den sand-
synlige årsag til en svær hjerneskade, som 
patienten cirka tre uger senere dør af.

Arbejdsgruppe fik vigtig rolle i opfølg-
ningen
FTR for cirka 3.500 sygeplejersker og radio-
grafer på OUH Kirsten Nikolajsen har fulgt 
og ageret i sagen, siden den opstod for nu 
fem år siden. Den blev senere kendt for 
kampagnen #DetKuHaVæretMig i sympati 
med lægen, der efter frikendelse i byretten 
blev kendt skyldig i grov forsømmelse i 
landsretten i efteråret 2017. Der blev  
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Læringskoordinator: Fra kaos til trivsel
Gitte R. Hansen har oplært personale i en 
stor del af sit sygeplejerskeliv, blandt andet 
på kardiologisk afdeling og som udskriv-
ningskoordinator. Da hun fik tilbuddet om at 
tiltræde en nyoprettet stilling som 
læringskoordinator – og tilmed i hjembyen 
Sønderborg – slog hun til.

”Nyansatte og nyud-
dannede har i man-
ge henseender brug 
for det samme, når 
de begynder et nyt 
sted. De har behov 
for struktur og en 
hønemor, hvis vin-
ger de kan krybe ind 
under. Især for 
nyuddannede er det en stor overgang at gå 
fra studerende til selv at stå med ansvaret. 
Jeg presser dem lidt ud over kanten – og er 
klar til at gribe dem. I den fælles introdukti-
on, ”På vej – sammen”, får eksempelvis to 
nye sygeplejersker en firesengsstue med to 
patienter hver, og jeg er med til at skabe 
struktur på dagen ved at bruge tankerne 
bag gammeldags sidemandsoplæring. Vi ser 
tingene sammen og skaber læring af det, og 
det foregår ofte med patienterne. De nye 
har behov for et sikkerhedsnet, det skal 
være trygt at være her, og de må spørge om 
alt, til udstyr, it, arbejdsplan og overens-
komst, samt hvordan de læser en lønseddel. 

Når nyuddannede og nyansatte hurtigt for-
lader en afdeling, tror jeg, det skyldes man-
gel på oplæring og tryghed. Nyuddannede 
er ikke gearet til virkeligheden på en travl 
medicinsk afdeling, men de kan så meget 

Det medicinske område på Sygehus Sønder-
jylland (SHS), Medicinske Sygdomme Søn-
derborg/Tønder, deler skæbne med mange 
tilsvarende afdelinger på andre sygehuse. 
Det er svært at fastholde de nyansatte og 
de nyuddannede i en afdeling med cirka 400 
medarbejdere, hvoraf 25 er på daghospita-
let i Tønder. 

Oversygeplejerske Anette Brink besluttede 
at gøre noget ved det. Medicinen var øget 
normering og ansættelse af en læringskoor-
dinator med et særligt ansvar over for de 
nye sygeplejersker. I alt har afdelingen 194 
sygeplejersker. 

”Vi har på hele syge-
huset den udfor-
dring, at kommuner-
ne ansætter mange 
af vore dygtige og 
erfarne sygeplejer-
sker til akutfunktio-
ner. Overordnet er 
det en god udvikling. 
Men når vi så ansæt-
ter flest nyuddannede til at afløse dem, 
hvordan får vi så dem til at spille sammen 
med de tilbageværende erfarne sygeplejer-
sker og den store udskiftning? Vi havde et 
særligt problem på det medicinske sengeaf-
snit, M14, i Sønderborg, hvor vi har en række 
specialer. I flere år har vi haft ret stor 

udskiftning, og mange nyansatte sagde op 
ret hurtigt. De kunne være utilfredse med 
introduktionen, opgaverne eller den almin-
delige arbejdsmængde på en medicinsk 
afdeling.

I januar fik vi en tiltrængt opnormering med 
en ekstra sygeplejerske i både dag- og 
aftenvagt på M14. Det frigjorde tid og energi 
til at tage sig bedre af de nye sygeplejersker. 
Vi fik først de sidste ansættelser på plads i 
løbet af sommeren, men brugte FEA-aftalen 
fra februar, så vi var dem, vi skulle være. 
Næste skridt var at ansætte en læringskoor-
dinator. Vi har fælles introduktion to gange 
om året, men hvad så, når de nye sygeplejer-
sker kommer ud på afdelingerne? Den oplæ-
ring sætter hun i system. Det har også hjul-
pet, at vi har fået en generel opnormering 
på 9,5 fuldtidsstillinger, og jeg er blevet 
bekræftet i, at det var godt, vi blev ved med 
at kæmpe for den. I den seneste tid har jeg 
ikke oplevet, at nogle er rejst så hurtigt som 
tidligere. Sygeplejerskerne er trygge ved 
vores læringskoordinator, Gitte, og jeg for-
søger at sprede ideen til andre oversygeple-
jersker på sygehuset.”

Anette Brink,  
oversygeplejerske i Medicinske Sygdomme 

Sønderborg/Tønder

SAMFUND

I Sønderjylland bliver nye sygeplejersker nurset



andet. Vi har fire medicinske afdelinger, og 
jeg har brugt min tid, hvor der er størst 
behov, først M14, i april-maj-juni, hvor jeg 
nåede at oplære 10 sygeplejersker – heraf 
tre nyuddannede – og fem social- og sund-
hedsassistenter. Nu er jeg også på afdelin-
gerne 41 og 42. Efter to måneder har vi en 
evalueringssamtale med et spørgeskema, 
og vi lægger planen for de næste måneder. 
Efter et halvt år slipper vi dem. Men de kan 
altid vende tilbage. Jeg kan sagtens se en 
forskel på M14, der før var kaotisk, men nu 
er en arbejdsplads, hvor folk har lyst til at 
være. Og det er ikke kun min fortjeneste.”

Gitte R. Hansen, 
 læringskoordinator, Medicinske Sygdomme 

Sønderborg/Tønder

Kredsen: Hold fast i introduktionen 
hele året

Kredsnæstformand Jytte Pharao-Bonde 
blev tidligt inddraget i Sygehus Sønderjyl-
lands bestræbelser på at fastholde nyansat-
te og nyuddannede, og der blev holdt møde 
om emnet i foråret. Formandskabet ringer to 
aftener om året til nyuddannede for at høre, 
hvordan de har oplevet overgangen til ar -
bejdslivet, og deres erfaringer indgik i over-
vejelserne om, hvordan SHS skulle gribe 
opgaven an.

Signalet fra kredsen er: Hold fast i introduk-
tionen af nye medarbejdere i sin fulde form, 
også når der er travlhed og i ferieperioder. 
Det gælder ligeledes, når studerende i den 
afsluttende praktik får ansættelse. Tilpas 
introduktionsperioden individuelt og følg op 
med en samtale, når den afsluttes.

SAMFUND

Samarbejde med politikere:

Regionsrådsformand og  
DSR-formand på scenen 1. maj

Formand for Region Syddanmark og Danske 
Regioner Stephanie Lose (V) var til sit første 
1. maj-møde, da hun tog imod DSR Kreds 
Syddanmarks invitation til at tage en politisk 
debat om sundhedsvæsenet med Dansk 
Sygeplejeråds formand, Grete Christensen. 
DSR-formanden er tillige formand for Sund-
hedskartellet, hvis medlemmer var inviteret 
til arrangementet i et pænt fyldt telt i Kon-
gens Have i Odense.

Det var en af KB’s arbejdsgrupper, der stod 
for arrangementet, og det lykkedes at få de 
to topnavne til at stille op. Kredsen er som 
det øvrige DSR partipolitisk uafhængig og 
betragter 1. maj som fagbevægelsens dag 
frem for en kampdag. En dag, hvor ideer og 
holdninger kan drøftes. Det levede Stepha-
nie Lose og Grete Christensen op til i deres 
debat, der havde særligt fokus på forholde-
ne i Syddanmark. 
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Ledighed:

Den reelle ledighed 
er ikke meget over 
0,5 procent

Konsekvenserne af den lave ledighed blandt 
syddanske sygeplejersker berøres flere ste-
der i denne beretning og i Kredsløbets sep-
tember-udgave. 

Den seneste opgørelse af ledigheden fra 
DSA, Din Sundhedsfaglige A-kasse, viser, at 
ledighedsprocenten i Syddanmark er på 
1,14. 145 sygeplejersker var på opgørelses-
tidspunktet berørt af ledighed, og omsat til 
fuldtidsledige svarer det til 61. 

Tallene tegner ikke det rigtige billede af, 
hvad niveauet er for hele året, for der 
opgjort på tidspunktet, da de nyuddannede 
dimitterer og præger statistikken. Hen over 
efteråret vil ledigheden falde til et noget 
lavere niveau. Juni-tallet viste en ledighed 
på 0,53 procent.   

FAG

Sygeplejefagligt ansvar:

Tag debatten om faglig-
heden i din kommune

DSR Kreds Syddanmark tilbyder efter aftale 
at komme ud og deltage i et møde med leder 
og sygeplejersker i den enkelte kommune 
om emnet. Et sådant møde vil typisk kunne 
holdes på to timer med plads til drøftelse af 
konkrete situationer og eksempler. Du kan 
henvende dig til den faglige konsulent eller 
kredsnæstformand, der er tilknyttet din 
kommune.

På tværs i DSR forsøger vi at drage nytte af 
de enkelte enheders udviklingsinitiativer. 
Derfor sendes folderen til de øvrige enhe-
der, så de også har mulighed for at anvende 
den.

 Faglig konsulent Jørgen Overgaard og 
kredschef Jan Villumsen har udarbejdet fol-
deren.

”Vi har valgt at fokusere på sygeplejersker i 
kommuner, fordi man ledelsesmæssigt 
arbejder inden for andre rammer end på 
sygehuse. På et sygehus er man altid tæt på 
den sygeplejefaglige ledelse og den ordine-
rende læge. I en kommune kan der være 
længere til den sygeplejefaglige leder, der 
ikke nødvendigvis er nærmeste leder. Flere 
områder i en kommune kan være svære at 
definere, for eksempel delegering af opga-
ver. Vi har øget fokus fra Styrelsen for 
Patientsikkerhed, også sager med enkelte 
sygeplejersker. Derfor kommer vi gerne ud i 
kommunerne og drøfter sygeplejefagligt 
ansvar med sygeplejersker og ledere.”

Jørgen Overgaard,  
faglig konsulent i  

Kreds Syddanmark

Kredsen har lavet folder på to sider til at 
styrke sygeplejerskers faglighed i kommu-
ner og tager fra august rundt og præsente-
rer den.

DSR Kreds Syddanmark, har gennem længe-
re tid fået henvendelser fra sygeplejersker i 
kommunerne, ansat som hjemmesygeple-
jerske.

Henvendelserne handler ofte om, at den 
enkelte sygeplejerske føler sig presset i for-
hold til at skulle løse flere opgaver, end hvad 
der kan nås, hvis de skal udføres sygepleje-
mæssigt forsvarligt. Sygeplejerskerne er 
blandt andet i tvivl om: Hvornår og hvordan 
siger man fra? Hvad betyder en dårlig kvali-
tet i udførelsen og manglende dokumentati-
on for mit ansvar og min autorisation?

På denne baggrund har Kreds Syddanmark 
udarbejdet en folder, der beskriver nogle af 
de centrale punkter i denne forbindelse. Fol-
deren giver ikke svar på alle situationer, men 
er et oplæg til, at man lokalt får diskuteret 
relevante temaer som for eksempel delege-
ring og dokumentation. Det er med henblik 
på, at man lokalt finder løsninger, der både 
overholder gældende lovgivninger og tilgo-
deser lokale behov og muligheder.

Udkast til folderen har været sendt i høring 
hos forskellige relevante parter, ligesom der 
har været indhentet juridisk bistand. Udka-
stet er ligeledes drøftet med sygeplejersker 
og ledere for sygeplejersker i primær sektor 
for at få input til folderens udformning.
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Er du ved at nå alderen til at gå på delpension?

Manglen på sygeplejersker aktualiserer, at 
der findes modeller, så flere bliver i faget 
nogle år længere, end de egentlig havde 
tænkt sig. Kredsen tilskynder sygeplejer-
sker til at træffe aktive valg i de forskellige 
livsfaser til gavn for både sig selv, arbejds-
pladsen og samfundet.

Medlemschef i PKA Britt Brandum ærgrer 
sig over, at så få sygeplejersker er opmærk-
somme på mulighederne for at gå på del-
pension. Hun betegner Kreds Syddanmark 
som en isbryder, der gennem årene har 
været meget aktiv med et stort antal pensi-
onsmøder for medlemmerne, som har inspi-
reret andre kredse. 

”Kreds Syddanmark er en rollemodel i for-
hold til at sætte pension på dagsordenen, 
kredsen har set lyset, men generelt er ord-
ningen med delpension desværre meget lidt 
kendt. Når vi holder medlemsmøder rundt 
om i landet, bliver blandt andre sygeplejer-
sker meget begejstrede, når de hører om 
mulighederne i delpension. Det breder sig 
som ringe i vandet, men langsomt. Vi skal 
have fat i arbejdsgiverne, før medarbejder-
ne får sat sig i hovedet, at de skal stoppe på 
arbejdsmarkedet som 63-årig. Det er ikke et 
enten-eller. At fortsætte nogle år på en 
arbejdsplads, hvor man yder en indsats og er 
en del af et fællesskab, er et enormt bidrag 
til livskvaliteten. 

Økonomisk er der 
også fordele ved at 
gå på delpension, 
fordi man bevarer en 
indtægt, men det er 
ikke hovedargumen-
tet. Typisk vælger de 
sygeplejersker, der 
går på delpension, at 
gøre det som 65-åri-
ge. De er fortsat engagerede i arbejdet, men 
kan måske ikke holde til at være på fuld tid 
længere. Så tager de en ugentlig fridag et 
halvt eller et helt år, går 20 procent ned i løn 
og får i stedet udbetalt de 20 procent af 
pensionen. En pension er typisk cirka 
15.000 kr. om måneden, så delpension giver 
en nedgang i indtægt, hvor de indstiller øko-
nomien til pensionslivet i etaper, efterhån-
den som de arbejder færre timer.  Vi ser 
ældre sygeplejersker, der sent i arbejdslivet 
arbejder få timer, nogle som tilkaldevikarer 
og andre med specifikke opgaver i den sid-
ste tid på jobbet.”  

Britt Brandum,  
medlemschef, PKA

 
Storbymøde for akademiske  
sygeplejersker
Den voksende gruppe af sygeplejersker med 
en akademisk overbygning i form af en kan-
didatgrad eller en master kan have gavn af 
at mødes for at udveksle erfaringer og drøf-
te fælles interesser. 

DSR tog derfor initiativ til et storbymøde 21. 
juni i Odense, hvor næsten 100 akademisk 
uddannede sygeplejersker deltog. Næstfor-
mand i DSR, Dorte Steenberg, og kredsfor-
mand John Christiansen indledte, og der var 
oplæg ved lektor på SDU Søren Voxted samt 
to runder workshops om forskellige emner.  

Eksempler på emner:
• Hvilken rolle du har og kan have i udvik -

lingen af sundhedsvæsenet
• Hvordan omsættes ny viden til et bedre 

tilbud for patienter og borgere
• Hvilke karriereveje har man som master 

eller kandidat
• Ledernes strategiske arbejde med syge-

plejersker med master og kandidat
• Kollegers anvendelse af og syn på de  

ekstra akademiske kompetencer     

”Mødet var en stor suc-
ces, og det giver mod 
på at arrangere mere i 
den retning. Det var 
dejligt at se, at vi som 
fagbevægelse kan 
samle så mange syge-
plejersker, og det 
bekræfter mig i, at 
sygeplejersker er vildt engagerede i deres 
job og konstant ønsker at udvikle sig og 
reflektere over deres egen praksis og rolle i 
praksis.”

Dorthe Boe Danbjørg,  
uddannelsesleder, Kandidatuddannelsen i 

Klinisk sygepleje, SDU, kredsbestyrelses-
medlem i Kreds Syddanmark
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Nye opgaver for sygeplejersker:

Jeanett går den komplementære vej

Medlemstilbud:

Jubilarer nyder at mødes i festlige rammer 

Kredsen fastholder ambitionen om at tilbyde 
medlemmerne mindst et tilbud af faglig eller 
social karakter hver måned. Det kan være 
fyraftensmøder, temadage, busture til Kvæst-
huset og biografture flere steder i kredsen. 
Især arrangementer med fagligt indhold har 
stor tilslutning. 

Pensionsmøder i samarbejde med Lån & Spar 
Bank, Advodan og PKA har i en årrække været 
et tilbud til medlemmer i alle aldre. At tilrette-
lægge sin opsparing er ikke kun et anliggende 
for seniorer, der kan øjne deres afgang fra job-
bet i horisonten. Også yngre sygeplejersker 
kan have stort udbytte af at deltage.   

Jubilæumsfester for sygeplejersker, der er 
medlem af DSR og har været autoriserede fra 
10 år og helt op til 70 år, er i de senere år ble-
vet en populær begivenhed. Arrangementer-
ne på Hotel Koldingfjord foregår hvert år i juni 
og november, og de samler op til over 200 
jubilarer til brunch, formandstale og indlæg 
fra Sygeplejemuseet i Kolding. Som afslutning 
på arrangementet er der tilbud om at besøge 
Sygeplejemuseet. 

Jubilarerne er fordelt ved borde i forhold til, 
hvor længe de har været sygeplejersker, og 
minder og erfaringer om den fælles tid i faget 
udveksles. For kredsen er formålet at yde et 

Jeanett Kertevig er som landets første syge-
plejerske i gang med en toårig uddannelse i 
komplementær behandling. Uddannelsen 
foregår ved tre ophold på University of Ari-
zona i USA kombineret med fjernundervis-
ning, og indholdsmæssigt spænder den 
vidt, fra kostens betydning for helbredet til 
meditation, yoga, mindfulness, tai chi, mas-
sage og akupunktur – det hele menneske. 
Jeanett er ud  dannet sygeplejerske i Odense 
i 2008 og ar  bejdede indtil 2014 på OUH. 
Siden har hun arbejdet på Onkologisk Afde-
ling på Vejle Sygehus.

”Komplementær behandling handler meget 
om at opnå højere livskvalitet, få kontrollen 

tilbage og selv gøre noget aktivt under sin 
sygdom. Behandlingen kan også bruges 
forebyggende af både syge og raske for at 
gøre noget godt for sig selv. Som sygeplejer-
ske har jeg altid været optaget af, om der 
findes alternativer til tabletter og anden 
medicin. Om man kan tackle kvalme og 
smerter ved at tage et kosttilskud eller blive 
behandlet med akupunktur. Alt sammen 
bygger på evidens, og det gør studiet også. 
Vi er blot to med fra Europa blandt 55 på stu-
diet. Jeg har indtryk af, at Tyskland er længe-
re fremme og prøver flere ting af uden nød-
vendigvis at have den evidens, vi kræver i 
Danmark. 

I dagligdagen ople-
ver jeg ofte, at det 
komplementære 
drukner i alt det 
andet. Jeg vil gerne 
stille patienterne spørgsmål ud over dem, vi 
skal stille. En anden sygeplejerske på afde-
lingen er i gang med en ph.d., hvor hun vil 
forske i effekten af komplementær behand-
ling. Når hun er færdig, og jeg har gennem-
ført min uddannelse om halvandet år, vil 
patienterne kunne booke mig til en samtale.”

 
Jeanett Kertevig,  

sygeplejerske på Onkologisk Afdeling,  
Vejle Sygehus

bidrag til fællesskabet i faget og at styrke 
sygeplejerskers tilknytning til deres fagfor-
ening.
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Uddannelse:

Omsider: UC’erne i Syddanmark må optage flere studerende

Kredsen har i en årrække sammen med 
andre gode kræfter presset på for, at der 
optages flere sygeplejerskestuderende på 
de to professionshøjskoler i Syddanmark, UC 
Lillebælt og UC Syd, for at afhjælpe manglen 
på sygeplejersker mange steder. 

Nu sker der noget. UC Lillebælt øger i løbet 
af 2019-2020 optaget af studerende med 
56 i Odense, så der i alt optages 281 på 
uddannelsen om året. I Vejle øges med 46 til 
244 studerende, og i Svendborg øges med 
20 til 100 nye studerende allerede i 2019. I 
alt giver det 122 flere sygeplejerskestude-
rende om året. 

”Jeg har været med på sygeplejerskeuddan-
nelsen siden 1989 og synes, det er fanta-
stisk, at det nu er lykkedes. Det vil være en 
katastrofe, hvis vi kommer til at mangle 
sygeplejersker. Det nye er, at det denne 
gang var aftagerfeltet, sygehusene og kom-
munerne, som gjorde opmærksom på et 
øget behov for sygeplejersker. Det var først 
Sygehus Lillebælt, der ønsker at øge dimen-
sioneringen og oprette flere praktikpladser, 
og da jeg henvendte mig til OUH, fik jeg 
samme melding. Vi har i mange år arbejdet 
på at kunne fastholde dimensioneringen, så 
vi kunne kompensere for frafaldet på 
uddannelsen, der ligger ret konstant på 
20-25 procent. 

Med det øgede 
optag kan vi forhå-
bentlig honorere 
udfordringerne med 
at skaffe arbejds-
kraft i fremtiden. Vi 
ser en tendens til, at 
nogle kommuner 
ansætter flere syge-
plejersker på grund 
af opgaveglidningen med de korte indlæg-
gelser på sygehusene. Vi får ikke problemer 
med at rekruttere studerende. Til optaget i 
september og februar har vi fået et flot 
ansøgerfelt, hvor 805 har UC Lillebælt som 
1. prioritet.”

Lena Busch Nielsen,  
uddannelseschef, UCL Erhvervsakademi og 

Professionshøjskole 

 
UC Syd, der har ansvaret for uddannelsen i 
Esbjerg og Aabenraa, øger optaget med 20 
pladser. 

Tæt kontakt til nøglepersoner 
 i klinikken
Kredsformand John Christiansen repræsen-
terer Sundhedskartellet i et tværgående 
advisory board, der følger det første hold på 
den reviderede sygeplejerskeuddannelse. 

En af opgaverne er at få sat fokus på, at det 
er en kerneopgave for den enkelte arbejds-
plads at uddanne studerende. 

Kredsen bestræber sig på at holde en tæt 
kontakt til kliniske vejledere og uddannelse-
sansvarlige på arbejdspladserne, som er 
nøglepersoner i at sikre høj kvalitet i uddan-
nelsen i klinikken.  

Det øgede optag på uddannelsen løser ikke 
problemerne med at skaffe medarbejdere 
på kort sigt. Der vil gå fire år, før de større 
hold dimitterer, og der formentlig vil være 
flere sygeplejersker til rådighed. Indtil da vil 
der fortsat mangle arbejdskraft. 

Besparelser slår hårdt igennem  
på skolerne
Kredsen ser med bekymring på, at kravet om 
at effektivisere med to procent årligt ram-
mer både professionshøjskolerne og social- 
og sundhedsskolerne i form af besparelser 
og lavere normeringer. Især i lyset af, at 
dimensioneringen på sygeplejerskestudiet  
i de næste år øges, og flere studerende be -
gynder på uddannelsen, er kravet om fort-
satte effektiviseringer absurd. 

Derudover er spørgsmålet om tilrettelæg-
gelsen af undervisernes arbejdstid endnu 
ikke afklaret, da det ikke indgik i forårets for-
lig om overenskomster på det offentlige 
område. 
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RESULTATOPGØRELSE 2017

BALANCE 2017

Indtægter Beløb

Rådighedsbeløb    18.946.197 

Godtgørelse AKUT-fonden   2.582.763 

Renteindtægter   220.968 

Indtægter i alt  21.749.928 

Udgifter Beløb

Organisatoriske aktiviteter  2.568.542 

Mødeaktiviteter  305.865 

Forhandlinger/kørsel   334.149 

Faglige og sundhedspolitiske aktivitete   1.791.223 

Repræsentation   11.590 

Kommunikationsområdet  559.665 

Gager,pensionsbidrag og  

personaleomkostninger    13.459.615 

Administrationsomkostninger   617.580 

Lokaleomkostninger   1.903.266 

Finansielle omkostninger  228 

Ekstraordinære poster  -450.000 

Afsat skat indeværende år og 

regulering sidste år     20.004 

Udgifter i alt    21.121.727 

Årets Resultat    628.201 

Balance pr. 31.12.2017 Beløb

Anlægsaktiver  99.000  

Finansielle anlægsaktiver   31.344 

Anlægsaktiver i alt   130.344 

Tilgodehavender  272.241 

Likvide beholdninger   12.613.988 

Omsætningsaktiver   12.886.229 

Aktiver i alt  13.016.573 

Saldo 01.01.2017   8.102.220 

Overført af årets resultat  628.201 

Kapitalkonto 31.12.17   8.730.421 

Egenkapital inkl. Henlæggelser  8.730.421 

Anden gæld  4.286.152 

Gældsforpligtelser   4.286.152 

Passiver i alt  13.016.573 



BUDGET 2018

BUDGET 2019*

INDTÆGTER

Rådighed fra DSR-C

Godtgørelse AKUT-fonden

Renteindtægter

INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER

Organisatoriske aktiviteter

TR-aktiviteter

KB-aktiviteter

SLS-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

UDGIFTER I ALT

RESULTAT

* Besluttet på kredsbestyrelsesmøde 5. september 2018

19.008.000

2.742.657

200.000

21.950.657

2.000.000

953.613

35.089

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

22.728.248

-777.591

19.813.000

2.724.778

200.000

22.737.778

2.020.000

964.103

35.475

296.766

50.000

80.019

323.581

0

616.711

748.316

255.783

556.050

53.081

583.438

13.550.000

733.614

1.995.107

22.862.044

-124.266
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