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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 15. juni 2020 
 

2. Dagsorden 
 

 

2.1 Referat 
 
Referat fra 20. april 2020 
 
Referat fra 18. maj 2020 

https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/kb_referat_syddanmark_20042020.pdf
https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/kb_referat_syddanmark_18052020.pdf
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3.1 Aktuelt 
Indstilling: 

• At KB drøfter aktuelle problemstillinger i deres lokalområder med et særligt 
fokus på Corona situationen 

 
Fremstilling: 
Kredsbestyrelsen bedes i grupper drøfte hvad der rører sig lokalt. Hvorefter en 
person fremlægger hovedpunkterne fra deres gruppe til de øvrige grupper. 
Denne drøftelse vil give kredsbestyrelsen mulighed for at skabe et overblik over 
eventuelle problematikker / problemstillinger som er generelle i kredsen eller mere 
lokale. Kredsbestyrelsen skal desuden drøfte hvad der efterfølgende skal ske med 
den indsamlede viden.  
 
Arbejdsform: 

• KB sidder i grupper 
• Hver grupper drøfter og sammenfatter - 20 minutter 
• En person fra hver gruppe fremlægger for de øvrige – 5 minutter 
• Herefter en samlet drøftelse i plenum – 30 minutter 
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3.2 Input til beretningen 
Indstilling: 

• At KB kommer med input til bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 
2020 

 
Sagsfremstilling: 
Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark holder generalforsamling den 22. oktober 
2020, på Innovationsfabrikken, Kolding. Jævn før kongressens beslutning holdes der 
nu generalforsamling hvert andet år, og det er første gang at denne beslutning 
effektueres. 
Traditionen tro udgives der med Kredsløbet en beretning fra bestyrelsen om arbejdet 
i den forgangne periode.  
Beretningen skrives i samråd med formandskabet, kreds Syddanmark med input fra 
bestyrelsen. 
Bestyrelsen bedes derfor komme med input til beretningen i oktober – til inspiration 
er vedlagt beretningen fra 2018, samt et overblik over hvad der er skrevet af 
nyheder/artikler siden 2018. 
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3.3 Opfølgning på ekstraordinær kongres  
 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på den ekstraordinære kongres 
 
Sagsfremstilling: 
 
Dette punkt er fortroligt, og drøftes for lukkede døre 
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3.4 OK21  
Sagsfremstilling: 

• At KB drøfter status på OK21 
 
Sagsfremstilling: 
Corona har påvirket planlægning af OK-21 i alle organisationer også i DSR. Det 
betyder at dele af de normale processer med dialog med TR har måttet aflyses 
grundet forsamlingsforbuddet. 
Det ændrer dog ikke ved det grundlæggende, at det forventes at den øvrige proces 
med kravindsamling og kravformulering fortsætter som planlagt. 
Det betyder, at forventningen i skrivende stund er, at der på kommende HB kommer 
et udkast til debatoplæg, der kan sendes til alle medlemmer og bruges som afsæt ved 
kredsens 4 planlagte OK-21 møder og de møder, der forhåbentligt bliver mulighed 
for at planlægges af TR lokalt på arbejdspladserne. 
Kravindsamlingen vil overordnet foregå elektronisk, men lokalt er det vurderingen 
at den tætte dialog med medlemmerne er væsentlig og vigtig. 
Det forventes, at der på KB mødet kan tages afsæt i en drøftelse af materialet til HB. 
Derudover gives en mundtlig status på den praktiske del og de forskelle, der kan 
være på det offentlige område mellem staten, KL og DR. 
 
Der vil på kommende KB møder efter sommeren blive mulighed for at drøfte dels 
den konkrete kravformulering fra kredsen og de øvrige normale tiltag, som kredsen 
planlægger som led i overenskomstfornyelser på de store områder.  
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3.5 Lokal FH-struktur 

Indstilling: 
• At KB drøfter status på den fremtidige FH-struktur 

 
Sagsfremstilling: 
Coronasituationen har påvirket arbejdet med den kommende lokalstruktur i FH. Det 
betyder, at flere af de planlagte fysiske møder har måttet aflyses og et organisations-
stormøde er blevet gennemfør som et 2 timers web møde. 
Meldingen fra FH centralt er, at arbejdet med at etablere lokalstruktur fortsætter og 
med samme deadline. 
Meningen var at FH ville træffe en beslutning om strukturen i juni måned. Dette er 
udsat til slutningen af september, hvorefter de nuværende enheder formelt skal 
nedlægges og de nye enheder skal etableres. 
Det betyder, at kredsen kan se ind i et efterår med dels egen Generalforsamling dels 
nedlæggelse af FTF-kredsen dels etablering af op til 5 FH sektioner. Derefter 
etablering af x antal FH kommuneudvalg og 1 FH regionsudvalg. 
Ved alle niveauer skal DSR forsøge at få sig placeret og særligt i FH 
kommuneudvalgene er det fortsat forventningen at KB medlemmer kan komme i 
spil. 
 
I den kommende tid er fokus rettet mod processer og påvirkning af parter henimod 
det mål, som FTF og kredsen har for organisering. Når det er afklaret, kommer den 
mere praktiske og formelle del med etablering og fastsættelse af økonomi. 
 
Det har endnu ikke været muligt at lave en konsekvensberegning for kredsen, da der 
er flere ubekendte. Særligt udestår drøftelsen internt i DSR om hvordan økonomien 
skal findes til den lokale struktur. 
Hvis kredsen selv skal finansiere, vil det beløbe sig til et sted mellem 19-35 kr. pr. 
medlem som fast årlig udgift. Dertil kommer udgifter til deltagelse i diverse udvalg 
afhængig af hvordan dette fastsættes. 
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3.4 HB dagsorden 

Sagsfremstilling: 
Hele KB dagsorden er tilgængelig på DSR’s Kongresforum. 
Under mødet vil de punkter formandskabet og KB ønsker drøftet, blive fremdraget. 
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4.1 Forbrugsrapport pr. 30.04.2020 
Indstilling: 

• At KB godkender forbrugsrapport pr. 30.04.2020 
 
Sagsfremstilling: 
Kredschef Puk Holmgaard vil under mødet gennemgå status på regnskabet pr. 
30.04.2020. 

Bilag – Syddanmarks økonomi pr. 30.04.2020 
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4.2 Opsamling Covid-19 

Indstilling: 

• at KB beslutter der afsættes midler til erfaringsopsamling efter Covid-19 

Sagsfremstilling:    
Formandskabet har ønske om at der indsamles erfaringer og gode ideer i forhold til 
arbejdsgange og samarbejdsformer udsprunget af Covid-19. Disse skal fremadrettet 
kunne anvendes i forbindelse med forhandlinger af forskellig art. 
Da det ikke er muligt for kredskontorets personale at løse opgaven, er Health 
Innovation Institute (H2i) blevet bedt om at udarbejde et forslag til løsning af 
opgaven samt komme med et overslag over de økonomiske udgifter for kredsen. 
På det vedhæftede bilag er et oplæg til indsamling og analyse samt et prisoverslag. 
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4.3 AMiR diplomuddannelse  
Indstilling: 

• at KB beslutter der skal gennemføres diplom modul for kredsens AMiR med et hold i 
år og et hold i starten af 2021. 

• At KB beslutter at evaluere indsatsen efter 2. holds gennemførelse 
• At KB beslutter at finansiere kursusafgiften for AMiR, der er medlem af DSR. 

 
 
Sagsfremstilling: 
Kreds Syddanmark har tidligere taget initiativ til at oprette og understøtte gennemførelse af 
diplom modul på 10 ECTS-point i samarbejde med UC- SYD, som stod for den praktiske 
gennemførelse af uddannelsen.  
DSR centralt har tidligere oprettet tilsvarende forløb, hvor kredsen kunne deltage med 2 
AMiR. Det var meget svært for AMiR at få arbejdsgivers tilladelse til at deltage, da kurset 
blev holdt i København. Vurdering for år tilbage var, at kredsens ambitioner på 
arbejdsmiljøområdet var større end det der var mulighed for med den lovpligtige 
uddannelse. Derfor tog kredsen initiativ til at oprette flere forløb ved UC-syd. Niveauet for 
diplomet skulle mindst være samme niveau som det tilbud DSR centralt tilbød, ligesom 
kurset skulle holdes lokalt i kredsen. 
Kreds Syddanmark har tidligere gennemført 4 forløb, betalt af kredsen. Herefter blev det 
besluttet ikke at afsætte flere midler, da målet var at skabe et marked for løbende 
efteruddannelse for AMiR på et højere niveau udover den lovpligtige uddannelse.  
Nu er der gået en årrække og det kan konstateres, at selvom UC-syd har udbudt 
uddannelsen nogle gange, har det ikke været muligt at få oprettet et hold. Dette på trods af, 
at de AMiR, der har gennemført uddannelsen har givet meget positive tilbagemeldinger. 
Corona har sat yderligere fokus på vigtigheden af arbejdsmiljø og personalesikkerhed og 
derfor er det vurderingen at det kunne være hensigtsmæssigt at gennemføre endnu et forløb 
for at skabe et marked målrettet uddannelse af AMiR. 
 
Der har været en indledende drøftelse med UC-Syd, der er villig til at tage chancen med at 
oprette et nyt forløb. 
Der er oplyst en pris for deltagelse på diplommodul på 13.000 kr. pr deltager ved minimum 
14 deltagere for diplom modul på 10 ECTS-point. 
Der stiles mod at gennemføre 2 forløb. 
 
Forudsætningen for forløbet er, at arbejdsgiver betaler alle øvrige omkostninger herunder 
løn samt transport. Kredsen betaler kursusafgiften. 
 
Når der er gennemført 2 forløb, evalueres forløb i forhold til deltagers udbytte og oplevelse, 
kredsens afsatte økonomi. 
 
Hvis der skal gennemføres flere forløb, vil dette blive forelagt KB til beslutning. 
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Der forventes maksimalt 20 deltager pr hold svarende til en samlet udgift på 520.000 kr. 
fordelt over 2 år. 
 
Initiativet skal ses som et yderligere initiativ fra kredsens side målrettet arbejdsmiljøområdet 
ud over det projekt, der i skrivende stund fortsat er i gang. 
Pengene finansieres af midler afsat til AMiR i budgettet for 2020 og 2021 og den del, der ikke 
kan afholdes herfra trækkes fra formuen. 
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5.1 KB arbejdsgrupper 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
I januar 2020 drøftede kredsbestyrelsen funktionen af de forskellige nedsatte 
arbejdsgrupper og om nogle ikke mere var relevante link til referat fra januar 2020. 
Det blev besluttet at status for KB-arbejdsgruppernes arbejde og relevans skulle 
drøftes igen inden sommeren 2020. På grund af hele situationen omkring Covid-19 
har denne opgave været nedprioriteret og grupperne har ikke haft mulighed for 
drøftelser. 
Status på KB arbejdsgrupper er derfor udsat til behandling på kredsbestyrelsesmøde 
i september 2020. 

https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_den_27_januar_2020.pdf
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5.2 Sygeplejerske situationen 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Corona påvirker mange af de emner kredsen har arbejdet med i de seneste måneder, 
hvor der forud for denne aktuelle sundhedskrise var en række gode aktiviteter og 
initiativer i gang.  
I den aktuelle situation er fokus skiftet til at handle mere om at sikre de helt 
grundlæggende rettigheder i overenskomster og arbejdstidsaftaler. 
Der er særligt i det regionale område, som konsekvens af styrelsens krav til 
regionerne om at sikre et relativt stort beredskab, udfordringer og intense drøfter 
med arbejdsgiverne om rettigheder og vilkår. 
Samtidig med dette har kredsen taget initiativ til forhandling af en række krav med 
regionen og tilsvarende er DSR centralt sammen med en række andre organisationer 
med ansatte indenfor sundhedsvæsenet i dialog med Danske Regioner. 
I februar måned var et af hovedtemaerne i det regionale område at kunne sikre 
arbejdskraft af sygeplejersker ”nu og her” og i de kommende år. Alle initiativer er 
tidligere beskrevet. I skrivende stund kan det konstateres, at arbejdsløsheden bland 
sygeplejersker i Syddanmark er steget en anelse. Baggrunden for dette skal sikkert 
findes flere steder og særligt Covid-19 spiller en væsentlig rolle. 
Nogle bud er, at det eksterne vikarforbrug falder, flere sygeplejersker, der normalt 
arbejder i Norge er vendt hjem og nye stillingsopslag venter, da ledelsen har kunne 
flytte ressourcer rundt. 
Politisk i kredsen er at få sikret rettigheder og vilkår samt få etableret dialogen om 
rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i sundhedsvæsenet, da der 
grundlæggende ikke er ændret på udfordringerne – tværtimod. 
På uddannelsesområdet dimitterer vanen tro 5 uddannelsessteder nye sygeplejersker 
i juni måned. Det har grundet Covid-19 ikke været muligt at gennemføre de vanlige 
initiativer målrettet 7. semester. Der er som alternativ udarbejdet video og 
gennemført web-undervisning enkelte steder. Derfor er der heller ikke den helt 
samme fornemmelse af jobsituationen, som vi plejer at have på dette tidspunkt. 
Forventningen er dog, at hovedparten vil gå direkte ud i arbejde fra studiet. 
 
Udviklingen følges tæt.  
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6.1 Henvendelser 
Intet. 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 15. juni 2020 

7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
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8. Eventuelt 
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9. Punkter til senere dagsorden 
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10. Evaluering af mødet 
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