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3.1 Kongres 2018 
I perioden fra 14. maj til 17. maj 2018 holder Dansk Sygeplejeråd ordinær kongres på 
Hotel Nyborg Strand, Nyborg.  
 
Kredsbestyrelsen har løbende forberedt sig på kongressen, hvilket også vil ske på 
dette samt det kommende møde. 
 
Under bestyrelsens behandling af kongres 2018 på dette møde er der tre 
underpunkter: 

3.1.1 – Kongressens temaer 
3.1.2 – Kredsens gæster til kongressen 
3.1.3 – Planlægning af kongresforberedelse 

Disse behandles som særskilte punkter. 
 
 
 
Materialet til kongressen fra Dansk Sygeplejeråd centralt, vil løbende lagt på 
nedenstående side https://dsr.dk/kongresforum/kongres-2018  
 
 
 
 
 
 
 

https://dsr.dk/kongresforum/kongres-2018
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3.1.1 Kongresforberedelse 

Indstilling:  
• at KB drøfter HB´s oplæg til rammeprogram samt HB´s forslag 

 
Sagsfremstilling: 
Rammeprogram og HB´s aktuelle forslag til kongressen 2018.   
HB har på de sidste ordinære møder drøftet forberedelse af kongressen 2018 
herunder hvilke forslag HB ønskede at stille. Nedenfor er indsat teksten fra det sidste 
ordinære HB møde om emnet. Flere af forslagene spiller ind i det lokale råderum i 
kredsen og i de drøftelser, der tidligere har været i KB. 
Der ønskes en overordnet drøftelse af de beskrevne rammer og de opstillede forslag, 
som kan være med til at påvirke den sidste del af planlægning og den politiske 
retning. 
  
Klip fra HB møde 7.3.2018.  
”Rammeprogram for ordinær kongres den 14.-17. maj 2018  
På HB-mødet i januar var der opbakning til at behandle tema om løn/ligeløn som en 
særlige debat-event samt at tematiseringen i politikpapiret sætter rammen for 
programmet for kongressen. Endvidere var der bred opbakning til, at der på 
kongressen anvendes forskellige virkemidler under hensyntagen til, at formen ikke 
skal overskygge indholdet, debatterne og en effektiv afvikling af kongressen. Der var 
endvidere forslag til at de faglige selskaber inviteres til at være en mere aktiv del af 
kongressen.  
Rammeprogrammet afvikles efter følgende overordnede plan:  
- Åbning  
- Formalia og beretning  
- Debat-event om Løn/ligeløn  
- Tema Kongrespapir  
o Samme værdier. Nye roller  
o Fra holdning til handling: Et sikkert og sundt arbejdsmiljø  
o Handlekraftige fællesskaber  
 
- Behandling af øvrige kongresforslag  
- Rammebudget og fastsættelse af kontingent  
 
Debat-event vedr. løn/ligeløn  
Afklaring af indhold og rammesætningen afventer proces og resultatet af OK18.  
 
Kongresforslag  



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden  16.4.2018 

Indkomne kongresforslag behandles i relation til de politiske temaer i 
Kongrespapiret.  
Øvrige kongresforslag, som ligger uden for de politiske temaer, behandles 
efterfølgende.  
 
Ny vision og værdigrundlag for DSR samt revision af holdningspapirer  
HB drøftede på mødet i januar at de politiske temaer giver afsæt for formulering af 
ny vision og værdigrundlag samt revision af holdningspapirerne. DSR’s nuværende 
Vision og værdigrundlag blev vedtaget af HB i august 2002 (revideret i 2012) efter 
forudgående høring, fokusgrupper og drøftelser på politiske seminarer.  
Holdningspapirerne er udarbejdet hen over de sidste 14 år. De aktuelle 6 
holdningspapirer er:  
- En levende organisation med et stærkt demokrati (2004, revideret i 2014)  
- En profession med høj værdi for samfundet (2004, revideret i 2014)  
- Et stærkt fag i udvikling (2004, revideret i 2014)  
- Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen (2004, revideret i 2014)  
- Mennesker er forskellige – men skal have lige muligheder (2008, revideret i 2014)  
- Sygeplejersker har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø (2018)  
 
På den baggrund foreslås det at HB sætter sig i spidsen for at udarbejde en ny vision 
og værdigrundlag med fremtidsrettede og attråværdige sigtepunkter, der sikrer 
sammenhæng til formål og de politiske pejlemærker, så vi i DSR kan samles om en 
fælles klar ambition, der kan være med til at begejstre og engagere medlemmerne. 
Den nye vision og værdigrundlag fremlægges godkendelse i kongressen.  
Med visionen og værdigrundlaget som grundlag vil det være HB’s opgave at 
foretage en opdatering, redigering og et mere ensartet udtryk af DSR’s 
holdningspapirer, der sætter retning for DSR’s fremadrettede politik.  
 
Kongresforslag om ny ramme for DSR’s kongres  
I forbindelse med udviklingsprojektet Sammen om DSR samt tidligere kongresforslag 
har  
der været ønske om en mere arbejdende kongres og om ændringer af kongressens 
hyppighed, indhold, afviklingstidspunkt og arbejdsformer. På den ekstraordinære 
kongres i juni 2017 blev DSR’s formål ændret, så det klart fremgår, at 
interessevaretagelse sker i et tæt samspil med medlemmer og tillidsvalgte gennem 
involverende, handlekraftige og forpligtende fællesskaber. Endvidere sætter de nye 
politiske pejlemærker retning for, hvordan det politiske formål kan realiseres. 
Endelig blev valgperioderne for lokalpolitikere i kredse og Lederforeningen ændret 
til 4 år.  
Det er kongressen som den øverste myndighed i DSR, der beslutter de overordnede 
politiske indsatser. I en verden i hastig udvikling er det nødvendigt løbende at sikre 
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fremdrift og justere kursen. En arbejdende kongres kan mødes løbende for at gøre 
status og drøfte, hvordan aktuelle fælles udfordringer kan løses.  
På den baggrund foreslås det, at HB fremlægger kongresforslag om at udvikle 
rammerne for DSR’s øverst besluttende myndighed, så der skabes en styrket 
sammenhæng ift. den politiske interessevaretagelse inden for den 4. årig 
valgperiode.  
Forslaget skal ses i sammenhæng med ændringerne i HB’s arbejdsformer mellem 
kongresserne, der vil styrke det politiske samspillet mellem kongressen, 
Hovedbestyrelsen og bestyrelserne i kredse, Lederforening og SLS.  
Det foreslås, at kongressen mødes 4 gange i valgperioden.  
Ved starten af valgperioden (år 1) afholdes en ordinær kongres på 3 dage. hvor den 
politiske strategi og indsatser for perioden fastlægges.  
Året efter (år 2) afholdes en endags temakongres, hvor status på aktuelle politiske 
strategier og indsatser drøftes og justeres.  
Midtvejs i valgperioden (år 3) afholdes der en to dages fagpolitisk kongres, hvor de 
professionsrettede og fagpolitiske strategier besluttes. Fagkongressen afvikles dels 
med deltagelse af kongresdelegerede, medlemmer og andre interessenter med fokus 
på faglig inspiration og fagpolitiske anbefalinger til fremtidige indsatsområder. Og 
dels afvikles en del af Fagkongressen med deltagelse af kongresdelegerede med 
fokus på beslutning af fagpolitiske indsatsområderne.  
I valgperiodens sidste år (år 4) afholdes en endags temakongres, hvor der gøres 
status i forhold til de politiske strategier og indsatsområder.  
Ressourcer: Forslag til ændring af afvikling af DSR’s ordinære kongresser betyder, at 
kongressernes samlede varighed bliver på 7 dage inden for den 4. årlige valgperiode. 
Der vil være færre udgifter til overnatning og frikøb og flere udgifter til transport.  
Formalia: Såfremt HB ønsker at fremsætte kongresforslag om ændrede rammer for 
DSR’s kongres udarbejdes konkret kongresforslag samt tekst til ændringer i lovene.  
 
Kongresforslag om ny ramme for generalforsamlinger i kredse og Lederforening  
Ud fra samme grundlag som forslag til ændring af rammerne for DSR’s kongres 
bygger på, vil der være mulighed for at DSR’s øverste besluttende myndigheder 
lokalt i kredse og Lederforeningen ændrer de formelle rammer for afvikling af 
generalforsamling hvert år. Dette kunne give økonomi og ressourcer til andre faglige 
og politiske arrangementer for tillidsvalgte og medlemmer. En mulighed kunne være 
at reducere antallet af generalforsamlinger til 2 indenfor den 4. årige valgperioden.  
Ændringerne skal ses i sammenhæng med de forslåede ændringer af DSR’s kongres 
og HB nye arbejdsformer mellem kongresserne, der vil styrke det politiske samspillet 
mellem kongressen, Hovedbestyrelsen og bestyrelserne i kredse, Lederforening og 
SLS.  
Ressourcer: Forslag til at reducere antallet af generalforsamlinger i kredse og 
Lederforeningen fra 4 til 2 inden for den 4. årige valgperiode betyder, at der vil 
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kunne frigøres økonomi og personaleressourcer til andre medlemsinvolverende 
aktiviteter.  
Formalia: Såfremt HB ønsker at fremsætte kongresforslag om ændrede ramme for 
DSR’s generalforsamlinger i kredsene og Lederforeningen udarbejdes konkret 
kongresforslag samt tekst til ændringer i lovene.” 
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3.1.2 Kongressens temaer 
Indstilling: 

• At KB drøfter kongressens temaer 
 
Sagsfremstilling: 
Hovedbestyrelsen har besluttet på kongres 2018 at sætte fokus på det enkelte 
medlem og DSR som medlemsorganisation. Ud fra dette er følgende tre temaer til 
kongressens behandling: 
 

• Nye roller 
o Hvilke roller får sygeplejerskerne i fremtidens sundhedsvæsen? 

• Handlekraftige fællesskaber 
o Fællesskabsarenaer 

• Arbejdsliv og arbejdsmiljø 
o Hvad skal der til for at det enkelte medlem og dennes leder i højere 

grad kan bruge den aktuelle viden om arbejdsliv og arbejdsmiljø på de 
enkelte arbejdspladser? 

o Hvilke aktiviteter kan DSR, KB, TR samt AMiR tage til forbedring af 
arbejdsmiljøet på de enkelte afdelinger, enheder, arbejdspladser? 

(se vedhæftet bilag). 
 
Kredsbestyrelsen bedes ud fra det medsendte bilag drøfte de tre temaer. 
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3.1.3 Kredsens gæster 
Indstilling: 

• At KB drøfter udkastet til invitationen til kredsens gæster 
• At KB fordeler opgaver i forhold til gæsterne 

 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har tidligere besluttet at indbyde 20 medlemmer/ TR samt alle 
bestyrelsessuppleanter 1 dag, efter eget valg, som gæster på kongressen. 
Desuden er alle 1. suppleanter inviteret til at deltage alle fire dage. 
 
På kredsbestyrelsesmødet den 5. marts blev det besluttet at der skulle sendes et 
officielt brev til samtlige deltagere med en beskrivelse af det kendte program samt på 
hvilken måde bestyrelsen ønsker at involvere medlemmerne/suppleanterne. 
 
Udkast til brev til medlemmer/suppleanter: 
Kære xxx 
Kredsbestyrelsen ser frem til at byde dig velkommen til Dansk Sygeplejeråds ordinære 
kongres 2018 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 
Når du kommer til Nyborg Strand skal du henvende dig ved DSR’s reception og blive 
registreret som gæst, hvorefter du vil blive henvist til kongressalen. Til orientering er 
kongressens mødetider følgende (med mulighed for ændringer): 

• Mandag 14. maj, fra kl. 13:00 (ukendt sluttidspunkt) 

• Tirsdag 15. maj, fra kl. 9:00 (ukendt sluttidspunkt) 

• Onsdag 16. maj fra kl. 9:00 – 17:00 

• Torsdag 17. maj fra kl. 9:00 – 15:00. 

En fra kredsbestyrelsen vil tage imod, og hjælpe dig lidt tilrette, samt sørge for at du kommer 
med til frokost.  
Der kan under kongressen være indlagt pauser hvor kredsbestyrelserne har mulighed for at 
drøfte problematikker/holdninger/forståelsesspørgsmål etc.  Du er velkommen til at deltage i 
sådanne møder, for derved at få en bedre forståelse for bestyrelsens beslutninger og 
arbejdsform under kongressen. 
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3.1.4 Planlægning af temadag den 7. maj 2018 
Indstilling: 

• At KB drøfter temadagen om kongresforberedelse 
 
Sagsfremstilling: 
Som forberedelse af DSR’s ordinære kongres 2018 er der afsat en temadag hvor 
kredsbestyrelsen har mulighed for at arbejde med forskellige aspekter omkring 
kongressen. 
For at give kredsbestyrelsen mulighed for indflydelse på dagen, bedes der være en 
tilkendegivelse af hvordan dagen skal planlægges. 
Det har dog været en vurdering at alt ikke kan nås denne dag, hvorfor kongressens 
temaer er drøftet under et tidligere punkt på dette møde. 
 
Som udkast kan programmet indeholde nedenstående: 
 

• Praktiske ting omkring en kongres 
• Kongressens forløb 
• Formalia  
• Gennemgang af samtlige kongres forslag 
• Aftale om arbejdsform på dagen 

 
 
Bilag – alle kreds Syddanmarks kongres forslag 
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3.2 Status OK18 

Indstilling:  
• At KB drøfter den aktuelle forhandlingssituation  

 
Sagsfremstilling: 
Der gives på mødet en mundtlig status på den aktuelle forhandlingssituation. 
Punktet behandles under dette som et lukket punkt. 
 
Forhandlingerne foregår aktuelt via forligsinstitutionen på 3 områder henholdsvis 
Statens, KL og Danske Regioner. Forhandlingerne foregår i det lukkede rum og der 
må ikke offentliggøres noget fra møderne. 
Det kan så konstateres, at der er ganske god pressedækning forud og efter de 
afholdte møder, hvor der især gives stemningsbilleder fra forhandlingsområderne. 
Forligsmanden har aktuelt udsat de varslede konflikter første gang med 14 dage, 
hvor reglerne for udsættelse og sammenbrud betyder at vi lokalt på arbejdspladserne 
nu skal være klar med 5 døgns varsel til at iværksætte de varslede konflikter. 
 
Der er gennemført en lang række beredskabsforhandlinger med både 
sygehusenheder samt kommuner. I skrivende stund udestår forsat dels afklaring af 
undtagelser dels forhandling af de lockoutede sundhedsplejersker i flere kommuner. 
 
Beredskabsforhandlingerne afdækker udfordringerne med at kunne stille et fagligt 
forsvarligt beredskab alle steder, hvilket afspejler hverdagens udfordringer med at få 
normering og opgaver til at hænge sammen. Billedet er dog yderst komplekst og 
varierer både lokalt og på landsplan. 
 
TR spiller alle steder en væsentlig rolle i at sikre at beredskabsforhandlingerne og 
alle steder har TR´s forberedelse været af afgørende betydning.  
 
Aktiviteter i kredsen 
Kredsens hovedfokus har været og er at få gennemført de forhandlinger, der skal 
understøtte den konkrete konflikt. Sideløbende med dette pågår der en lang række 
møder dels af fysisk dels mere virtuelt, hvor man på tværs af organisationer etablerer 
aktionsgrupper primært i de kommunale områder. Nogle er nyetablerede mens 
andre er tilknyttet netværk i relation til Danmark for Velfærds netværket. 
Kredsen forsøger at følge, deltage og understøtte initiativerne. Det er ganske 
udfordrende da noget er koblet på centrale beslutninger om demonstrationer på 
bestemte dage, mens andre lokalt kobler til byrådsmøder mv. 
Grundlæggende er det positivt at mange er involverede på kryds og tværs og så 
understøtter og deltage vi så godt det er muligt. 
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Der arbejdes på et landsdækkende overblik på aktiviteter på siden ”En løsning for 
alle” og lokalt opdaterer vi løbende kredsen aktivitetskalender. 
 
Økonomi 
Der er lagt et mindre rådighedsbeløb ud på FTR niveau, som tidligere beskrevet, der 
kan bruges til OK-aktiviteter. Derudover drøfter kredsformanden konkrete initiativer 
med kredsnæstformændene fx i relation til økonomisk støtte ved demonstrationer. 
Indtil videre er beløbene overskuelige. Der kan gives et mundtligt oplæg. 
Der er indkøbt merchandise dels til kredsen dels på tværs af kredsene, der bruges 
som markering undervejs ved aktiviteterne.  
Det er forventningen at en større del af udgifterne vil blive afregnet via 
garantifonden. 
 
Ikke-medlemmer 
HB har undervejs i forberedelsen bl.a. på kredsformandens opfordring drøftet de 
tidligere beslutninger om hvornår man skulle være medlem for at være omfattet. 
Baggrunden for denne opfordring er at det flere steder kan konstateres, at den 
varslede konflikt ikke har nogen effekt, da beredskabet udelukkende kan dækkes af 
ikke-organiserede. 
Det er ikke fordi flere har meldt sig ud, men netop ved rammer for beredskab bliver 
det tydeligt hvilken betydning det har i de konkrete områder. 
Det er en nødvendig drøftelse efter konfliktens afslutning og er en nødvendig 
drøftelse lokalt på arbejdspladserne mellem kollegerne, så de ikke-organiserede 
bliver klar over, hvilken betydning de har. 
HB´s ændring har indtil nu medført at flere end 300 har genindmeldt sig. 
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3.3 Projekt psykisk arbejdsmiljø 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på projekt psykisk arbejdsmiljø 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen vedtog i december 2016 at arbejde med et projekt omkring psykisk 
arbejdsmiljø. (projektbeskrivelse – bilag) 
Projektet startede op i sommeren 2017 hvor der blev annonceret efter 3 kommunale og 3 
regionale arbejdspladser til at deltage i projektet. Efter at tidsfristen for at søge blev udvidet 
lykkes det at finde 4 arbejdspladser der ville deltage. 2 regionale, en kommunal og en 
selvejende institution med regional driftsoverenskomst. 
 
Der blev 11. september 2017 afholdt et kickoff-møde i Fredericia hvor de 4 gruppers 
repræsentanter blev introduceret til projektet.(program – bilag) 
Mødet blev ledet af Arbejdsmiljøkonsulent Jette Hatting samt Kredsnæstformand og 
Kredschef. Desuden deltog en række af kredsens faglige konsulenter der til daglig indgår i 
kontorets Udviklingsforum for arbejdsmiljø. 
 
På kickoff-mødet blev deltagerne introduceret til selve projektet og temaet samt baggrunden 
for at afvikle det. Ligeledes blev de præsenteret for forskellige metoder til at arbejde med 
temaet lokalt. På dagen arbejdede de desuden med lokale initiativer og ideer til det videre 
arbejde. 
 
I projektperioden har der været mulighed for at mødes med samt bruge 
arbejdsmiljøkonsulenten lokalt til at facilitere det videre arbejde. Det har to enheder benyttet 
sig af. 
 
Der er afholdt et evalueringsmøde 17/1 2018 med deltagere fra de tre deltagende grupper. 
Her blevet der tilbudt de deltagende arbejdspladser et opfølgende møde i forsommeren ’18 
 
Der er efter evalueringsmødet udarbejdet en rapport af Jette Hatting (rapport -bilag). 
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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 Økonomi 
Intet  
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5.1 FTF ekstraordinær kongres 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Fredag den 13. april 2018, holder henholdsvis FTF og LO ekstraordinære kongressen 
omkring et muligt fremadrettet samarbejde. Såfremt der i hver af de to 
organisationer er enighed om en fremtidig sammenlægning, er der herefter 
konstituerende generalforsamling. 
Der vil på KB mødet være  en mundtlig orientering af resultat og forløb af dagen. 
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5.2 Forhandlinger med region Syddanmark 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Der vil på mødet være en mundtlig orientering. 
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5.3 Kredsbestyrelsens arbejdsgrupper 

Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Det har på grund af den forstående strejke / lockout og dermed forhandlinger 
omkring nødberedskab ikke været muligt at følge kredsbestyrelsens beslutning om 
nedsættelse af arbejdsgrupper. 
Dette vil så snart det er muligt blive igangsat. 
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6 Henvendelser 
Intet  
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
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8. Eventuelt 
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9. Punkter til senere dagsorden 
• Finansieringsmodel for Faglige Selskaber 
• Politisk tovholder 
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10. Evaluering af mødet 
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