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Dagsorden  
Kredsbestyrelsesmøde 

den 17. juni 2019 
kl. 9.00 – 15.30 

der er kaffe fra kl. 8.30 
 
Kl. 9.00 – 11.00 Oplæg ved Søren Pedersen vicedirektør ved UCL  
Fremtidens rekruttering og fastholdelse af studerende i uddannelsen og hvordan 
professionshøjskolerne arbejder med dette, set ud fra det stigende behov for 
sygeplejersker generelt. 
Herefter debat 
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1. Mødets åbning 
Kredsformand John Christiansen åbner mødet 
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2. Dagsorden 
 

 

2.1 Referat 
Godkendelse af referat fra møde den 12. april 2019  
 

https://dsr.dk/system/files/ofa/197/referat_kb_moede_den_1242019.pdf
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3.1 Aktuelt 
Indstilling: 

• At KB drøfter aktuelle problemstillinger i deres lokalområder 
 
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 

 
 
 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 17. juni 2019 

3.2 Ny vision for DSR 

Indstilling: 
• At KB drøfter Hovedbestyrelsens oplæg til ny vision for Dansk Sygeplejeråd 

 
Sagsfremstilling: 
Hovedbestyrelsen (HB) har iværksat beslutningen fra kongressen 2018 om at der skal 
udarbejdes en ny vision og et nyt værdigrundlag for Dansk Sygeplejeråd. Der er 
udarbejdet en proces for arbejdet med dette hen imod kongressen 2020, hvor en ny 
vision og et nyt værdigrundlag skal besluttes. 
Konkret ønskes inspiration til Hovedbestyrelsens workshop i august som en del af 
fase 2 (se bilag). Formålet er at etablere et fælles billede af relevante udfordringer og 
muligheder som DSR står overfor, og at udforme visionstemaer der skal inkluderes i 
det videre arbejde. 
KB bedes drøfte input til den nye vision ud fra HB - dagsorden og vedhæftede bilag. 
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3.3 Lokale politiske temaer 
Indstilling: 

• At KB beslutter 2 lokale politiske temaer som kreds Syddanmark skal have 
fokus på 

 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen behandlede punktet i september og igen i december 2018 hvor det 
blev besluttet, hvilke lokale politiske temaer, der skulle behandles på de kommende 
kredsbestyrelsesmøder. 
Indsat beslutningen fra december 2018 
Der blev indsamlet en række forslag som der på indeværende møde skal drøftes og der skal besluttes 
hvilke forslag der skal drøftes på de kommende møder med et lokalpolitisk perspektiv: 
 

• Mangel på sygeplejersker 
• Nyuddannede på arbejdsmarkedet / parathed 
• Sektorovergange 
• Bevarelse af faglighed i drift 
• Rekruttering af sygeplejersker 
• Mangel på sygeplejersker betyder mangel på faglig sparring i hverdagen 
• Respekt for vores faglighed 
• Ledelse / faglighed 
• ”shopping” blandt de erfarne sygeplejersker 
• Sygeplejersker som daglejere (udlån til andre afdelinger) 
• Sygeplejersker som ledere af borgerforløb/fagledelse 
• Fastholdelse af specialuddannede sygeplejersker 

Kommentarer: 
Der er ønske om at temaet omkring rekruttering af sygeplejersker også kommer til at  
indeholde fastholdelse af sygeplejersker. 
Desuden tilføjes yderlig 2 temaer til de øvrige: 

• Faglige fællesskaber / klubber 
• Efter- videreuddannelse (og vilkår) / kompetenceudvikling / specialuddannelse / forskning 

 
Bestyrelsen har prioriteret følgende: 

• Respekt for fagligheden 
o Mangel på sygeplejersker 
o Nyuddannede på arbejdsmarkedet / parathed 
o Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker 
o Mangel på sygeplejersker betyder mangel på faglig sparring i hverdagen 

• Sygeplejersker som daglejere (udlån til andre afdelinger) – dette afsøges nærmere via TR 

De øvrige temaer følger senere. 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 17. juni 2019 

Beslutning: 
• KB har med ovenstående kommentarer vedtaget indstillingen 

 
 
De 4 emner, som kredsbestyrelsen umiddelbart har prioriteret, er der arbejdet med 
på en række områder. 
 

• Der har været politiske initiativer, hvor det er lykkedes at påvirke regionen til 
afsættelse af midler til særligt belastede områder. Det tyder på, at dette 
initiativ fortsætter og muligvis udvides. 

• Emnet samspil med uddannelsesstederne har været på dagsordenen i 
uddannelsesudvalg med fokus på særligt den kliniske del af uddannelsen. 

• Der arbejdes aktuelt ved UC-Syd med at udvikle et fritvalgs modul på 7 
semester, der netop sigter på overgang fra studerende til sygeplejerske og 
klinisk ledelse. Det forventes etableret i efteråret. 

• Borgmestermøderne og de øvrige politiske møder har alle fokus på 
sygeplejerskens rolle og dermed underforstået rekruttering og fastholdelse. 

• Regionsaftalen og fokus på fuldtid/deltid er under implementering. 
• Sygeplejersker opfordres til at stille krav både som nyuddannet og erfaren. 
• Der arbejdes flere steder konkret med introprogrammer for nyuddannede. 

Det 4. emne med sygeplejersker som daglejere har ikke fyldt væsentligt, men der er 
alligevel lavet artikel i Kredsløbet 2/2019 med sigte på vikaransættelse. Muligvis skal 
dette foldes mere ud. 
Senest har den sidste skole i området søgt om, og fået godkendt udvidelse med 20 
pladser. 
Emnerne er ikke afsluttede, men er godt udtømte og lagt i spor. Og vurderingen er at 
der vil skulle arbejdes med emnerne fortsat. 
 
Politisk i Kredsbestyrelsen er der plads til nye emner fra listen, hvis disse fortsat er 
aktuelle eller at supplere listen med nye emner. 
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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. 



4. Økonomi 
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4.1 Forbrugsrapport 30.04.2019 
Indstilling: 

• At KB godkender forbrugsrapport pr. 30.04.2019 
 
Sagsfremstilling: 
Kredschef Jan Villumsen vil under mødet gennemgå status på regnskabet pr. 
30.04.2019. 

Bilag – Syddanmarks økonomi pr. 30.04.2019 
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5.1 Folkemøde på Bornholm 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
En stor gruppe fra KB har deltaget i Folkemødet på Bornholm fra den 13 – 16. juni. 
Der vil på mødet være en mundtlig orientering om oplevelser og debatter der har 
gjort særlige indtryk under Folkemødet. Alle deltagere fra dagene bedes overveje 2 
vigtige pointer eller oplevelser de vil dele. 
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5.2 Status på Healthcare Logistics Providing Robot 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Under Uddannelses- og forskningsministeriets styrelse for forskning og innovation 
er der samlet forslag interessante forslag som via offentlige strategiske investeringer i 
forskning skal bidrage til at løse samfundets udfordringer og skabe vækst og 
velstand. FORSK2025 skal danne grundlag for, at fremtidens investeringer i 
forskning foretages på baggrund af solid viden om samfundets forskningsbehov og 
de nye muligheder, som forskning kan føre med sig. 
 
FORSK2025 udpeger fremtidens løfterige forskningsområder, som de ses fra 
erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige 
interessenter. Her ses ’automatisering’ som en af de centrale tendenser for 
sundhedsvæsenet de næste 10-20 år; det gælder lægelige- og serviceopgaver, hvor 
udbredelsen af robotteknologi er væsentlig. I takt med den teknologiske udvikling 
understreger en analyse fra Teknologisk Institut, at robotter og automatisering er på 
vej til at blive hverdag i mange af landets virksomheder. De danske hospitaler 
forventes ligeledes at følge udviklingen, så de kan fastholde deres position blandt 
førende hospitaler i verden. 
 
Et af forskningsprojekterne (Helper) er udviklingen af en robot-baseret løsning til at 
understøtte plejepersonalet med logistik-opgaver. Det handler om udvikling af et 
koncept, hvor en robot bringer sygeplejeartikler hen til det sted, hvor sygeplejersken 
skal bruge tingene. Altså spare sygeplejersken for unødige skridt og lette 
arbejdsgangene på fx et afsnit, så man ikke skal løbe i pendulfart til et depot men får 
bragt tingene til sig. Så det handler om de sidste 30 meter hen til patienten. Der er 
masser andre ting der flytter varer osv. Udfordringen er at finde vej de sidste 30 
meter og finder ud af hvad sådan en fyr skal trille rundt med. Er det venflon eller 
bleer osv. 
Robotten vil blive afprøvet på tre forskellige hospitaler, hvor robotten vil blive testet 
i driften for at evaluere den tekniske løsning, men også i samspillet med personalets 
arbejdsgange samt interaktion med personale, patienter og pårørende. Ved 
udviklingen af robotten inddrages projektpartnernes kompetencer til at dække 
aspekter som hygiejne og integration med andre logistik-systemer. 
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For hospitaler er man i gang med at forberede en business case med fokus på: 
•Gennemsnit af tid, plejepersonalet anvender på at hente varer pr. vagt, pr. dag og 
pr. år 
•Mangel på sygeplejersker (i timer) pr. dag og pr. år 
•Udgifter til robotløsning pr. år 
•ØKONOMI: sparet tid hos plejepersonalet ved robot = ↓ udgifter til pleje 
•KVALITET: sparet tid hos plejepersonalet ved robot = ↑ tid til pleje 
Kredsen har en naturlig interesse i at give input til business casen. 
 
Kredsformand John Christiansen er inviteret til at deltage som part i projektet på 
vegne af kredsen.  
Muligheden er, at dette kan give adgang til at andre med direkte relevans i plejen 
kan inddrages undervejs i projektet, for eksempel tillidsrepræsentanter i MED vedr. 
teknologiaftaler. 
Der er ingen økonomi forbundet med deltagelsen fra kredsens side. 
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5.3 Status på opringning til medlemmer 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Formandskabet og en gruppe fra kredsbestyrelsen ringer til nyuddannede 
sygeplejersker og 10 års jubilarer 2 gange årligt (2x2 aftner). 
 
KB besluttede den 14.11.2016 at der skulle ringes til de nyuddannede sygeplejersker 
ca. ½ år efter endt uddannelse. Formålet var medlemspleje, synlighed og øget 
fastholdelse i DSR. Projektet har løbende været evalueret og er nu ikke længere et 
projekt men en fast del af medlemsplejen.  
Siden starten er det blevet besluttet også at ringe til sygeplejersker med 10-års 
jubilæum. Da opringninger til både de nyuddannede og 10 års jubilarerne forgår de 
samme aftner blev der i den forbindelse etableret en gruppe fra KB til at hjælpe 
formandskabet med at ringe. 
Der ringes hver aften til ca. 75 - 100 medlemmer. Det lykkes ikke at få etableret 
kontakt med alle der ringes til, men en del af disse sygeplejersker ringer selv op til 
kredsen efterfølgende. 
 
 
Erfaringerne  
Formandskabet og KB medlemmerne fra hjælpe gruppen giver udtryk for at det er 
en god politisk opgave som giver et godt billede af sygeplejerskernes hverdag. 
Alle oplever en positiv respons på opringning og især er 10 års jubilarerne positivt 
overraskede. De nyuddannede ved det efterhånden, da de bliver orienteret om det 
ved DSR’s kontakt med de studerende undervejs i uddannelsen. 
 
Det er en fornemmelse ved snak med de nyuddannede at flere bliver fastansatte og 
flere er på 37 timer. Men at der også fortsat er en del i vikariater med de udfordringer 
det giver. Intro er som udgangspunkt god og særligt blevet bedre de steder, der 
tidligere har haft problemer.  
Nogle fortæller dog fortsat om alvorlige svigt i intro. Om en svær start og balancen i 
arbejdsliv/fritid. 
Flere har set kredsens indsats vedr. fuldtid/deltid og pension og det har enkelte 
spurgt ind til. 
 
Snakken med 10 års-jubilarerne er en mere erfaren fortælling med større bredde der 
beretter om belastninger – men også glæden ved at være sygeplejerske. De spørger 
ind til konkret vejledning som de har svært ved at finde på hjemmesiden. Det kunne 
for eksempel være barsel og emner i relation til dette. Flere er et sted i deres karriere 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 17. juni 2019 

hvor de overvejer hvad der nu skal ske, enkelte overvejer at forlade faget og en del 
har svært ved at se sig selv i faget frem til pensionsalderen på grund af 
arbejdspresset. Desværre er der også nogle der fortæller om stress, mobning og 
problemer med at få arbejdsliv og fritid til at hænge sammen. 
Blandt 10 års-jubilarerne var en stor del ikke bekendt med at kredsen var begyndt at 
ringe til dem, og var meget positiv overraskede over dette initiativ. 
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6.1 Henvendelser 
Ingen  
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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 
• Evaluering af råderum til TR (sidst på året) 
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10. Evaluering af mødet 
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