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1. Mødets åbning 
Til orientering er der medsendt en oversigt over deltagere i kredsbestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 12.4.2019 
 

2. Dagsorden 
 

 

2.1 Referat 
Godkendelse af referat fra 11.marts 2019 
 
 

https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_kb-moede_den_1132019.pdf


3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 12.4.2019 

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 
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3.2 Sundhedsreformen 
Indstilling: 

• At KB drøfter oplægget til den kommende sundhedsreform 
 
Sagsfremstilling: 
 
Regeringen og Dansk folkeparti har vedtaget et oplæg til kommende reform af det 
danske sundhedsvæsen. 
Implementeringen afhænger givetvis af det kommende folketingsvalg og dermed 
den kommende regerings vilje til at sætte et konkret lovforslag til afstemning. 
Kredsbestyrelsen har kort drøftet elementerne i det tidligere oplæg. 
 
I den kommende tid vil der være mange muligheder for at komme i dialog med 
folketingskandidater, der kommer til at drøfte oplæg til sundhedsreform. Derfor er 
det vigtigt at KB har en drøftelse af indhold og ikke mindst har et billede af, hvilke 
elementer DSR arbejder for gennemføres reform eller ej. 
 
Drøftelsen er ligeledes en forberedelse til det kommende KB seminar, hvor der er 
inviteret én regionspolitiker og én kommunalpolitiker, til at give deres bud på 
fremtidens sundhedsvæsen og herunder behov for reform koblet med deres syn på 
sygeplejerskers rolle. Tilsvarende inviteret to ledende sygeplejersker for at de kan 
give deres bud på sygeplejerskers rolle fremad og samarbejdet mellem sektorer. 
 
Politisk har kredsen tidligere meldt ud, at der er behov for at løse 
underfinansieringen af sundhedsvæsenet og ikke behov for nye strukturreformer. Og 
slet ikke reformer, der udvander den politiske indflydelse på et væsentligt 
velfærdsområde. Der er godt, der er blik for sygeplejerskers betydning og behov for 
at uddanne flere og herunder behov for at styrke sygeplejerskers autonomi. 
 
Oplæg til reform kan læses her: https://www.regeringen.dk/media/6592/et-staerkere-
sundhedsvaesen-taettere-paa-dig.pdf 
 
Dansk Sygeplejeråd centralt har udarbejdet et kort notat, der beskriver de 
væsentligste forskelle på det tidligere oplæg og det vedtagne. Dette vedlægges til 
orientering. 

https://www.regeringen.dk/media/6592/et-staerkere-sundhedsvaesen-taettere-paa-dig.pdf
https://www.regeringen.dk/media/6592/et-staerkere-sundhedsvaesen-taettere-paa-dig.pdf
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3.3 Fra deltid til fuldtidsansættelse 
Indstilling: 

• At KB drøfter og kommer med ideer til, hvordan deltidsansatte sygeplejersker 
kan motiveres til fuldtidsansættelse under nye rammer og tilsvarende 
hvordan fuldtidsansatte kan fastholdes 

 
Sagsfremstilling: 
Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark arbejder med at kunne levere arbejdskraft til 
de opgaver sygeplejersker løser i dag og derudover kunne løse i nærmeste fremtid. 
Der er mangel på sygeplejerskers arbejdskraft og derfor er der mange vinkler og 
mange initiativer i spil for at kunne sikre arbejdskraftens tilstedeværelse. 
Det spænder fra rekruttering til uddannelsen, forhøjelse af studiepladser, mindske 
frafald underuddannelse, fastholde i fag, mindske fravalg efter uddannelse og sikre 
arbejde igennem livsfaser. 
 
Arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder er væsentlige fokusområder, der også 
arbejdes med. 
 
Fokus i dette punkt til KB mødet er den flig af ovenstående der omhandler 
muligheden for at få sygeplejersker til frivilligt at vælge fuldtidsansættelse til fremfor 
deltidsansættelse. 
Den grundlæggende tilgang er: 

- Det er godt sygeplejersker har mulighed for at vælge deltidsansættelse 
som et aktivt tilvalg i den enkeltes liv. 

- Det er et krav at alle kan vælge fuldtidsansættelse til og at mulighed 
findes som tilbud til alle. 

- Det er uacceptabelt, hvis man tvinges til deltidsansættelse fx med afsæt i 
dårlige arbejdsvilkår. 

- Livsfaser kan have behov for særlige løsninger fx kobling mellem arbejde 
og delpension. 

 
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark har for nylig indgået en rammeaftale med 
Region Syddanmark, hvor ét af elementerne er, at deltidsansatte, der som led i 
ansættelsen optjener ulempeydelser (aften-, nat-, weekendarbejde) kan veksle 
værdien af dette til fuldtidsansættelse (højere ansættelsesbrøk) og samtidig 
afspadsere tilsvarende timer. 
 
Det betyder i praksis, at den enkelte skal præstere samme arbejde, men sikres bedre 
vilkår under ferie, barsel, pension, beskyttelse af frihed. 
For ledelsen betyder omlægningen at fremmødet i området er uændret og dermed 
samme antal hoveder i planlægningen som tidligere. 
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Økonomisk betyder omlægning en udgift for ledelsen på ca. 10% i pension som 
differencen mellem pension på ulemper og pension på løn. 
 
For en konkret sygeplejerske på 25 år, der med ovenstående model går fra 32 timer til 
37 timer er der beregnet, at pensionsbetalingen pr. måned stiger med ca. 400 kr. 
Dette bliver ved pensioneringen til en forbedring af pensionen livsvarigt på omkring 
11 %. 
(ovenstående eksempel er fra Sygehus Sønderjylland med en beregning fra PKA). 
 
Derudover får ledelsen samlet set en større mængde arbejdskraft til rådighed i 
planlægningsfasen, der samlet set på lette arbejdspresset og planlægningen. 
 
Der arbejdes aktuelt med at få rammeaftalen omsat i praksis og dermed drøftet lokalt 
via FTR/TR og de lokale ledelser. 
En helt grundlæggende udfordring er den enkelte ansattes tiltro til mulighederne i 
ovenstående fortælling. 
 
Derfor ønskes en drøftelse og idegenerering til, hvordan aftaler/målsætninger 
omsættes, så vi holder fast i de grundlæggende værdier og synliggør nye 
muligheder, som en flig af kredsens arbejde med levering af arbejdskraft. 
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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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3.5 Projekt Change Day 
Indstilling: 

• At KB har 2. behandling af projekt Change Day og godkender at kredsen 
indgår i samarbejdsprojektet 

 
Sagsfremstilling: 
Kredsformanden har efter sidste KB møde drøftet KB´s input med DSR centralt. 
Disse har givet anledning til en kritisk revurdering af organisering i bl.a. styregruppe 
og KB´s involvering. 
Derudover er det også blevet præciseret, at der ikke er tale om at DSR overtager projektet, 
men om at Change Day gruppen har efterlyst støtte og DSR har en interesse i at afprøve 
forskellige veje til at understøtte tankerne om involvering og handlekraftige fællesskaber. 
Sammenfattende har det betydet at arbejdet med at understøtte gruppen fortsætter og 
herunder at selve projektdelen nu er konkretiseret til at være samarbejde i en kreds med 
adgang til arbejdsplads via FTR som beskrevet. 
Derudover er der mulighed for at den kreds, der involverer sig, kan trække læring mere 
direkte. 
Kredsformanden ser fortsat et potentiale i at kredsen tilbyder sig som samarbejdspart i 
projektet og dermed understøtte ildsjæle i kredsen med mulighed for at det kan spredes 
yderligere. 
Det anbefales at KB tilslutter sig at kredsen indgår i samarbejdsprojektet. 
 
Det reviderede oplæg til samarbejdsprojekt vedlægges til orientering, 
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3.6 Fagkongres 2020 – udviklingsworkshop 
Indstilling: 

• At KB beslutter hvem der deltager fra kreds Syddanmark 
 
Sagsfremstilling: 
På HB møde i december 2018 blev det besluttet at fagkongressen skal holdes den 27. 
– 27. maj 2020. Der skal i den forbindelse holdes en udviklingsworkshop den 13. maj 
2019 med deltagelse af politikere og medarbejdere. 
Kredsbestyrelsen bedes beslutte hvem der skal deltage i udviklingsworkshoppen - se 
invitationen nedenfor. 
OBS. Der holdes TR-seminar den 13.5.2019 i kreds Syddanmark 

  
Invitation til 

  
Udviklingsworkshop vedr. planlægning af Fagkongres 

den 13. maj 2019 fra kl. 10.00-15.30 i Kvæsthuset  
  
Formålet med udviklingsworkshoppen er sammen at udvikle input til indhold, 
oplægsholdere og arbejdsformer til et rammeprogram for Fagkongressen med 
arbejdstitlen ”Sygeplejerskers rolle i sundhedsvæsenet i 2030”. 
  
Resultatet af udviklingsworkshoppen vil indgå i projektledelsens endelige udformning af 
et interessant program med varierende, dynamiske og involverende arbejdsformer til en 
Fagkongres.  
  
Et detaljeret program skal besluttes af HB i august 2019. 
  
Input fra Fagkongressen i 2020 skal efterfølgende kunne danne grundlag for formuleringen 
af en fremtidig professionsstrategi, der efter en involverende proces skal vedtages af 
kongressen. 
  
Deltagere på udviklingsworkshoppen: 

• Politikere og medarbejdere fra kredse, LF og SLS, der kan bidrage med 
ideer og erfaring 

• Projektgruppen i Kvæsthuset 
  
Praktiske informationer 
DSR dækker tabt arbejdsfortjeneste (for ikke frikøbte) og transportudgifter for 2 
repræsentanter pr. kreds, LF og SLS. 
  
Der fremsendes et rammeprogram for udviklingsworkshoppen i starten af maj måned– 
men vi kan allerede nu love, at vi undervejs kommer til at afprøve og vurdere 
arbejdsformer, der også vil kunne anvendes til Fagkongressen 
  
Tilmelding:  
Tilmelding til udviklingsworkshoppen skal ske til Dorte Baundal på dba@dsr.dk senest den 
26. april. 
  

 

mailto:dba@dsr.dk
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5.1 1. maj arrangement 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 

Sagsfremstilling: 
Traditionen tro er DSR, kreds Syddanmark deltagere ved 1. maj arrangementet i 
Kongens Have, Odense. En gruppe fra KB har deltaget i planlægning af 
arrangementet i teltet, der igen i år afholdes sammen med en række andre 
sundhedsorganisationer. 
 
Med udgangspunkt i FN’s verdensmål holder overlæge Morten Sodemann, 
Indvandrermedicinsk klinik og næstformand i DSR Dorthe Danbjørg oplæg om 
ulighed i sundhed med efterfølgende debat. 
 
Formiddagens arrangement er fra kl. 11.00 til 12.30 
 
Det officielle program: 
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5.2 Folkemøde på Bornholm  
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
På HB den 16. januar 2019 blev temaet for Folkemødet besluttet skulle være – Fagligt 
forsvarlige normeringer. Derudover nåede HB frem til sloganet: ”En sygeplejerske 
mere gir liv til flere”  
Folkemødet har besluttet at der overordnet sættes fokus på FN’s verdensmål i 2019. 
HB har vedtaget at DSR vil markere verdensmål 3 (sundhed og trivsel) og 8 
(anstændige jobs og økonomisk vækst).  
 
I år er der 16 organisationer med i Det Fælles Sundhedstelt og der en række fælles 
arrangementer:  

- fredag er der fælles debat efterfulgt af netværksarrangementet.  
- Der er mulighed for stand fredag og lørdag mellem 09.00 og 12.00.  
- Der en dialog i gang med Danske regioner ang. et samarbejde med deres 

”fremtidslaboratorium” som er et samarbejde med Dansk Design Center hvor 
folkemødedeltagerne tages med på en oplevelsestur til sundhedsvæsenet anno 
2050 efterfulgt at samtale/debat om scenarierne. Scenarierne er: Det meste for de 
fleste, Det sunde menneske, Det forebyggende og altomfattende sundhedsvæsen og 
Det ekstremt markedsdrevne sundhedsvæsen 

 
Der er nedsat flere arbejdsgrupper med deltagelse af DSR-politikere og medarbejdere 
– styregruppen omkring fællesteltet, kredsenes arrangement i teltet, det sociale 
arrangement samt merchandise.  
Disse grupper arbejder med at forberede arrangementer mm. Gruppen omkring 
kredsenes arrangement er dog lidt udfordret i forhold til at finde politikere som 
ønsker/har mulighed for at deltage. Kredsarrangementet holdes torsdag  
den 13. juni kl. 18.00 – 18.45. 
 
Der vil atter i år være en Christianiacykel til rådighed under folkemødet. Det drøftes 
om der evt. kan laves et cykel-kit med pakker med merchandise til hver dag, således 
er der er nok til alle. 
 
Kommunikationsafdelingen i Kvæsthuset vil i år også være tilstede på Bornholm og 
øge den kommunikative indsats på hjemmeside og SoMe. 
 
DSR kreds Syddanmark deltager i år med 13 bestyrelsesmedlemmer og 2 
medarbejdere. 
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5.3 Paneldebat på kvartalsmøder forår 2019 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsen har netop afprøvet en ny og anderledes måde at involvere medlemmer 
direkte i kredsens arbejde på. 
Afsættet var: 
Hvordan bliver Dansk Sygeplejeråd endnu bedre?  
Vi har brug for din hjælp. Kreds Syddanmark efterlyser medlemmer, der har lyst til at bruge 
nogle timer på at være paneldeltager. 
 
Har du forslag til, hvordan vi kan gøre Dansk Sygeplejeråd endnu bedre? Så vil vi rigtigt 
gerne lytte. Kreds Syddanmark efterlyser medlemmer, som har lyst til at fortælle om deres 
ønsker, krav og forventninger til Dansk Sygeplejeråd, dets kredse og tillidsrepræsentanter.  
Har du noget på hjertet, og har du mulighed for at deltage på en eller flere af følgende dage?  
• Mandag den 25.2.2019 i Fredericia 
• Tirsdag den 26.2.2019 i Esbjerg 
• Onsdag den 27.2.2019 i Odense  
• Mandag den 4.3.2019 i Rødekro 
 
Du er velkommen til at deltage fra klokken 8.30-14.30, hvis du har mulighed for det. Dansk 
Sygeplejeråd betaler din tabte arbejdsfortjeneste og kørsel. Formiddagen vil bestå af oplæg 
om og diskussion af den kommende sundhedsreform.  
Alternativt kan du deltage klokken 13.15 til 14.15 (eventuelt med frokost fra 12.30). Så 
betaler Dansk Sygeplejeråd tabt arbejdsfortjeneste for 4 timer samt kørsel.  
 
Baggrund 
Ved sidste ordinære kongres i maj 2018 blev Dansk Sygeplejeråds love ændret, og det blev 
besluttet at både kredsbestyrelsen og tillidsrepræsentanterne skal tættere på medlemmerne.  
Kredsbestyrelsen skal i højere grad inddrage almindelige sygeplejersker. 
Tillidsrepræsentanterne skal også styrke fællesskabet på arbejdspladserne gennem 
involvering og samarbejde.  
Vi vil gerne have forslag til, hvordan denne involvering og dette samarbejde kan foregå for at 
kunne varetage medlemmernes interesser bedst muligt.  
 
Send os en mail 
Hvis du har lyst og mulighed for at deltage ved et eller flere af de nævnte møder, så send dit 
navn og medlemsnummer, samt hvor du er ansat til: johnchristiansen@dsr.dk.  
Sidste frist er mandag den 17.12.18 klokken 8. Vi svarer hurtigst muligt. 
Kreds Syddanmark vælger fem sygeplejersker til hvert møde, og vi prioriterer bredde i både 
geografi og arbejdspladser. Studerende er også velkomne. De øvrige deltagere ved 
møderne vil være tillidsrepræsentanter og kredsnæstformænd i Dansk Sygeplejeråd, Kreds 
Syddanmark. 
 
De 39 sygeplejersker, der meldte sig, fik efterfølgende følgende opgave: 
 
 Kære paneldeltager  
Tak fordi du vil hjælpe med at gøre Dansk Sygeplejeråd endnu bedre!  

mailto:johnchristiansen@dsr.dk
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Vi nærmer os de 4 planlagte kvartalsmøder, hvor du har meldt dig som paneldeltager. Det 
skal du indledningsvis have en stor tak for.  
Det er første gang vi i kredsen forsøger os med et sådant initiativ og håbet er, at det er en af 
vejene til at skabe mere involvering helt tæt på arbejdspladsen.  
Du får en lille hjemmeopgave før vi ses.  
Jeg planlægger seancen med at du får tid til at præsentere dig selv og din baggrund, og 
herunder at du overvejer  
• • 2 emner i bred forstand som du er glad for at DSR gør i dag  
• • 2 emner som du savner/mangler fra DSR  
 
Tænk DSR som kredsen og TR/FTR i forhold til din arbejdsplads, så vi kommer til at drøfte 
det der foregår tæt på i kredsen.  
Tanken er at det kunne give et afsæt for en efterfølgende debat i plenum – give et blik på, 
hvad der virker godt og give et oplæg til, hvad vi mere kunne gøre.  
Det vil med over 30 deltagere samlet de 4 gange give 60 input til hvert tema.  
Jeg glæder mig til at hilse på dig.  
Velmødt!  
John Christiansen 
 
Hvilke erfaringer er samlet? 
Indledningsvis gav det en meget positiv respons og anerkendelse fra medlemmerne, 
der gav udtryk for at det er positivt, at kredsen er åben for andres input. 
Det blev undervejs besluttet at gøre brug af alle 39, der meldte sig fremfor at sortere 
nogle fra. Det kan så konstateres at der samlet set på de 4 dage deltog 20. Der var et 
stort frafald, der skyldes sygdom og omlægning af tjeneste og for enkelte 
”sommerfugle i maven”. 
 
Der er samlet set givet 33 input til emner og områder, der fungerer godt og 46 input 
til forbedringsmuligheder. 
Emnerne spænder bredt fra mere synlighed til hjælp til at læse lønsedler og konkrete 
ønsker til lønaftaler i ét konkret ansættelsesområde. 
 
Samlet set en spændende proces, der gav anledning til debat med TR-gruppen. 
 
Formandskabet har sat fokus på særligt forbedringsmulighederne og planen er på 
kommende TR - seminar i maj måned at gå i dybden med 4 af emnerne, der er gået 
igen ved samtlige arrangementer for at få yderligere fremdrift i netop disse 4 
indsatsområder. 
Det drejer sig om: 

1) Særligt fokus på den nyuddannede 
2) Sygeplejen – TR´s faglige profil som medspiller i at sætte faget og udvikling af 

profession, roller på arbejdspladsen. 
3) Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår (passer sammen med KB´s beslutning om fokus på 

dette og kredsens projekt) 
4) Stil lønkrav (passer sammen med HB beslutning og den udrulning, der kommer 

senere med fokus på netop dette) 
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5.4 Status på DSR’s nye kommunikationsstrategi 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Det forventes at der på mødet kan vises en lille video (ca. 5 min.) som vil orientere 
om arbejdet med og status på den nye kommunikationsstrategi  
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