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1. Mødets åbning 
John Christensen åbner mødet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 28.8.2017 
 

2. Dagsorden 
Pkt. 5.3 ønskes drøftet i KB. 
Dagsorden er godkendt. 
 

 

2.1 Referat 
Der mangler et link til referatet. 
Referatet er godkendt. 
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3.1 OK18 
Indstilling: 

• At KB vedtager forslag til OK18 
• At KB drøfter opretholdelse af ekstraordinært møde d. 21. september 2017 

 
Sagsfremstilling: 
I forløbet omkring indsamling af overenskomstforslag fra medlemmerne hos DSR, 
kreds Syddanmark, har der været planlagt fire fyraftensmøder. Disse møder har 
været afholdt og der er kommet forslag fra medlemmerne som er anført i bilag 3.1.1. 
Sideløbende med denne proces foregår der en elektronisk kravindsamling via 
hjemmesiden, blandt medlemmerne – i perioden 14. til 30. august. 
 
På dette møde skal bestyrelsen beslutte hvilke forslag der skal prioriteres og 
indsendes til DSR-c senest den 11. september. Der vil dog skulle tages forbehold for 
de elektronisk indsamlede forslag som er tilgængelige i kredsen den 2. september. 
 
 
I tidslinjen over OK18-forløbet er der følgende vigtige datoer: 
 

• 2. september 2017 elektronisk indsamlede forslag sendes til kredsene 
 

• 11. september 2017 frist for kredsens indsendelse af krav til DSR-C 
 

• 21. september 2017 ekstraordinært KB møde   - OBS 
 

• 25. september 2017 kravbehandling af DSR’s krav i HB 
 

• 29. september 2017 frist for fremsendelse til SHK 
 

• 10.-11. oktober 2017 2. behandling af SHK/FF krav 
 

• 2. november 2017 3. behandling af SHK/FF krav 
 

• 6. december 2017  4. behandling af SHK/FF krav 
 

• 12. december 2017 kravudveksling med arbejdsgiverne 
 

• 9. marts 2018  ekstraordinær kongres (forventelig) 
 

• 12. marts 2018  TR stormøde (forventelig) 
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Kommentarer: 
• Der er afleveret et overenskomstkrav fra omkring 400 sygeplejersker på SVS. 

Disse vil blive bragt med videre 
o Det vil dog være muligt at bruge den nuværende overenskomst og 

derved få højere honorering  
• Efter fristen for de elektronisk forslag indsamlede den 2.9.2017 og inden den 

10.9.2017 vil udkastet til kredsens overenskomstkrav blive revideret efter 
behov. Udkastet vil blive sendt til KB for kommentarer  

• DSR bliver meget udskældt for at være restriktive i forhold til 
arbejdstidsreglerne. Der er ikke opmærksomhed på at mange af reglerne beror 
på lovgivning 

•  Ligesom det er muligt at indbetale mere i pension, bør det så også være 
muligt at indbetale mindre, for herved at få flere penge her og nu? 

• Der skal skabes en ramme hvor der kan træffes individuelle valg. Blandt andet 
i forhold til kompenserende fridøgn 

• Arbejdstidsreglerne bør være lettere at læse og i den kommenterede aftale bør 
det være beskrevet hvad det beror på lovgivning 

• Man kan sætte krav om ekstra honorering (pension) af aften- nattevagter 
udelukkende i kommunerne, da regionen varsler færre ansatte i disse vagter 

• Efteruddannelse (arbejdsrelevant) skal honoreres i forhold til den reelle tid det 
tager. Det vil sige at er man ansat på deltid og skal på efteruddannelse på fuld 
tid, så skal man honoreres på fuld tid. Der ligger en problematik i forhold til 
forslag om at bruge bruttolønstræk til uddannelse 

 
 
Det endelige krav fra kreds Syddanmark vil blive sendt til bestyrelsen senest tirsdag 
den 5.9.2017. Hvis der er stor enighed vil der være yderlig kommunikation op til den 
10.9.2017. 

 
 
 
Beslutning: 

• KB har vedtaget det foreløbige udkast til forslag til OK18 med de aftalte 
ændringer 

• KB har besluttet at opretholde det ekstraordinære møde den 21. september 
2017 
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3.2 Opfølgning på kongres 
Indstilling: 

• At KB drøfter opfølgning på den ekstra ordinære kongres i juni 2017.  
• At KB beslutter den fremadrettede tilgang til KB mødeplanlægning. 

 
Sagsfremstilling: 
 
DSR holdt juni 2017 ekstraordinær kongres, hvor der med afsæt i HB´s 
kongresforslag samt de forslag, der blev udsat på den ordinære kongres i 2016, blev 
vedtaget en række forslag. 
Rammen for kongressen var den tidligere kongresbeslutning og de af HB 
formulerede pejlemærker for det videre arbejde. 
Derudover har vi i DSR’s love forpligtet os til, at interessevaretagelsen sker i et tæt 
samspil med medlemmer og tillidsvalgte gennem involverende, handlekraftige og 
forpligtende fællesskaber. 
Det forventes, at der ligeledes i HB materialet til det kommende HB møde, er et 
samlet overblik over kongressens beslutninger og tilsagn fra HB. 
 
Flere af beslutningerne er allerede i spil for eksempel forud for valget til 
Kredsbestyrelsen og Lederforeningen. Derudover ligger der væsentlige opgaver, 
med afsæt i pejlemærker, at udvikle dels det overordnede i HB dels det lokale afsæt i 
kredsbestyrelsen på en række felter. Det handler særligt om involvering af TR i bred 
forstand, involvering af medlemmer generelt og for eksempel involvering fra 
kredsnæstformænd i de overordnede politiske processer. 
 
En række muligheder er nu i spil.  
 
Indledningsvis er det tanken på dette første møde efter kongressen at få delt tanker 
om, hvordan de nu trufne beslutninger omsættes i konkrete politiske initiativer. 
Derudover at få truffet beslutning om den konkrete måde bl.a. KB møder vil blive 
planlagt på for at sætte et nyt udviklingsperspektiv. 
 
KB møderne planlægges i dag hovedsageligt op mod de centrale HB møder for at 
give mulighed for at komme med input til det centrale politiske arbejde. Tanken med 
at ændre KB´s mødeplanlægning er ikke at ændre på denne adgang til at deltage i 
den centrale del, men at finde en ny form at gennemføre dette på. Derudover er 
tanken at sætte rammen for konkret at skabe et udviklingsspor, som drives i regi af 
KB og som kan involvere flere interessenter fra TR, Faglige Selskaber, nøglepersoner 
eller fx medlemmer med særlig interesse for et givent emne. Hvordan dette konkret 
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skal udvikles vil være en del af det videre udviklingsarbejde, men afsættet er, at det 
grundlæggende vil ændre den måde KB i dag arbejder med politikdannelse. 
 
Derfor foreslås, at de nuværende kendte KB møder ændres til fremover at bestå af 5 
planlagte beslutningsmøder, hvor beslutninger træffes. Det handler om alle de 
emner, der kendes i dag fra økonomi til beslutning om fx politiske pejlemærker.  Det 
vil være nødvendigt som i dag at kunne afholde ekstraordinære KB møder fx i regi af 
OK-18, når det er påkrævet.  
 
Derudover vil der blive gennemført udviklingsaktiviteter i regi af KB. Noget vil 
givetvis være møder andet kan være grupper, der arbejder med særlige 
interessefelter som omdrejningspunkt. Teknologien åbner ligeledes for andre og nye 
typer af involvering som afhængig af emnet kan give mening. Og det vil være her i 
den udviklende del, at ikke-kb medlemmer kan involveres og hvor ikke alle KB 
medlemmer er involveret før, der skal træffes beslutninger. Området er tænkt meget 
åbent – naturligvis indenfor en ramme fastsat i KB – som kan udvikles og afprøves. 
 
Som konsekvens af ovenstående vil den økonomiske ramme til KB-aktiviteter blive 
opdelt på en ny måde i detailbudgettet, så noget fremgår som beslutningsmøder og 
andet som udviklingsaktiviteter. 
 
Der henvises derudover til HB materialet. 
 
Emnet indledes med kort oplæg. 
 
Det forventes, at der med afsæt i denne indledningsvise drøftelse og beslutning om 
KB´s mødeplanlægning laves et oplæg til kommende KB møde med konkrete 
indstillinger på de omtalte emner. 
 
Kommentarer: 

• KB må gerne arbejde mere kredsspecifik / lokalpolitisk, og ikke så meget 
landspolitisk 

• Det vil formentlig give mere dybde i KB’s debatter ved at få mere viden om 
specifikke punkter 

• Møderne omkring temaer mv. bør ligge i kalenderen i forhold til 
arbejdspladsernes drift og dermed mulighederne for at få fri 

• KB bør, med afsæt i kongressens beslutninger, drøfte emner der kan arbejdes 
videre med i bestyrelsen 
 

Konklusion: 
Kredsformanden medgiver at dette oplæg er meget løst, da det er meningen at KB 
skal have medindflydelse på indhold. 
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Formandskabet vil drøfte evt. fastsættelse af datoer hvor der arbejdes med 
udviklingsaktiviteter. 
 
Kredsbestyrelsen bedes til mødet den 21.9.2017 komme med forslag til det fremtidige 
arbejde (se HB dagsorden til den 30. + 31.8.2017) 
 
 
Beslutning: 
• KB har haft 1.drøftelse af opfølgningen på kongres 2017 
• KB har haft 1. behandlingen af KB’s fremadrettede arbejdsmåde og har besluttet   
opdeling i beslutningsmøder og udviklingsmøder 
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3.3 Generalforsamling 2017 

Indstilling: 
• At KB beslutter udkast til den skriftlige beretning 
• At KB godkender udkast til debattema 
 

Bilagene til punktet vil blive eftersendt til KB 
Sagsfremstilling: 
På kredsbestyrelsesmødet den 6. juni blev 1. udkast til den skriftlige beretning 
drøftet og forskellige input til indholdet foreslået. Der foreligger nu et udkast til 
beretningen som der planlægges at være en del af Kredsløbet 3/2017 som udkommer 
den 25. september. Der er til en del af beretningen interviewet medlemmer for at 
høre deres holdninger til forskellige emner – bilag 3.3.1 
 
Det blev desuden besluttet at generalforsamlingen skal have et debattema – 
Sygeplejerskers fremtidige arbejde.  
I dette indstik er der på fire sider beskrevet forskellige vinkler på sygeplejerskernes 
fremtidige arbejde som der gerne skal være med til at skabe en debat på 
generalforsamlingen – bilag 3.3.2 
 
Da der var ønsker i bestyrelsen om at der i år skulle findes en ny dirigent har der 
været rettet henvendelse til Lars Kehlet Nørskov, konsulent i FTF, som har givet 
tilsagn om at være dirigent den 26.10.2017. 
 

Kommentarer: 
Der er forskellige kommentarer som bliver indarbejdet i den færdige skriftlige 
beretning. 
 
Beslutning: 

• KB har godkendt udkastet til den skriftlige beretning med de indkomne 
kommentarer 

• KB har godkendt udkast til debattema 
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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. 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet de ønskede punkter 
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4.1 Budget 2018 
 
Indstilling: 

• At KB beslutter budget 2018 og rammebudget 2019 + 2020, med de i teksten 
foreslåede ændringer 

 
Sagsfremstilling: 
Budgettet vil under mødet blive gennemgået af kredsformand, John Christiansen 
samt kredschef Jan Villumsen. 
 
 
Budgettet fremlægges og bestyrelsen stiller løbende afklarende spørgsmål 
 
Beslutning: 

• KB beslutter budget 2018 og rammebudget 2019 + 2020 
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5.1 Folkemøde på Bornholm 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Formandskabet deltog atter i år på Folkemødet på Bornholm. I år havde Dansk 
Sygeplejeråd i samarbejde med 14 andre sundhedsorganisationer et fælles 
sundhedstelt hvor der blev holdt en række arrangementer, med temaet ”Lighed i 
sundhed”. Der kan blandt andet nævnes en debat med titlen ” Tager dårlig 
sundhedsjournalistik livet af danskerne” med deltager fra sundhedsvæsenet og 
medierne samt Peter Q. Geisling til at styre debatten.  
Alle kredse havde mulighed for at have en stand i teltet med et tema der kunne give 
en snak med de der kom ind. Flere andre organisationer havde også små stande på 
samme tid hvilket gav en god trafik i teltet. 
Fredag aften inviterede DSR til fællessang og lidt til ganen. Et arrangement som blev 
et tilløbsstykke helt ud over alle forventninger, hvor der var rig mulighed for at 
komme i snak med samarbejdspartnere, politikere og andre. 
 
Folkemødet 2018 vil foregå i perioden 14. – 17. juni og det er tanken at kredsen vil 
deltage igen. 
 
Kommentarer: 
Man kan måske tage et tema op omkring samarbejdet mellem de forskellige sektorer. 
Her tænkes specifikt på samarbejdet mellem SVS og Esbjerg kommune, som har haft 
politisk bevågenhed grundet den succes det har været. 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.2 ICN 2017 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
ICN konferencen samler hvert andet år flere tusind af sygeplejersker verden over, 
der mødes for at udveksle viden og hente inspiration til udvikling af sygeplejen. 
Over 8200 sygeplejersker fra 135 lande var tilmeldt ICN-konferencen i Barcelona. Der 
deltog ca. 300 danske sygeplejersker og sygeplejestuderende, hvoraf 21 præsenterede 
oplæg og 42 havde poster præsentationer  
 DSR var specielt optaget af konferencens hovedtema ”Nursing at the forefront 
transforming care”, som flere af hovedtalerne drejede sig om, deriblandt ICN nu 
tidligere præsident Judith Shamian, som understregede det vigtige i 
sygeplejerskernes rolle i fremtidens samfund og sundhedsvæsen. Det er af afgørende 
betydning, at sygeplejerskers stemme bliver hørt og, får indflydelse i national som 
international politik.  
ICN annoncerede et nyt website,www.icnvoicetolead.com med bl.a. en speciel video 
der viser hvordan, sygeplejersker er vigtige i forhold til at nå verdensmålene. 
  
En anden meget vigtig hovedtaler var professor Linda Aiken, som med forskning har 
dokumenteret, at det betaler sig at investere i sygepleje. For eksempel har hun 
dokumenteret at én ekstra patient pr. sygeplejerske har betydning for patienters 
dødelighed. I over 20 år har hun forsket i konsekvenserne af dårlige 
sygeplejerskenormeringer, og hun er en af de mest betydningsfulde forskere på 
verdensplan, når det handler om at bevise, at sygepleje kan betale sig. Linda Aiken er 
en stor fortaler for at involvere sygeplejersker i beslutningsprocesser, og det er hun, 
fordi hendes forskning viser, at det i sidste ende fører til de bedste resultater for 
patienterne.  
I hendes seneste forskning har hun bl.a. set på sammensætningen af det 
sygeplejefaglige personale og længden af uddannelse og disse faktorers betydning 
for kvalitet i plejen; patientresultater som f.eks. dødelighed. 
 
Jos de Blok der er leder en privat Hollandsk hjemmepleje ordning, fortalte om 
sygeplejersker der er selvstyrende og selv kan afgøre borgernes plejebehov. 
10.000 sygeplejersker ledes reelt af et kontor med 50 ansatte. Så der er en grad af 
selvstyre, der ikke kendes herhjemme.  
Endnu et interessant oplæg var Tine Hansen- Turton, amerikansk på trods af det 
danskklingende navn, der arbejder med APN sygeplejersker. Hun beskrev 
vigtigheden af en vis kritiske masse, hvilket er interessant i forhold til hvor mange i 
et område der skal tilbydes uddannelsen, hvis det kommer i gang herhjemme.   

http://www.icnvoicetolead.com/
http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2016/11/03/bmjqs-2016-005567
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Tina  Hansen-Turton mener der skal være 2-3 APN sygeplejersker i en enhed for at 
give mulighed for sparring og udvikling. 
 
Formandskabet havde på skift vagt i SSN’s bod i udstillingsområdet, sammen med 
sygeplejersker fra de øvrige skandinaviske lande. Boden var godt besøgt, og det gav 
en god kontakt til andre sygeplejersker samt indsigt i hvordan man gør tingene 
andre steder. 
  
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.3 Arbejdsmiljø 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen besluttede i 2016 et politisk indsatsområde omkring arbejdsmiljø og 
arbejdsvilkår. Herefter blev indsatsområdet videregivet til en udviklingsgruppe i 
kredsen omkring arbejdsmiljø. Det blev besluttet at igangsætte et projekt omkring 
psykisk arbejdsmiljø i samarbejde med arbejdspladser i kredsen.  
Da der har været problemer med at finde 6 arbejdspladser der har mulighed for at 
deltage er ansøgningsfristen blev forlænget. Derfor holdes det 1. møde i gruppen den 
11. september 2017. 
 
Der var 4 ansøgninger hvor håbet var 6. 
Det er 1 fra Hospice Sønderjylland 1 fra Haderslev kommune 2 fra OUH afdeling A1 
og afdeling U. Projektbeskrivelse og brev til Leder er vedhæftet (bilag 5.3.1 + 5.3.2). 
Det betyder at alle der har søgt er kommet med, og at vi derved ikke har opnået den 
geografiske spredning vi kunne ønske os. Til gengæld er de 4 ansøgninger vi har fået 
gode og vedkommende. 
 
Gruppen har besluttet at skabe kontakt med politikerne i forhold til det psykiske 
arbejdsmiljø. Dette kan ske i forbindelse med valget til Kommunal og 
Regionsbestyrelser i november. Der er i den forbindelse udarbejdet en spørgeguide – 
bilag 5.3.3. 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.4 Forhandling med region Syddanmark  
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Der vil under mødet blive fremlagt en mundtlig orientering. 
 
Beslutning: 

• KB tager den mundtlige orienteringen til efterretning 
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5.5 KB valg 2017  
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 

Sagsfremstilling: 
I efteråret 2017 skal der afholdes valg til Kredsbestyrelsen og formandskabet i 
samtlige kredse samt Lederforeningen i DSR. 
I det lokale blad ”Kredsløbet”, som udkommer 25. september, vil der være en artikel 
som fortæller om valget i DSR samt opfordrer medlemmerne til at opstille til de 
forskellige poster. 
Der er desuden oprettet en særlig side på hjemmesiden som omhandler valg til 
kredsbestyrelserne samt lederforeningen www.dsr.dk/valg17 . Her er det muligt at 
skrive valgoplæg til de forskellige poster ligesom der er forskellige informationer.  

Der er den 9.8. 2017 foretaget en optælling af medlemmerne og dermed tydeliggjort 
antallet af bestyrelsesmedlemmer i samtlige opstillingskredse. Bilag 5.5.1 
 
I nedenstående er vigtige datoer i forbindelse med valget: 

• Den 29. september kl. 15.00 - Opstillingsfrist til de forskellige poster  

• Den 5. oktober kl. 16.00 - Møde for kandidater til formandskabsposterne  

• Den 30. oktober kl. 17.00 – valgmøde 

• Den 8. november – resultatet af valget bliver offentliggjort 

Der vil i lighed med ved foregående valg være mulighed for at få taget billeder til 
brug i forbindelse med valget og hjælp til andre praktiske ting. 
Der vil være mulighed for at få taget fotos på kredskontoret følgende dage: 

• Mandag den 28. august  
• Tirsdag den 12. september 
• Torsdag den 21. september 

 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 

http://www.dsr.dk/valg17
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6.1 Henvendelser  
• Flere medlemmer som har henvendt sig til formanden og blevet henvist 

videre 
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
• OK18 
• Opfølgning på den ekstraordinære kongres 2017 
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8. Eventuelt 
• Arbejdstilsynet har meldt deres ankomst på kredskontoret inden for 4 uger 
• Der gives en en kort orientering fra regionens Hovedudvalg 
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9. Punkter til senere dagsorden 
• Det nære sundhedsvæsen – opfølgning fra KB møde den 25.1.2016 
• KB’s arbejdsform - nedsættelse af en arbejdsgruppe der arbejder videre med 

KB’s arbejdsform? 
• Introduktion til nye medlemmer i KB (Louise G. Lehn) 
• FTF/LO organisering – løbende  
• Organisationsudviklingsprojekt – løbende  
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10. Evaluering af mødet 
• Det har været meget varmt i lokalet i dag  
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