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1. Mødets åbning 
John Christiansen med en orientering om hvem der er fraværende til mødet. 
 
Der orienteres om at Mads Dippel Rasmussen fratræder som kredsnæstformand. 
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2. Dagsorden 
 
Godkendt. 
 

 

2.1 Referat 
Godkendelse af referat fra 15. juni 2020 
 
Godkendt.                  
 
 

https://dsr.dk/system/files/ofa/197/kb_referat_15062020.pdf
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3.1 Konstituering af kredsnæstformand 
Indstilling: 

• At KB godkender planen for afviklingen af valget 
• At KB konstituerer en ny kredsnæstformand 

 
Fremstilling: 
På kredsbestyrelsesmøde mandag den 24. august 2020, skal der konstitueres en ny 
kredsnæstformand, da Mads Dippel Rasmussen fratræder posten som 
kredsnæstformand i Kreds Syddanmark. 
 
DSR’s love § 17, stk. 1 + 2 beskriver reglerne for hvordan man skal konstituere ved en 
kredsformands/ kredsnæstformands fratræden eller midlertidige forfald. 
Det er kredsbestyrelsen, som skal konstituere en ny kredsnæstformand af og blandt 
kredsbestyrelsens medlemmer, og denne indtræder i rækkefølge efter de allerede 
valgte kredsnæstformænd. DSR’s love 
 
Kredsbestyrelsens forretningsorden stk. 3.3 samt 3.3.1 giver 
kredsbestyrelsesmedlemmerne mulighed for at opstille i absentia samt stemme pr. 
sms hvis ikke der er mulighed for fysisk fremmøde. (Bilag 3.1.1) 
 
Der foreslås følgende plan for afvikling af valget: 
 

• Kredschefen leder processen for konstitueringen 
 

• Kandidattilkendegivelse 
 

o De der ønsker at tilkendegiver deres kandidatur inden den 24/8 bedes 
gøre dette senest den 19/8. Den 20/8 vil KB modtage en mail med 
orientering om hvem der ønsker at oplyse de ønsker at kandidere 
 

• Kl. 9.00 den 24/8-20 skal øvrige der ønsker at kandidere oplyse deres 
kandidatur 
 

o Der er mulighed for at opstille i absentia 
 

• Herefter modtager alle kredsbestyrelsesmedlemmer en mail med 
kandidaternes navne 
 

https://dsr.dk/sites/default/files/1/dsr-love-2018.pdf
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• Kl. 11.00 får hver kandidat mulighed for at holde et 2 minutters mundtligt 
oplæg hvorefter der bliver mulighed for korte spørgsmål 
 

o Kredschefen leder debatten 
 

• Der foretages et skriftligt valg og ikke tilstedeværende kan afgive deres 
stemme på sms og mail 
 

o Der stemmes ved skriftlig afstemning på mødet jf. forretningsordenens 
stk. 3.3 
 

o Hver deltager har 1 stemme  
 

o Hvis en kandidat i første valgrunde opnår mere end 50% af de afgivne 
stemmer, er vedkommende valgt til den pågældende post 
 
 

o Hvis ingen kandidater opnår det nødvendige flertal i første runde, går de to 
kandidater, der opnår flest af de afgivne stemmer, videre til anden valgrunde 
 
o Også ved 2. valgrunde har hver deltager 1 stemme. Ved stemmelighed 
afgøres kandidaturet ved lodtrækning (DSR’s love §16 stk. 2) 
 
o Kredsens administration er ansvarlig for optællingen af stemmerne.  

 
 
Den valgte kredsnæstformand tiltræder umiddelbart efterfølgende SÅ HURTIGT 
DET ER MULIGT. OG SENESTE MED UDGANGEN AF SEPTEMBER. 
 
 
Kommentarer: 
Der er følgende kandidater som ønsker at stille op til valg som kredsnæstformand 

• Camilla Weber 
• Anja Skovgaard 
• Dorte Ruge 
• Louise Lehn 

Valget gennemføres i 2 valgrunder, med 22 bestyrelsesmedlemmer til stede i lokalet 
og 5 der stemmer in absentia. 
Vinder af valgrunde 2 med mere end 50% af stemmerne bliver Camilla Rosager 
Weber, som dermed indtræder som kredsnæstformand i kreds Syddanmark 
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Beslutning: 

• KB godkender planen for afviklingen af valget 
• KB har konstitueret en ny kredsnæstformand 
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3.2 Status på Corona 

Indstilling: 
• At KB drøfter status med Corona 

 
Sagsfremstilling: 
Corona påvirker fortsat mange i Danmark og dermed også en lang række 
områder/indsatsområder i kredsen. 
 
Alle følger givetvis med i den mere landsdækkende dagsorden og de meldinger, der 
gives fra myndigheder og regering.  
Det kan konstateres i skrivende stund d.15.8.2020 at der er stor variation rundt i 
landet i forhold til smitte generelt i befolkningen. Tilsvarende viser den seneste viden 
fra test af personale, at sygeplejersker specifikt er mere udsat via deres arbejde end 
mange andre. Det giver et tydeligt signal om, at der har været gode grunde til at 
påpege mangler i arbejdsvilkår og sikkerhed. Det vil vi fortsat arbejde med. 
 
Det er svært at vurdere, hvordan tingene udvikler sig, men fornemmelsen er at 
smittetrykket vil stige bredt i landet efterhånden som efteråret melder sin ankomst 
og det vil give nye og flere retningslinjer, der skal følges. 
 
Nogle konkrete nedslagspunkter: 
 
Aftale om aflønning i forbindelse med etablering af Covid-19 beredskab 1.7.2020. 
Der er 1.7 indgået en aftale, der sikrer en række vilkår og aflønning for de 
sygeplejersker (og øvrigt personale fra SHK, 3F, HK og FOA), der tilknyttes et 
beredskab. Aftalen er forhandlet og koordineret centralt og indgået med de lokale 
regioner. Aftalen er ens på landsplan. 
Aftalen er som altid et kompromis, hvor det ikke er nogen hemmelighed, at DSR´s 
krav var både højere og bredere end den aftale, der er indgået. 
Vurderingen var og er, at aftalen var bedre end alternativet – ingen aftale. 
Kredsformændene har aftalt at vi følger situationen tæt med særligt fokus på om 
intentionen i aftalen følges. Det er frivillighed, dialog, afsæt i medarbejders vagtplan. 
Hvis dette ikke sker, vil aftalens grundlag blive revurderet. Dette er lokalt også 
meddelt den regionale ledelse. 
Derudover har kredsformanden stillet krav om endnu en forhandling med 
Regionens øverste ledelse om en række emner, der ikke er omfattet af aftalen fra 1.7. 
det handler særligt om alle de sygeplejersker, der direkte arbejder med Covid-19 og 
de sygeplejersker, hvis vilkår indirekte påvirkes af covid-19 fx fordi kolleger flyttes. 
Denne forhandling er berammet til 19.8.2020. 
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Arrangementer i kredsen 
Det grundlæggende afsæt for planlægning af arrangementer er myndighedernes 
regelsæt og de lokale forhold, de kan afvikles under, der sikrer at regler overholdes. 
Det kan i skrivende stund konstateres, at myndighederne er begyndt at differentiere 
regelsættet ud fra de lokale smittetal. 
Det vil også kunne påvirke afviklingen i Syddanmark og derfor drøftes emnet også 
intenst både centralt og lokalt i DSR. 
I skrivende stund er vi ved at vurdere hvilke arrangementer, der kan være særligt 
udfordrede. 
Særligt er vi ved at håndtere, at Generalforsamlingen kan blive ændret til et virtuelt 
arrangement. 
 
Møder i kredsen 
Der er lavet særlige retningslinjer for at sikre personalets arbejdsvilkår.  
Dette har fx betydning for ikke-ansattes adgang til kontorområderne på øverste 
etage. 
Ansvar for dette ligger hos kredschefen. 
Derudover følges de generelle regler for møder jf myndigheder og de mere 
arbejdspladsnære regler ved de enkelte arbejdspladser. 
 
Der er givet en generel opfordring til at bruge web-møder, hvor dette giver mening 
både i relation til Covid-19, men også for mere generelt at sætte fokus på og udvikle 
denne arbejdsmetode.  
 
Sygeplejersker på arbejdspladsen 
Det er svært at give et samlet billede, da der er en lang række vinkler. 
Også her er der et par nedslagspunkter. 
Formandskabet har besluttet at gennemføre en mindre undersøgelse med et eksternt 
firma H2I, der hjælper med at samle en række mere arbejdsrelateret erfaringer fra 
Corona-situationen. Det handler ikke om de udfordrende arbejdsmiljø- og lønvilkår, 
men primært om vi kan drage praksisrelateret læring. 
Der forventes gennemført interview af ca. 25 personer, der er særligt udvalgt. 
Det forventes, at der kan fremlægges en mindre rapport til kommende KB møde. 
 
Sygeplejersker der har været ramt af Covid-19 anbefales at anmelde dette som en 
arbejdsskade. Kredsformanden har opfordret DSR-c til at der laves et særligt initiativ 
med at samle erfaringer med dette, så vi kan følge udviklingen af bl.a. senfølger og 
støtte medlemmerne. Det overvejes ligeledes hvordan dette mere tværfagligt kan 
bringes i spil fx via Hovedudvalgene. 
 
Sygeplejersker, der enten selv er udsatte eller har pårørende, der er udsatte står i en 
vanskelig situation. 
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De gældende regler sikrer at man kan få sygedagpenge, hvis ledelsen lokalt ikke kan 
sikre arbejdsvilkår. Udfordringen er, at dette af den enkelte ikke opleves 
tilstrækkeligt og derfor oplever vi, at flere sygeplejersker forsøger at sikre sig selv fx 
ved at bruge ferie og afspadsering for at undgå at møde på arbejdspladsen. Dette 
rejser naturligvis politiske spørgsmål om, hvordan vi kan gå ind i sådanne 
situationer. Kredsformanden har rejst problemstillingen centralt og tværgående i FH. 
Aktuelt er meldingen at det kan være nødvendigt at involvere Arbejdstilsynet mere i 
de konkrete tilfælde. 
 
 
Samlet set påvirker Corona samfundet og arbejdspladserne. Lokalt vil de enkelte TR 
og AMiR stå med tilsvarende udfordringer, der givetvis drøftes og giver en lang 
række spørgsmål. 
 
Kommentarer: 

• Der spørges ind til hvordan arbejdsgiver accepterer arbejdsskadeanmeldelser 
fra sygeplejersker der har haft Covid-19 

o Der gøres opmærksomt på at det ikke kun er arbejdsskade, men også 
erhvervsskade 

• Der skal laves forhandlinger forud hvis en lignende situation indfinder sig 
o Der har været forsøgt lavet forhandlinger med arbejdsgiverne forud  

• Der er store arbejdsbelastninger i klinikken og det gør det svært at 
imødekomme en ”pukkelafvikling” 

• Det ses desværre at en del sygeplejersker bliver udfordret mentalt i 
efterforløbet af situationerne på arbejdspladserne 

• Der bliver mangel på hygiejnesygeplejersker da kommunerne har stor 
opmærksomhed på deres funktioner 

• Det er en udfordring at der udstikkes forskellige retningslinjer fra forskellige 
steder (HR- afdelinger, egen læge, forskellige instanser) 

 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet coronasituationen 
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3.3 Udkast til beretningen 
Indstilling: 

• At KB godkender udkast til den skriftlige beretning 2020 
 

Sagsfremstilling: 
Generalforsamlingen holdes som tidligere besluttet torsdag den 22. oktober 2020, på 
Innovationsfabrikken, Kolding. 
På kredsbestyrelsesmødet den 15.6 havde bestyrelsen mulighed for at komme med 
input til den skriftlige beretning. Hen over sommeren har journalisten interviewet 
mange forskellige medlemmer med afsæt i de input der kom fra KB-mødet. 
 
Dette materiale er desværre ikke færdiggjort, men vil blive eftersendt hurtigst 
muligt. Kredsbestyrelsen bedes gennemlæse og komme med eventuelle input til 
beretningen inden denne opsættes og trykkes. 
 
Kommentarer: 

• Der mangler en oplysning om et beløbsstørrelse (Betina OUH) 
• Overdragelse / delegering af ansvarsområder – må gerne være mere tydelig 

(Jørgen Overgaard) 
• KB’s lønpolitik må gerne indeholde en mere tydelighed over hvad der er 

anbefaling og hvad der sker i den virkelige verden 
 
Beslutning: 

• Med de ovenstående bemærkninger har KB godkendt den skriftlige beretning 
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3.4 KB’s arbejdsgrupper 
Indstilling: 

• At KB drøfter status og fremtid for arbejdsgrupper 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen drøftede arbejdsgrupperne i januar 2020 og besluttede at evaluere 
disse inden sommeren 2020. Grundet Corona situationen har det ikke været muligt at 
evaluere til den aftalte tid. KB bedes derfor nu evaluere gruppernes relevans samt 
status. 
Indsat i kursiv, KB’s drøftelse i januar 2020. 
 

                        KB har ved starten af bestyrelsesperioden tilsluttet sig at forandre og forsøge at udvikle 
måden at tilgå KB-arbejdet på. Antallet af KB møder er derfor reduceret en anelse svarende til 
HB-møderne og i stedet er der etableret en række ”KB-arbejdsgrupper” ud fra nogle valgte 
interesseområder. 

  Flere af grupperne mødes jævnligt, producerer input, arbejder med oplæg eller giver input til 
kredsens arbejde. 
Flere grupper står i venteposition enten fordi temaet er bearbejdet eller måske fordi det har 
mistet sin aktualitet. 
Grundlæggende er der en tro på, at de formelle KB-møder koblet med interessegrupper giver 
alle i KB mere end uden denne kobling. Der er dog også nogle udfordringer. Et par af dem 
kunne være 

- Hvis man som KB medlem er i grupper, der ligger i dvale oplever man ingen 
aktivitet. 

- Hvis tovholder ikke tager initiativ, ligger gruppen også i dvale. 
- Rækken af grupper virker statisk og justeres kun langsomt. Der mangler agilitet. 

 
En række af grupperne har et fast tema, der sikkert bør fastholdes. Det handler fx om 

- KB-gruppen, der giver input til arbejdsfacon og hjælper med fx metodevalg til 
håndtering af politiske drøftelser. 

- HB-gruppen, der har mulighed for at give specifik sparring til HB-medlemmerne. 
Emnet behandles fortsat i KB. 

- Medlemsservice, der fungerer som baggrundsgruppe til en intern arbejdsgruppe. 
Derudover er enkelte konkret i gang med et specifikt arbejde fx gruppen med 
løndannelse/politik. 
 
Spørgsmålet er om området kunne udvikles yderligere. 
 Skal nogle af de nuværende grupper aktiveres, have ny tovholder eller nedlægges? 
Er der aktuelle emner, der kunne danne baggrund for en gruppe? fx OK-21, Sygeplejerskens 
år. 
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Der er nedsat en gruppe vedr. 1. maj Odense og Folkemødet. 
 
Den økonomiske ramme, der er afsat til den anderledes til gang holder fortsat indenfor 
budgettet. Undervejs er muligheder for træk på puljen udvidet til fx at omfatte tid til 
dialogmøder ifm. visionsmøder, politiske møder ifm. diverse valgmøder. På trods af dette er 
der overskud i puljen, hvilket åbner for at der er plads til yderligere. 
 
Kommentarer: 
Hvordan skaber vi mere liv i grupperne, skal der laves flere grupper? 

• 1 -2 gange årligt evaluere om grupperne er relevante 
• Der mangler ejerskab til grupperne i KB – gerne afrapportering i KB som en status fra 

hver enkelt gruppe, og med mulighed for at bytte grupper 
• Det skal være tydeligt for alle hvordan det er muligt at afregne sin tidsforbrug 
• Der er forslag om en Visionsgruppe, fuldtid/deltid, 1. maj, folkemøde, og 

Sygeplejerskernes år 
• Ved nedsættelse af grupper skal det være tydeligt hvor længe gruppen skal 

fortsætte/starte 
Konklusion: 
Alle grupper skal inden sommerferien give en tilbagemelding på relevans og evt. ”lukkedato”. 
Alle kan oprette grupper og forslag til disse sendes til behandling på KB-møde. Umiddelbart 
opstarter visionsgruppen da det skal behandles på kongressen til maj. 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet status på arbejdsgrupper og kommet med input til videre behandling 
 
Kommentarer: 

• John Christiansen overtager i en periode Mads Dippel Rasmussens plads i 
gruppen omkring arbejdsmiljø 

• Det er for nogle svært at få fri hvis det drejer sig om møder der ligger midt på 
arbejdsdagen 

• Kan der tænkes flere dage ind i årshjulet som giver mulighed for og så lægges 
det flere KB temadage ind, til drøftelse 

• Punktet bliver kvalificeret og komme på igen på et senere møde 
 
Beslutning: 

• KB beslutter at punktet drøftes igen på et senere møde 
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3.5 Status OK21 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på OK 21 
 
Sagsfremstilling: 
Kravindsamlingen er skudt i gang med en række aktiviteter, hvor der er holdt 
virtuelt møde for alle TR i SHK d.17.8 og i kredsen (i skrivende stund) forventes 
afholdt 4 fyraftensmøder. 
 
Derudover forventes, at der lokalt ved flere arbejdspladser gennemføres 
fyraftensmøder både i kravindsamlingsperioden og løbende igennem 
forhandlingsprocessen for at sikre en tæt kobling og involvering af medlemmerne. 
Særligt ude på arbejdspladserne afhænger møderne af muligheder for at TR kan 
planlægge møderne i relation til Corona. Der overvejes naturligvis også her web-
løsninger. 
 
Der er nu varslet de aftalte møder i KB, hvor vi skal beslutte kredsens krav til DSR og 
senere mulighed for at drøfte de samlede krav fra DSR til SHK. 
 
Emnet vil indgå som et fast tema på kommende KB møder og vil løbende udvikle sig 
til mere konkret forhandling og dermed fortrolige drøftelser, når de centrale 
forhandlinger fra december tager fart. 
 
Der ligger i skrivende stund ikke beregningsgrundlag fra centralt hold, men der vil, 
som KB tidligere har drøftet, givetvis fortsat være en relativ stor afstand mellem de 
krav medlemmer stiller til lønudvikling og den ramme arbejdsgiverne vil stille med.  
Lokalt i kredsen er der allerede nedsat en intern arbejdsgruppe, der arbejder med de 
mere praktiske scenarier, der fx også skal understøtte TR i processen. 
 
Overordnet er meldingen fra kredsen at vi naturligvis vil være ambitiøse og at 
medlemmerne har berettigede forventninger til at sikre en udviklingen af lønnen, der 
udvikler købekraften. Og at der uændret er et krav til det politiske niveau om at sikre 
ligeløn ved et politisk indgreb, da det ikke kan forventes, at ligeløn kan sikre via de 
normale forhandlingsveje. 
 
Kommentarer: 

• I skrivende stund har der været holdt 3 OK21 møder med medlemmerne, og 
der var rigtig god energi i debatterne på møderne 

• Processen omkring indsamling af medlemmernes krav er gået i gang, og vil 
være tilgængelige for kredsen den 4/9.20 
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• Ved senere OK møder kan det overvejes om der kan være noget virtuelt som 
supplement til fysiske møde 
 

Beslutning: 
• KB har drøftet status på OK21 
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3.6 Kongres 
Indstilling: 

• At KB drøfter DSR kongres 2020 
 
Sagsfremstilling:  
Dansk sygeplejeråd skal jf. lovene holde ordinær kongres hvert 4. år i maj måned 
samt mindst én temakongres i samme valgperiode. I år holdes der temakongres den 
8 + 9 december 2020, på Odeon i Odense. Temakongressen er udsat til december på 
grund af Corona situationen i foråret. 
Den 8. december – Professionen i fremtiden. Med deltagelse af kongressen samt 
medlemmer og indbudte gæster. ( https://dsr.dk/om-dsr/fagkongres-2020 ) 
Den 9. december – DSR’s vision og værdigrundlæg. 
 
Kredsbestyrelsen i Kreds Syddanmark har besluttet at invitere 20 medlemmer til at 
overhøre kongressens arbejde med ny DSR-vision den 9. december.  
 
Det er i skrivende stund fortsat planen, at kongressen gennemføres, men realistisk vil 
der være en relativ stor risiko for at dette ikke vil være muligt. 
 
Der planlægges med at KB får mulighed for at forberede sig til begge dele af 
kongressen og at der sættes særlig tid af til at drøfte visionsoplæg, der naturligvis i 
den aktuelle situation er trådt noget i baggrunden siden marts. 
 
Det er ikke planen at give kongressen et andet indhold end det planlagte, så 
vurderingen er at det bliver ”enten – eller” ud fra en Corona vurdering. 
 
Ud over det beskrevne vil der givetvis blive indkaldt til ekstraordinærkongres 
målrettet OK-21. Nærmere følger. 
 
Kommentarer: 

• De beslutninger KB har taget omkring medlemmers deltagelse på kongressen 
fra maj 2020, gælder fortsat 

• Der gives udtryk for en vis mathed i forhold til at drøfte visioner og værdier i 
DSR, og en evt. aflysning skal træffes af kongressen (virtuel ekstraordinær 
kongres?) 

• Det er en udfordring for organisationen at, der udelukkende er kongres hvert 
fjerde år 

• KB drøfter bestyrelsens/kongressens indflydelse i HB 
 
 

https://dsr.dk/om-dsr/fagkongres-2020


3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 24.8.2020 

Beslutning: 
• KB har drøftet kongres 2020 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 24. august 2020 

3.7 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 fremhævede punkter 

  



4. Økonomi 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 24.8.2020 

4.1 Pulje til TR 
Indstilling: 

• At KB vedtager der, afsættes en pulje til TR’s uddannelse - 1. drøftelse. 
 
Sagsfremstilling: 
I kredsen arbejdes der overordnet ud fra at TR (og AMiR) har en særlig rolle i DSR 
generelt og helt specifikt i kredsen som en væsentlig aktør for kreds og medlemmer. 
Derfor arbejdes der i kredsen ud fra tankerne i den lærende organisation, hvor der 
helt grundlæggende er en tiltro og tro på at det gavner alle at understøtte og udvikle 
TR´s (og AMiR´s) handle kompetencer. 
Helt overordnet er dette behandlet i kongressen og søgt udmøntet lokalt i kredsen. 
 
KB har med det afsæt igennem årene truffet flere beslutninger, der skal understøtte 
og styrke positionen for de tillidsvalgte. Det handler om 

- Pulje til uddannelse for FTR og frikøbte FTR-suppleanter 
- Pulje til uddannelse af AMiR 
- Arbejdsmiljø projekt med involvering af TR og AMiR lokalt 
- Midler til lokale aktiviteter på arbejdspladsen initieret af FTR 

 
Dette ligger udover alle øvrige udviklingstiltag, der ligger i det mere grundlæggende 
uddannelsestilbud og udviklingsforventning til de tillidsvalgte. 
 
Med dette bilag ønskes en indledende drøftelse af om der skal gives et tilbud 
målrettet TR mere generelt. 
Overvejelsen er at afsætte en mindre økonomisk pulje som et indledende projekt på 
200.000 kr. i år og næste år, hvor TR får mulighed for at ansøge om midler, der kan 
anvendes til egen udvikling ud over de tilbud, der allerede findes i DSR. 
 
Rammen kunne anvendes således: 
 
Målgruppe: TR, der har gennemført grunduddannelsen i DSR. 
 
Formål: Det overordnede formål er at give den lokale TR et tilbud ud over alle øvrige 
udviklings- og uddannelsestilbud i DSR og Kreds og dermed samle erfaringer med, 
hvordan dette kan være med til at udvikle TR-funktionen. 
 
Initiativet gælder i 2 år og evalueres i KB i starten af 2022. 
 
Økonomisk rammer: 200.000 kr. i 2020 og 2021, hvor der kan ansøges om 5.000 kr. pr 
år. Midlerne finansieres af formuen. 



4. Økonomi 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 24.8.2020 

 
Der dækkes ikke fx frikøb, transport og udgifter til bøger.  
 
Midlerne kan bruges til kursusafgift og tilsvarende deltagergebyr. 
 
Det forventes TR har drøftet dette med FTR som led i udvikling af rollen. 
Det forventes TR har drøftet vilkår i øvrigt med sin lokale ledelse. 
Betingelsen er at TR har gennemført grunduddannelsen. 
 
Rammen vil give 40 TR, mulighed for dette pr. år ud af en samlet TR-gruppe på 
omkring 250. 
 
 
Der ønskes en drøftelse af, om der skal arbejdes videre med et sådant initiativ. 
 
Kommentarer: 

• Det skal være tydeligt hvad uddannelsen skal bruges til 
• Kredsen bør drøfte med FTR og ikke kun FTR drøfte med TR 
• Der mangler et økonomisk overblik over hvad det betyder for kredsens 

økonomi / formuen 
• Formålet med uddannelse og muligheden for at søge bør være skarpere 
• Undersøge hvad der er TR ikke får af kurser / efterspørger og kan det gives til 

en større gruppe samlet 
• Kunne der være en fordelingsnøgle i forhold til region/kommuner? 

 
 
 
Beslutning: 

• KB har haft 1. drøftelse af punktet 
 

 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 24. august 2020 

5.1 Formandsvalg 2020 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Der er i år valg til formandsposten i Dansk Sygeplejeråd. 
Opstillingsfristen for kandidater er den 30. september 2020. 
 
Der er planlagt med et fysisk valgmøde i hver kreds, samt et digitalt valgmøde. 
Valgmødet bliver holdt på kredskontoret i Fredericia mandag den 5. oktober kl. 17.00 
– 20.00. 
Det digitale valgmøde holdes mandag den 26. oktober kl. 19.00 – 21.00 
 
 
Beslutning: 

• KB har taget orienteringen til efterretning 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 24. august 2020 

5.2 Rammeaftale på det kommunale område 

 Indstilling: 
• At KB tager orienteringen til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 
DSR og Region Syddanmark har efter et længere forhandlingsforløb i starten af 2019 indgået 
en rammeaftale til brug på regionens sygehuse. Aftalen skal ses som et supplement til 
allerede eksisterende lokale aftaler og aftalemuligheder. 
Ejerskab og forankring af rammeaftalen sker gennem et fællesskab med FTR/TR, den enkelte 
sygeplejerske og ledelsen på arbejdspladsen. 
Rammeaftalen på det regionale område indeholder følgende elementer: 

- Aftale om nedsættelse af hviletid 
- Frivillig byt af vagter  
- Aftale om flekstid 
- Aftale om plustid  
- Aftale om håndtering af særydelser 
- Aftale om opsparing af afspadsering 

Med aftalen er det parternes håb, at rammeaftalen kan medvirke til at give inspiration og lyst 
til at afprøve elementer, som måske ikke tidligere har været anvendt på den enkelte 
arbejdsplads. 

 
På det kommunale område er processen noget anderledes eftersom der er 22 kommuner der 
vil skulle forhandles med. 
Her er det blevet udarbejdet et ”inspirationskatalog” med stort set samme indhold som 
rammetalen for det regionale område. 
Forhandlingen af elementerne i inspirationskataloget på det kommunale område vil skulle 
foregå lokalt i hver enkelt kommune, og ejerskab og forankring vil også ske gennem et 
fællesskab med FTR/TR, den enkelte sygeplejerske og ledelsen på arbejdspladsen. 
Der vil i den kommende tid blive en proces hvor man politisk vil være i dialog med FTR for 
kommuner om hvilke elementer og indholdet af disse, der skal indgå i 
inspirationskataloget.   
 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 



6. Henvendelser 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 24. august 2020 

6.1 Henvendelser 
• Vi har haft mange henvendelser omkring aftalen med regionen vedrørende 

Coronaberedskab særligt fra de områder, der ikke er omfattet af en aftale. 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 24. august 2020 

7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
• Camilla Weber er blevet konstitueret som ny næstformand i kreds 

Syddanmark 
• OK21 status 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 24. august 2020 
 

8. Eventuelt 
• KB har en Messenger gruppe til kommunikation mellem møderne, og der er 

ønske om nogle retningslinjer, for hvad der kan skrives om, og hvem der kan 
være medlem af gruppen. Den skal udelukkende for ordinære KB medlemmer 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 24. august 2020 
 

9. Punkter til senere dagsorden 
• 2. drøftelse af pulje til TR 

 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 24. august 2020 

10. Evaluering af mødet 
• Vi holder tiden 
• Der er dårlig lyd i lokalet i dag, da der har været meget larm udefra. 
• Der har været meget da det har været nødvendigt at lukke dørene 
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