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TEMADAG OM   
 

LOKAL UDMØNTNING AF TR UDVIKLINGSRETNINGEN  
FOR TR I FREMTIDENS DSR 

 
Indledning 
Dansk Sygeplejeråds kongres vedtog i oktober 2008 en ny ”Udviklingsretning for 
tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR”. Kredsbestyrelsen ønsker at omsætte 
udviklingsretningen, så der sker en lokal udmøntning og konkret handling i Kreds 
Syddanmark. 
 
Politik 

• Det skal altid være enkelt og nemt for medlemmerne at henvende sig til DSR. Derfor 
er TR den primære – men ikke den eneste – indgang til organisationen. Det sikrer 
opgaveløsning så tæt på medlemmerne som muligt. TR skal have den fornødne 
information, når et medlem er i kontakt med andre led i organisationen. 

 
o TR skal ikke vide alt, men vide, hvor og hvordan den nødvendige viden kan 

findes, så TR KAN, VIL OG TØR også i forhold til nye opgaver. 
 

o Organisationen sørger for, at TR altid har opdateret og lettilgængelige værktøjer til 
sin rådighed, blandt andet TR-kompasset. 

 
o TR og organisationen arbejder sammen mod de fælles mål, at varetage 

medlemmernes faglige, løn - og ansættelsesmæssige og organisatoriske 
interesser. 

 

• Organisationen omkring TR skal matche TR og være i stand til at imødekomme TR’s 
behov på politisk såvel som på administrativt niveau. 
 

• TR’s mandat, forstået som ansvar og kompetence i forhold til opgaverne, følger TR’s 
udviklingsproces. Det mandat, som TR behøver for at forhandle og påvirke udvikling 
og politik i medlemmernes interesse, delegeres til TR i et samarbejde mellem TR selv, 
FTR og Kreds. Dette sker i takt med TR’s udvikling af kompetencer og færdigheder i 
forhold til udfordringerne og vilkårene for udfoldelsen af hvervet. 

 

• TR agerer kompetent i samspillet med arbejdsplads og organisation. For at dette 
opnås, tilbydes TR relevant kompetenceudvikling, sparring og netværk. 

 

• For at TR kan varetage medlemmernes interesser bedst muligt, skal TR have 
faciliteter, der sikrer fortrolighed og diskretion. ligesom TR skal være til rådighed på 
arbejdspladsen, så medlemmerne hurtigt og nemt kan opnå kontakt. 
 

• Det skal sikres, at TR har den fornødne tid i arbejdstiden og vilkår til at varetage 
opgaverne kompetent. Klare vilkår er med til at sikre synligheden af TR-arbejdet. 

 

• TR/FTR er organisationens primære repræsentant i MED-udvalgene på alle niveauer, 
på arbejdspladserne i Kreds Syddanmark. TR/FTR skal styrkes i forhold til at søge og 
opnå medindflydelse og medbestemmelse i MED sammenhæng. 
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TEMADAG OM   
 

Lokal udmøntning 
 
TR er medlemmernes bindeled til organisationen.  
 
Målet er at styrke TR’s rolle på den enkelte arbejdsplads, og at give en TR i DSR mulighed 
for at kunne varetage de mange udfordringer, som TR til stadighed bliver mødt med.  
 
Ved at styrke denne rolle er det kredsens forventning, at der bliver rekrutteret det nødvendige 
antal TR og at nuværende TR skal bevare lyst og mod til at fortsætte i TR rollen. TR får 
solidarisk opbakning fra sit bagland: TR -kolleger, FTR samt kredsens medarbejdere og 
politikere.  
 
TR har en central opgave i dialogen med alle led i DSR, og defineres som den mest 
arbejdspladsnære politiker i DSR. Politiker er en person, der har et politisk embede eller 
mandat. TR er valgt af medlemmerne til at repræsentere dem, og dermed har medlemmerne 
givet TR mandat til at varetage deres interesser. Samtidig repræsenterer TR DSR på 
arbejdspladsen. 
 
DSR på arbejdspladsen = TR som arbejdsplads nær politiker 
  
Rollen som den mest arbejdspladsnære politiker indebærer, at TR er med til at påvirke 
nutiden for at præge fremtiden og dermed agere proaktivt.  TR er med til at formulere 
udviklingen på arbejdspladsen og i organisationen. 
 
Forudsætningen for at TR kan agere som politiker er blandt andet, at: 

 
o TR kan sætte dialogen om sygepleje og sundhedspolitik på dagsordenen i dagligdagen 

og i MED -systemet 
 

o TR varetager medlemmernes interesser ud fra DSR’s vision og holdningspapirer 
 

o At der er dialog mellem alle led i DSR 
 
Praksis knytter sig til forskellige facetter af TR-rollen, som alt efter interesse, erfaring, 
uddannelse og aktuelt behov, vil være vægtet forskelligt fra TR til TR. Dermed sikrer TR 
opgaveløsningen så tæt på medlemmerne som muligt. 
 
At agere kompetent vil sige fagligt eller på anden måde velkvalificeret på et bestemt område. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget i kredsbestyrelsen 08.05.2012  
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TEMADAG OM  Bilag 1: Eksempler på emner inden for de fire facetter i udviklingsretningen 
 
LØN- OG ARBEJDSVILKÅR 
o For eksempel rådgivning, problemløsning og forhandling for medlemmer i forhold til løn- 

og ansættelsesforhold 
o Fortolkning af overenskomster/arbejdstidsaftaler m.m. 
o TR kender medlemmerne og kan derfor levere den bedste service og problemløsning for 

dem 
 
ATTRAKTIVE OG UDVIKLENDE ARBEJDSPLADSER 
o Vejledning og rådgivning af medlemmer. 
o Samarbejder med AMiR og andre faggrupper 
o Udformning og implementering af personalepolitikker 
o Deltage i MED 
o Være bisidder ved eksempelvis samtaler om sygdom, samarbejdsproblemer eller afsked 
 
FAGLIGHED OG SUNDHEDSPOLITIK 
o Faglighed contra løn 
o Fagets udvikling 
o At sætte faget til diskussion 
o Hvad skal sygeplejersker lave og hvad skal sygeplejersker ikke lave? 
o Sygeplejerskernes værdi for samfundet (holdningspapiret ”En profession med høj værdi 

for samfundet”) 
 
STRATEGI OG UDVIKLING  
o I det daglige samspil med ledere, medlemmer og andre, opnår TR stor indflydelse 
o TR sætter præg på arbejdspladsens udvikling/strategi, ved deltagelse i formelle fora 

(MED-udvalg og ad hoc arbejdsgrupper) 
o Hvilken vej skal arbejdspladsen/virksomheden udvikle sig? 
o Hvilke visioner og planer er der for arbejdspladsen? Kan de påvirkes? 
o Økonomiforståelse.  Er der muligheder for at budgettet kan bruges på en anden, og for 

medlemmer og patienter, bedre måde? 
 
 
 

  



 

Side 4 af 4 

 

TEMADAG OM  Bilag 2: Handlinger 
 
TR’s mandat 
I forhold til TR’s mandat, skal der inden ½ år efter endt grunduddannelse udarbejdes en 
samarbejdsaftale med kredsen. Her vil der være en drøftelse af, hvad den enkelte TR aktuelt 
har af opgaver og hvilke behov den enkelte har for udvikling/uddannelse. TR’s mandat til at 
forhandle sker i samarbejde mellem FTR og kredsen og vil fremgå i en skriftlig aftale. 
 
FTR forudsættes at have TR grunduddannelse. FTR’s mandat til at forhandle sker i 
samarbejde med kredsen og vil fremgå i en skriftlig aftale. FTR’s mandat til at delegere 
kompetence til TR sker efter endt grunduddannelse for FTR og efter skriftlig aftale med 
kredsen. 
 
Kompetenceudvikling 
Efter endt grunduddannelse tilbyder DSR -c en række organisatoriske uddannelser samt 
konceptaktiviteter, der kan holdes i kredsen eller tilbydes et TR-kollegium. Lokalt tilbyder 
kredsen kvartalsmøder, hvor nogle af formålene bl.a. er at understøtte den lokale 
netværksdannelse og at sætte fokus på konkrete TR relaterede emner.  
 
Kredsen prioriterer den løbende kontakt med TR-kollegier, og der holdes jævnligt møder, 
hvor kredsnæstformand og faglig konsulent deltager. Disse kan gå i dialog med TR for at 
støtte i kompetenceudviklingen samt for at skabe politikudvikling. 
 
TR kan altid kontakte deres faglige konsulent for råd og vejledning.  
TR fra forskellige arbejdspladser/kommuner har dannet netværk, og her kan den faglige 
konsulent og evt. kredsnæstformanden deltage, for bl.a. at styrke kompetenceudviklingen. 
 
Vilkår for TR 
I samarbejde med FTR/kredsen skal der forhandles vilkårsaftaler lokalt for udførelsen af TR 
hvervet. I henhold til MED -aftalen skal TR have den fornødne tid til sit arbejde, men for at 
gøre dette mere operationelt er det vigtigt at have fokus på følgende: 
o Hvor meget tid pr. uge skal øremærkes til TR aktiviteter? (TR udarbejder liste over 

forbrugt tid over ½ år, som udgangspunkt for indgåelse af vilkårsaftalen) 
o Valgområdets størrelse 
o Faciliteter (kontor, computer, mobiltelefon osv.) 
o Deltagelse i MED – udvalg og evt. næstformandsfunktion 
 
Medarbejderrepræsentation i MED -udvalg. 
DSR tilbyder kompetenceudvikling i forhold til repræsentation i MED-udvalg i form af 
konceptaktiviteten ”få reel indflydelse i MED”, hvis formål er: 
 
o at styrke den enkelte TR/AMiR’s viden om og holdninger til samarbejdsudvalgets rammer 

og opgaver under de politiske vilkår på arbejdspladsen og i samfundet samt at kunne 
inddrage DSR’s fagpolitiske og faglige synspunkter 
 

TR opfordres til at sikre at den aftalebestemte, obligatoriske MED- uddannelsen (som 
arbejdsgiver skal tilbyde) bliver gennemført. Der sikres alle TR mulighed for sparring om 
konkrete emner i TR – kollegier, i netværk eller med faglig konsulent/ politiker. 
 
Vedtaget i kredsbestyrelsen 08.05.2012  


