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1. Mødets åbning 
John Christiansen åbner mødet og orienterer om at det forventes at være færdigt kl. 
15.00 
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2. Dagsorden 
Titlen på pkt. 3.2 (i dagsorden oversigten) bør kaldes Folkemødet på Bornholm – 
ændres derfor 
 

 

2.1 Referat 
Godkendelse af referat fra KB møde den 10.12.2018 
 
Godkendt  
 
 

https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_10_december_2018.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 

 
Kommentarer: 
KB har drøftet i grupper og fremdrager følgende – 
Grp1. – Mangel på sygeplejersker 
 Sektorovergange – dårlige ptt sendes hjem 
 Ny ledelse på arbejdspladsen 
Grp2. - Mangel på arbejdskraft 

De nyuddannede – god intro, men hvornår er det nok? Hvordan sikrer vi de 
nyuddannede bliver i faget 
Skolernes introduktion af de studerende til arbejdet efter uddannelsen 
Sundhedsreformens betydning for kommunerne 
 

Grp3 – Strategisk fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker  
 Udmeldingerne sidst på året (hvert år) om kæmpe underskud 
 Udlicitering ???? nogle gange er det dyrere for den enkelte afdeling 
 Det nære sundhedsvæsen i henhold til den nærtstående sundhedsreform 
 Hvordan KB understøtter TR og en analyse af hvor mange TR der udskiftes       
 og hvor længe de sidder 
 Presset på SHS 
 
Grp4 – Normeringer. Hvordan måler vi kompetence og patienttyngde? 
 Generalister. Skal vi alle være det? 
 Dokumentationsprogrammer i kommunerne 
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 Sundhedsreformen 
 
Grp5 – Faglighed. At have de rette kompetencer til de retter stillinger. Særlig 
 Ansættelse af nyuddannede på afdelinger med komplicerede sygdomme 
 Aflyste diplommoduler. Vi ved ikke hvorfor? 
 Psykiatrien omkring samarbejde med kommuner og praktiserende læger 
 
Der bliver rejst en debat om hvordan KB skal følge op på drøftelserne under 
møderne. Skal der laves pressemeddelelser efter hvert møde? 
Hvilke handlinger skal der tages for at følge op på nogle at de frembragte aktuelle 
problematikker: 
Sundhedsproblematik 
Hvem gider være et sted hvor folk skal fastholdes? 
Hverdagsfortællingen med det politiske islæt 
Hvad kan sygeplejersker gøre for samfundet hvis de fik lov 
Normeringer ok – så bliver faglighed ok – så bliver arbejdsmiljø ok 
 
KB går hjem i dag og skriver på Facebook hvad der er drøftet på mødet i dag. 
 
Kevin Vilhelmsen har et forslag til hvordan bestyrelsen arbejder videre med 
drøftelserne omkring de lokale aktuelle problematikker.  
  
  
 
Beslutning: 

• KB har drøftet de lokale aktuelle problemstillinger 
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3.2 Folkemøde 2019 
Indstilling: 

• At KB tager orientering om bus til medlemmer til efterretning 
• At KB beslutter hvem der deltager i Folkemødet på Bornholm 

 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen besluttede på møde i december 2018 at arbejde videre med et 
forslag om at DSR, kreds Syddanmark sender en bus med medlemmer til 
Folkemødet på Bornholm, mod en mindre egenbetaling. 
Der er nu bestilt en bus med afgang fra Kolding lørdag den 15. juni 2019. Endelig 
afgangstidspunkt er ikke aftalt endnu, men bussen skal med færgen fra Ystad kl. 
10.30, og retur fra Rønne kl. 22.30. 
Der vil være behov for at 2 – 3 KB ‘er tager imod bussen med medlemmerne, enten i 
Allinge eller i Rønne. 
 
På Folkemødet som foregår i perioden torsdag den 13. juni til søndag den 16. juni, 
deltager DSR igen i et samarbejde med andre organisationer. Der er nedsat en central 
arbejdsgruppe hvori næstformændene Jytte Pharao-Bonde samt Helle Kruse Hansen 
deltager. 
Der er lykkedes os at leje de samme boliger som i 2018, og det betyder at der er 
sovepladser til 9 kredsbestyrelsesmedlemmer foruden formandskabet. 
KB bedes derfor finde ud at hvem der ønsker at deltager / have en af de 9 
sovepladser, samt på hvilken måde deltagelse afgøres hvis flere ønsker at komme 
med. 
 
Der er tidligere truffet følgende beslutning omkring de økonomiske rammer for 
deltagelse: 
KB kan vælge at deltage for egen regning og herunder bruge de afsatte midler til individuel 
politisk inspiration på 5000 kr. /år. 
 
Såfremt man ønsker at kredsen forsøger at hjælpe med den praktiske planlægning, vil målet 
være at forsøge at få overnatning, transport m.m. koordineret med formandskabet. De afsatte 
5000 kr. vil i så fald blive indregnet i denne løsning, inkl. frikøb for max. 2 dage. 
De kredsbestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage bedes inden xx dato at tilkendegive hvem 
der ønsker at deltage  
 
Kommentarer: 
Der er flere i bestyrelsen som tilkendegiver gerne at ville være med til at tage imod 
medlemmerne på Bornholm. Såfremt modtagelsen skal være i Rønne og velkomst 
samt informationer foregå i bussen til Allinge vil der ikke være plads til flere end 2 
deltagere fra KB. Derfor vil en af kredsnæstformændene som er en del af den 
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overordnede arbejdsgruppe i DSR samt Betina Iroisch Kristensen tage imod 
medlemmerne. 
 
Der er følgende fra bestyrelsen som tilkendegav gerne at ville med til Folkemøde på 
Bornholm 2019: 
Betina Iroisch Kristensen 
Barbara Hjalting 
Kevin Vilhelmsen  
Andreas Lund Andreasen  
Louise Prahl 
Christina Rosenberg 
Lisbeth Hammer 
Birthe Overgaard 
Anja Skovgaard Nissen 
Betina Iroisch Kristensen 
Anne Nissen samt Kirsten Nikolajsen vil gerne stå som reserve hvis en af de 
tilmeldte frafalder. 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen omkring bus til Folkemødet på Bornholm for medlemmer til 
efterretning 

• KB har besluttet hvem der deltager fra bestyrelsen til Folkemødet 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 14.01.2019 

3.3 Lokale initiativer i år uden generalforsamling  
Indstilling: 

• at KB har en første drøftelse af hvilke initiativer, der iværksættes i de ulige år, 
hvor der ikke afvikles GF 
 

Sagsfremstilling: 
Kongressen har på seneste kongres 2018 besluttet, at der fremover afvikles ordinær 
generalforsamling hvert andet år. 
På det seneste hovedbestyrelsesmøde møde har HB besluttet, at GF fremover afvikles 
i lige år. Det betyder konkret, at der ikke afvikles GF i år, men i 2020.  
Det konkrete ved planlægning og gennemførelse af GF tages op på et senere 
tidspunkt, hvor der ligeledes kommer oplæg til arbejdet med skriftlig beretning. 
Dette punkt handler om, at KB tidligere har drøftet og der på kongressen er givet 
tilsagn om, at der i de år, hvor der ikke afvikles GF, vil blive gennemført en 
anderledes medlemsdialog. 
Emnet har været med på sidste års GF, hvor emnet var omtalt i den skriftlige 
beretning og ligeledes et element i den mundtlige beretning med en opfordring til at 
medlemmerne kunne komme med forslag. 
Tilsvarende har emnet været beskrevet på kredsens Facebook side, hvor der er 
kommet en række input og ideer. 

• DSR skal komme ud til medlemmer og ikke-medlemmer og fortælle om 
vigtigheden af at være i en fagforening- det skal være et hyggeligt 
arrangement – DSR skal sælge sig selv og måske finde ud af hvad der kan 
gøres bedre 

• Lokalt samle sygeplejersker på tværs af sektorer og drøfte faget – de fælles 
patienter / borgerforløb 

• Et foredrag med sociolog Anette Prehn  
• Noget om arbejdsmiljø i mindre møder tæt på medlemmerne 
• Små sociale arrangementer tæt på medlemmerne 
• Mere synlighed. Ud og gøre opmærksom på os. Stå sammen. 

Græsrodsbevægelse 
• Mere fokus på AMiR. Som skal sidestilles med TR, tillæg og valgperiode 
• Mere plads til ikke tillidsvalgte, sådan at de folkevalgte ikke luller sig ind i 

deres egen skolede verden. Tid til at komme ud og lytte på hvad der foregår. 
TR har så store matrikler at de ikke når rundt. 

 
 
Der har tidligere været drøftet diverse tiltag. Det spænder fra at samle medlemmer i 
kredsen til dialog om enkelte emner til at arrangere mere arbejdspladsnære møder, 
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hvor vi fra KB spreder os ud i kredsen og møder medlemmerne til dialog tættere på 
arbejdspladsen. 
Der bliver uændret arbejdet med at planlægge en fagdag, der er under planlægning. 
Denne gang på et nyt sted med mere plads til workshops.  
 
Afhængigt af KB´s ønsker til initiativer vil der være behov for at træffe beslutning 
om omfang for at den konkrete planlægning kan sættes i gang herunder komme 
oplæg om finansiering. 
Økonomisk er der ikke reduceret i budgettet, hvorfor der umiddelbart er afsat 
svarende til prisen for en GF. 
 
Et forslag ud fra de tidligere drøftelser herunder de input, der er kommet på 
Facebook kunne være at der planlægges 4 medlemsmøder – et i hver 
opstillingskreds. Der laves et oplæg til dialog emner med særlig vægt på at lade 
medlemmerne komme til orde. 
 
 
Kommentarer: 
Det der er tilkendegivet fra medlemmer, er at de ønsker DSR møder dem mere lokalt. 
Det lykkes bedst med sociale og faglige arrangementer som skal initieres via kredsen.  
Der vil komme en del små lokale arrangementer via den nye hovedorganisation 
(KBU). 

• Forslag – orientering om den nye hovedorganisation samt spisning 
 
Den økonomiske ramme vil kunne indeholdes det budget der er afsat til den 
generalforsamling som ikke afholdes hvert 2. år. 
Kredsbestyrelsen nedsætter en gruppe som kommer med forslag til lokale 
arrangementer. Gruppen består af Betina Iroisch Kristensen, Christina Rosenberg, 
Camilla Weber, Louise Prahl, Lisbeth Hammer og med Line Gessø Hansen som 
tovholder 
 
Beslutning: 

• KB beslutter der laves 4 arrangementer fordelt i kredsen med deltagelse af 
kredsbestyrelsesmedlemmer 

• Der tages ikke en 2. drøftelse af punktet 
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3.4 KB’s arbejdsgrupper 
Indstilling: 

• At KB evaluerer og justerer diverse arbejdsgrupper nedsat af KB 
 
Sagsfremstilling: 
KB har tidligere nedsat en række arbejdsgrupper, der dels skulle involvere KB 
medlemmerne på en ny måde i det politiske arbejde, give mulighed for at involvere 
medlemmer og skærpe det politiske arbejde i KB. Dette for at en del af den politiske 
drift kunne foregå udenfor det formelle KB rum. 
 
Det blev ved igangsætningen aftalt at evaluere initiativet på KB mødet i januar 2019. 
Kredsformanden har tidligere skrevet til KB med en orientering om at 
formandskabet med afsæt i særligt arbejdet ved OK-18 ikke har været i stand til at 
planlægge yderligere møder. 
 
Det kan konstateres: 

• 8 grupper har været aktiveret og enten arbejdet løbende eller har afviklet 
deres opgave 

• 5 grupper har ikke været aktiveret endnu 
• 1 gruppe blev overhandlet indenom at et centralt initiativ på vedr. 

etablering af netværk af akademiske sygeplejersker 
• 1 gruppe f.eks. OK-18 kunne anses som en tidsbegrænset gruppe. 
• Mange fra KB har meldt sig til en eller flere grupper, men flere har også 

oplevet, at der ikke har været aktivitet i en gruppe. 
• I de aktiverede grupper har der i flere været arbejdet med måden at 

mødes på herunder forsøgt flere Web løsninger. Aktuelt er erfaringen af 
Messenger fungerer bedst til videomøder via IPad.  

• Af de aktiverede grupper har ikke alle lavet deres kommissorium og 
dermed har KB ikke set dette. 

• I alle grupper er én fra formandskabet tovholder. 
• Økonomien holder sig indenfor det aftalte. 

 
Det kunne rejse en række spørgsmål: 

• Har vi nedsat de rigtige grupper? 
• Hvis grupper ikke er aktiveret, hvad skyldes dette? 
• Kunne tovholder for nogle grupper med fordel være udenfor 

formandskabet? 
• Er der behov for nye grupper over nye temaer f.eks. folketingsvalg eller 

valg til europaparlamentet? 
Det er vurderingen at de aktiverede grupper fungerer og leverer diverse input til 
arbejdet. Og at det dermed er med til at give nye vinkler ind i KB arbejdet. 
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En relativ stor udfordring kunne være at skabe en rytme i medlemsinvolvering. Det 
er sket i flere af grupperne, men i et relativt beskedent omfang, hvilket givetvis også 
skyldes at det kan være svært for medlemmerne at gennemskue arbejdsmetoden. 
På kredsbestyrelsesmødet i december 2018, blev det desuden problematiseret om 
grupper ville kunne igangsætte initiativer, uden at dette blev drøftet / informeret til 
de øvrige i KB. Dette tema vil som lovet på et senere møde.  
 
Kommentarer: 
Gruppen omkring udvikling af faget og videregående uddannelse, deltager i arbejdet 
med at arrangere en fagdag i Kreds Syddanmark 2019. 
Det er en udfordring at involvere medlemmer i arbejdet i grupperne.  
Det skal være klart hvad formålet er med grupperne og hvilke vilkår deltagerne i 
grupperne har. Hver gruppe må finde en arbejdsform der passer til dem. 
 
2 af KB’s arbejdsgrupper stopper – OK18 samt kongresforslag 
Der nedsættes 1 ny gruppe omkring planlægning af de 4 lokale arrangementer for 
medlemmer (se pkt. 3.3). 
 
 
Beslutning: 

• KB fortsætter med grupperne og der optimeres med hensyn til planlægning af 
møderne 
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3.5 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 HB dagsorden 
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4.1 Midler til TR’s småfornødenheder 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Det har gennem de sidste 10 år været kutyme at hver TR har haft mulighed for at få 
et beløb pr. år til småfornødenheder (kaffepenge). Dette beløb har uforandret været 
på 100 kr. årligt. 
Formandskabet har besluttet at forhøje det årlige beløb pr. TR til 200 kr. årligt. 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.1 ”De gode normeringer” 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Kongressen i DSR har ønsket at sætte fokus på misforholdet mellem de politiske 
ambitioner og de ressourcer der stilles til rådighed for sygeplejerskerne på 
arbejdspladserne. Et misforhold som blev meget klart i forbindelse med 
beredskabsforhandlingerne i foråret 2018. Her blev det tydeligt at det daglige 
fremmøde af sygeplejersker på nogle arbejdspladser, var så lavt, at etablering af et 
nødberedskab ikke var muligt. 
Det blev derfor besluttet på Dansk Sygeplejeråds kongres 2018 at sætte fokus på 
sammenhæng mellem opgaver, ressourcer og kompetencer. 
Hovedbestyrelsen har valgt at opdele arbejdet i en ”her og nu” indsats og i en 
efterfølgende mere langsigtet indsats. Her og nu indsatsen vil have fokus på 
normeringer og kompetencer. Den efterfølgende indsats skal følge op på dette og 
fokusere bredere på det gode arbejdsliv. 
 
”Her og nu” indsatsen foregår i hele DSR i perioden den 7. januar til den 8. februar 
2019.  
I kreds Syddanmark er der indkaldt til dialogmøder med sygeplejefaglige ledere 
samt FTR i samtlige kommuner samt de regionale arbejdspladser. Der bliver holdt 3 
møder målrettet de regionale ledere og FTR’er, de kommunale ledere og FTR’er på 
Fyn samt de kommunale ledere og FTR’er i Sydjylland. 
 
Kommentarer: 
Der er en del input / holdninger til normeringer set både ud fra drift og udvikling på 
arbejdspladserne 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.2 Sundhedsaftale 2019 – 2023 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Region Syddanmark har udarbejdet en sundhedsaftale for perioden 2019 – 2023. I 
den forbindelse er Dansk Sygeplejeråd kreds Syddanmark blevet inviteret til at 
indgive høringssvar til sundhedsaftalen. 
Udkastet til høringssvaret er vedlagt som bilag. 
 
 
Beslutning: 

• KB tager orientering til efterretning 
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5.3 Kommunikationsstrategi DSR 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Under kongressen 2018 blev der givet tilsagn om at der skal udarbejdes en ny 
overordnet kommunikationsstrategi i DSR, som styrker (fag) politisk involvering og 
medlemsinddragelse. 
Det forberedende arbejde omkring dette er gået i gang, og der holdes derfor en stribe 
workshops eller fokusgruppeinterviews med kredsene og ’ildsjæle’ (3 medlemmer 
fra hver kreds). 
Møderne hvor deltagere fra kreds Syddanmark deltager foregår fredag den 11.1.2019. 
Kredsbestyrelsen vil løbende blive holdt orienteret om arbejdet med 
kommunikationsstrategien. 
  
 Nedenstående er fra HB’s drøftelse af punktet på møde den 3.10.2018  
1.06 Tilsagn om ny kommunikationsstrategi 
Kommunikationsstrategi for øget medlemsinvolvering og indflydelse på den politiske 
dagsorden. Forslaget blev trukket, idet der blev givet tilsagn om, at HB i arbejdet med ny 
kommunikationsstrategi. 
Hovedelementer i kongresopfølgningen 
Udvikle en ny kommunikationsstrategi i en proces, som involverer bredt i DSR – afdelinger, 
kredse, ildsjæle – og som vedtages i HB. 
Mål og succeskriterier 
At få vedtaget en kommunikationsstrategi, der kan sætte en klar retning for 
kommunikationen i DSR. 
Involvering af interessenter 
Ildsjæle skal identificeres og involveres til workshop. Kredsene/SLS/Lederforeningen udpeger 
hver op til tre ildsjæle, som kan deltage. Derudover involveres kredsene via 
kommunikationsnetværket. 
Tidsplan 
3. kvartal 2018 – 2. kvartal 2019. 
  
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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6.1 Henvendelser 
Intet  
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
 

• Debat på Facebook om dagens møde  
• Normeringsdagsordnen   
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8. Eventuelt 
• Anne Nissen spørger hvordan AER (Arbejdsmarkedets Erhvervs Råd) 

fremadrettet bliver finansieret i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) – vil 
en del af DSR’s budget bruges til dette? 
John Christiansen kan ikke umiddelbart besvare spørgsmålet, men vil afsøge 
dette. 

• Der er sket udpegning til bestyrelsen i Lån og Spar. Der er i kredsen 3 
bestyrelser som hver har deltagelse af 2 repræsentanter fra bestyrelsen (John 
Christiansen, Line Gessø, Lytte Pharao-Bonde, Mads Dippel, Helle Kruse 
Hansen og Anne Nissen). 
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9. Punkter til senere dagsorden 
• Intern kommunikation / information i kredsbestyrelsen 
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10. Evaluering af mødet 
• Det fungerer fint at vi sidder forskellige steder hver gang 
• Godt med snakken i grupperne 
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