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1. Mødets åbning 
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2. Dagsorden 
KB mødet holdes på grund af Corona situationen som et Skypemøde. 
 
Godkendt 
 
 

 

2.1 Referat 
Godkendelse af referat fra 9. marts 2020 
 
 
Referatet er godkendt 
 

https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/kb_referat_syddanmark_09032020.pdf
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 20.4.2020 

3.1 Covid-19 
 
Indstilling: 

• At KB drøfter den aktuelle status på Covid-19 situationen 
 
Sagsfremstilling: 
Danmark har siden den 11. marts været berørt af Corona pandemien og de 
restriktioner der har været for befolkningen. I det offentlige sundhedsvæsen har 
sygeplejersker og andre sundhedsfaglige personer været berørt af ændrede 
arbejdsgange, øget arbejdsbelastninger, bekymringer om værnemidler samt meget, 
meget mere. 
DSR, kreds Syddanmark har gennem hele perioden haft øje for sygeplejerskernes 
arbejdsforhold og har med region og kommuner indgået aftaler til afklaring af disse 
forhold under denne særlige situation. 
Der har gennem hele perioden været en tæt kontakt med især FTR, ligesom der også 
er sendt mails, nyhedsbreve og været opslag på Facebook til TR, AMiR og samtlige 
medlemmer. Desuden har John Christiansen været i pressen flere gange. 
DSR centralt har også gennem hele perioden sendt nyhedsbreve, opdateringer mm. 
til de samme målgrupper, ligesom Grete Christensen har været meget synlig i alle 
medier. 
 
Da dette er første møde i kredsbestyrelsen i denne periode, ønskes en generel 
drøftelse af Covid-19 situationen. 
 
Kredsformanden lavede en ”grundfortælling” forud for de første FTR møder i 
kredsen, som FTR tog afsæt i ved møderne. 
26.3.2020 var fortællingen: 

” Covid 19 har sat en ny dagsorden for os alle i kredsen. De sidste 3 uger har ud over 
en masse arbejde for alle, udfordret for grundlæggende tilgang til en række emner. 
Fokus er flyttet til omstilling af hele sundhedsvæsenet, der nu efter 3 uger tegner 
nogle tydelige konturer, som vi ikke ved, hvor længe vi skal arbejde med. 
Fra de centrale myndigheder vælter det ud med direktiver, vejledninger og 
retningslinjer, der før blækket er tørt, ændres. 
 
Kredsen har også måttet lægge om ligesom jer (FTR) og det flytter på måden at være i 
dialog, holde fyraftensmøder og møde ledelsen ved forhandlingsbordet. 
 
Kommunikationen fra DSR især centralt flyder også i en lind strøm og derfor har vi 
lokalt besluttet at begrænse vores mest muligt og samtidig lægge en strategi for, 
hvordan vi kommunikerer. 
Det betyder konkret, at der for nuværende bl.a. afholdes 

- Daglige web møde for alle ansatte og formandskab i kredsen kl.08 
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- Daglige web møde for alle ansatte konsulenter på tværs af DSR 
- Mindst 3 ugentlige web møder i formandskabet  
- Løbende web HB møder og løbende dialog med formændene på tværs. 
Derudover har vi i formandskabet aftalt, at kredsnæstformændene sammen med 
konsulenten for de respektive områder holder løbende web møder med FTR på 
FTR-niveau og at I (FTR) har den videre kontakt til TR lokalt. 
 
På det regionale område har kredsformanden den løbende overordnede kontakt 
med særligt HR-afdelingen, der koordinerer og kommunikerer ud på tværs af 
sygehusene. 
I det kommunale og ude på arbejdspladserne aftales det med FTR-niveau om hvem, 
der gør hvad. 
 
Tilsvarende i forhold til den direkte kommunikation til medlemmerne. Denne 
begrænses og centreres om de centrale budskaber og de løbende oplysninger og 
spørgsmål samles på DSR’s centrale hjemmeside, der opdateres løbende. 
 
Et par nedslagspunkter: 
 
Overenskomst og arbejdstidsaftaler  
Disse gælder uændret og fortsat. Dette giver naturligvis en masse udfordringer, når 
afsættet er gældende aftaler og ledelsen er i fuld gang med at flytte personale, 
indrullerer frivillige i hjælpekorps, der nok primært bruges som tilkald og ikke 
ansættes i ordinære jobs. 
Der er lavet en () erklæring i det regionale område og en fælleserklæring med KL. 
Begge er hensigtserklæringer og tager afsæt i gældende Overenskomst osv. 
Vores tilgang er, at vi i denne situation ikke sætter nye krav op.  
Vi tager afsæt i de aftaler vi har herunder også FEA. Vi har FEA aftaler ved alle 
sygehuse, men kun i 1/5 af kommunerne. Hvis kommunerne får behov for en FEA-
aftale laver vi en ud fra de rammer vi i øvrigt har rundt omkring. Vi sætter ikke 
prisen højere end de rammer vi allerede har. 
Hvis man normalt skulle varsles en flytning, så noteres dette ned og vi forsøger at 
forhandle en kompensation for denne manglende varsel efterfølgende. 
Hvis man skal flyttes til en ny geografi, skal der aftales vilkår for dette, så 
transporttid er indeholdt (kørsel i arbejdstid eller betaling for kørselstiden som 
overarbejde). 
Hvis tjenesteplanen omlægges, tages afsæt i vanlige regler for dette. Tingene noteres 
(vi opfordrer den enkelte til at notere ned) og vi samler op senere.  
 
Hjælper korpset 
Vores afsæt er:  
OUH - har deres eget interne vikar korps med en aftale. Tilmeldte her følger denne 
og tilsvarende for studerende. 
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Øvrige – uddannede aflønnes svarende til overenskomsten med de gældende 
lokalaftaler det sted de arbejder. Vi anbefaler at arbejdsgiver ansætter og ikke 
udelukkende bruger dem som timelønnede. 
Studerende – ansættes og aflønnes efter gældende overenskomst (dvs. FOA). Der 
kan være særlige udfordringer, hvis den studerende fortsat er i klinisk uddannelse, 
men ikke arbejdssted ikke kan opfylde sin forpligtelse. Så skal den studerende 
drøfte med skolen, hvad der videre skal ske. 
 
Værnemidler 
 DSR´s afsæt er at arbejdsmiljøloven fortsat gælder og derfor er det ledelsens ansvar 
at sikre arbejdsmiljøet og tage en række hensyn til udsatte jf. styrelsens 
retningslinjer. 
Vi hører mange meldinger om mangel på værnemidler. DSR er overordnet med 
TR´s hjælp i gang med undersøgelse. 
DSR er i løbende dialog med myndigheder – og kommunikerer at det er ledelsen 
opgave. Og så lægger vi naturligvis pres for at sikre arbejdsvilkår samtidig med at 
vi også har en rolle i at bevare den faglige ro. 
Kolleger er naturligvis bekymrede. 
 
Test af personale 
Styrelsen har meldt ud flere gange og DSR´s anbefaler at der tilbydes testning af 
personalet i de kritiske funktioner, hvilket også er med til at sikre, at der ikke går 
raske hjemme i karantæne. 
Det er bekymrende med regionens seneste melding om, at der ikke i en ukendt 
periode tilbydes test af personale. 
Det øger krav til værnemidler og giver mere bekymring. 
 
Facebook 
DSR centralt følger kommunikationen på Facebook og forsøger at gribe meldinger. 
Disse sendes til kredsen og tilgår aktuelt den respektive kredsnæstformand.  
 
Åbningstider i kredsen 
Dette vurderes løbende og der er overvejelser om påsken. Derudover er 
formandskabet tilgængeligt og kredsformanden står som kontaktperson og 
bagstopper. Vi får daglige status på antal opkald og vi vurderer det aktuelt er et 
passende niveau.” 
 
Ovenstående grundfortælling har naturligvis forandret sig, men flere af emnerne 
fylder fortsat. 
Den nuværende fase har ændret karakter. Der er fortsat fokus på værnemidler, 
teststrategier og beredskab. 
Der kommer også flere henvendelser og spørgsmål på strategier for aflønning med 
krav om at DSR mere synligt stiller krav. Dette har HB drøftet ved flere møder. 
Afsættet aktuelt er uændret at OK og arbejdstidsaftaler er gældende. Der er nogle 
enkelte undtagelser jf meldinger fra arbejdstilsyn.  
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På Facebook kan man følge at debatten er endnu bredere. Det spænder fra 
ovenstående vinkler til spørgsmål om forsikringsforhold, arbejdsskadehåndtering. 
 
Til KB mødet kan der være mange emner i spil. 
 
Et forsøg på at dele debatten i to kunne være 
 
1  Håndtering af situationen indtil nu 
 
2 Håndtering af situationen videre frem 

 
Kommentarer: 
John Christiansen gennemgår punktet og KB drøfter følgende emner i forhold til 
ovenstående inddeling. 
Situationen indtil nu: 

• Brug af FEA-vagter 
• Værnemidler  
• Test/screening 
• Facebook med alle dens facetter 
• Løn  

 
Situationen fremadrettet: 

• Forhandling af løn til sygeplejersker 
o DSR begynder nu at stille spørgsmål til Danske Regioner om løn både 

bagudrettet og fremadrettet 
o Politisk vindue til en ligelønsdebat med en anden 

grundlønsindplacering  
o OK21 er for langt ude i fremtiden - der skal forhandles nu 

          
    
Beslutning: 

• KB har drøftet den aktuelle status på Covid-19 situationen 
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3.2 Tema til generalforsamlingen 2020 

Indstilling: 
• At KB beslutter temaet for generalforsamlingen 2020 

 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen besluttede på mødet den 27. januar 2020 at der skulle være et tema 
på årets generalforsamling. Bestyrelsen havde 1. drøftelse af punktet og kom med 
nedenstående forslag.  
Siden mødet i januar er der sket mange ting i samfundet og for sygeplejerskerne. 
Derfor har formandskabet tilføjet to forslag til listen over forslag til tema på 
generalforsamlingen: 
 

o Sygeplejerskernes år / Year of the Nurse – sygeplejerskernes betydning 
for samfundet i Syddanmark (siden sidste møde er Year of the Nurse 
blevet forlænget så det også er 2021) 
 

o Der nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
 

o OK21 
 

o En ny sundhedsreform 
 

o DSR’s nye vision – grundet Covid-19 situationen er tema-kongressen 
udsat til december, hvorfor den nye vision ikke er vedtaget til 
generalforsamlingen) 
  

o Work Life balance  
 

o Værdisætning af sygeplejersker – i den aktuelle situation har 
sygeplejersker skulle være fleksible, omstillingsparate og udvise 
samfundssind. Det er blevet endnu mere tydeligt at sygeplejersker 
spille en nøglerolle i et sammenhængende sundhedsvæsen. Det burde 
øge fokus på værdisætning af sygeplejerskers arbejde på en række 
områder fx større autonomi, status på specialuddannelser og generel 
lønmæssigt løft. 
 

o Fremtidens sundhedsvæsen – tager samfundet for store chancer og 
fokuserer på akutte meget hurtige forløb med så få senge som muligt 
og resten ambulant? 
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Kommentarer: 
John Christiansen indleder behandlingen af punktet med en gennemgang af 
forslagene og begrundelse for hvorfor nogle af punkterne ikke er relevante på 
nuværende tidspunkt.  
KB beslutter det bliver de to sidste punkter – værdisætning af sygeplejersker og 
fremtidens sundhedsvæsen 
 
Beslutning: 

• KB har besluttet at temaerne på GF 2020 er værdisætning at sygeplejersker og 
fremtidens sundhedsvæsen 
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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. 
 
 
KB har på mødet drøftet de ønskede punkter. 
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4.1 årsregnskab 2019 
 
Indstilling: 

• At KB godkender regnskabet for 2019 
 
Sagsfremstilling: 
Årsregnskabet vil på mødet blive gennemgået af kredschef Puk Holmgaard samt 
kredsformand John Christiansen 
 
Beslutning: 

• KB har godkendt regnskabet for 2019 
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5.1 Arrangement 1. maj 2020 

Indstilling: 
• At KB tager orienteringen til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 
Til kredsbestyrelsens orientering er 1. maj arrangementet i Odense aflyst på grund af 
Covid-19 situationen. 
Tilsvarende er den aktuelle status at en række af de lokale 1. maj arrangementer 
spredt i kredsen ligeledes er aflyst. Forventningen er, at de resterende ligeledes 
aflyses. 
Kredsformanden arbejder med en alternativ markering af 1. maj. 
 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.2 Status på lokalstruktur i FH 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
KB fik på sidste ordinære møde en status på forløbet med at etablere lokalstruktur i FH. Der 
var planlagt dialogmøder mellem LO-sektioner, FTF regionalt og repræsentanter fra alle 
faglige organisationer medio marts. 
 
Planen var, at FH´s centrale bestyrelse efter disse dialogmøder spredt i landet ville træffe 
beslutning om tegningen for strukturen lokalt, så denne kan implementeres i efteråret 2020. 
 
I skrivende stund er de planlagte møder aflyst og derfor er det usikkert om processen 
fortsætter med samme deadline for implementering ved udgangen af 2020 med de 
konsekvenser dette har for lokal involvering eller om der sættes en ny deadline. 
 
 
Uanset hvilken beslutning, der træffes, vil dette afbræk grundet Covid-19, også her, give en 
række udfordringer. 
 
Det forventes, at der snart kan gives en status for den videre planlægning. 
 
 
Beslutning: 

• KB har taget orienteringen til efterretning 
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6.1 Henvendelse 
Der har ikke været direkte henvendelser, til gengæld har der været en del trafik på 
de sociale medier.  
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
• KB har haft det første møde siden Corina-krisen. Dette møde afholdt som et 

webmøde 
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8. Eventuelt 
• 1. maj holdes ikke som vanligt, men John Christiansen vil skrive e en tale som 

kan holdes virtuelt 
• Hygiejnesygeplejerskerne er utilfredse med ikke at være brugt før Grete 

Christensen er kommet med udtalelser af hygiejnemæssig art. 
• Kredsbestyrelsens møde den 18. maj fastholdes med et anden indhold end 

planlagt  
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9. Punkter til senere dagsorden 
• Kvalificering af OK21 krav – september 
• Input til beretningen - juni 
• Status KB grupper – juni 
• ICN 2021 i Abu Dhabi - juni 
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10. Evaluering af mødet 
 

• Der kunne være et forum for KB på Messenger   
• Godt møde, men tænd gerne kameraet når der tales - dejligt at se hinanden 
• Har DSR et andet forum der kan bruges end Messenger? 
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