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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 26. august 2019 
 

1. Mødets åbning 
John Christiansen åbner mødet og præsentere nyeste ansatte faglige konsulent på 
kredskontoret, Lene Horndrup. 
John Christiansen orienterer om afbud mm. blandt kredsbestyrelsens deltagere. 
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2. Dagsorden 
Godkendt med oplysningen om at der er under pkt. 8 er en orientering fra Gitte Solgård 
Larsen. 
 

 

2.1 Referat 

 referat fra 17. juni 2019 er godkendt. 
 
 

https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/kb_referat_syddanmark_17062019.pdf
https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/kb_referat_syddanmark_17062019.pdf


3. Sager til behandling 
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3.0 Lukket punkt 
Det lukkede pkt. er behandlet i bestyrelsen. 

 



3. Sager til behandling 
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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 

 
 
 
På grund af tidspres arbejdes der i dag ikke i grupper, men der fremlægges i plenum 
hvad der fylder på arbejdspladserne. 
Kommentarer: 

• Økonomiforhandlinger i kommunerne 
o Frustrationer omkring fordeling af midlerne 
o Ulighed i patienttilbuddene 
o Specialister opsiges i deres job for at spare deres tillæg 

• Fordeling af lønmidlerne på sygehusene 
• Normeringerne er for dårlige. Afdelinger hvor store dele af ansatte bliver 

sygemeldte 
• Der er nogle steder større fokus på sygepleje / hjemmepleje samspil 
• Faldende søgning til specialuddannelse (anæstesi). Gisninger om det er på 

grund af den dårlige løn under uddannelsen 
• Mangel på sygeplejersker  
• Sammenlægning af specialområder giver udfordringer steder hvor der ikke er 

fokus nok på uddannelse 
o Skal sygeplejersker være generalister og ikke specialister? 

• Handicapområdet får mere fokus på at det indeholder sygeplejeopgaver og 
ikke udelukkende pædagogopgaver 



3. Sager til behandling 
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• Psykiatriområdet oplever områder med stor flugt af sygeplejersker, og nogle 
steder erstattes disse af social- og sundhedsassistenter 

o Studierelaterede jobs, kunne det være en mulighed for 
sygeplejestuderende? 

• Efter endt efteruddannelse kommer nogle tilbage og går ned i løn 
• Tilbage til jobbet til bedre løn og bedre arbejdsforhold (kom tilbage vi savner 

dig) – det er ikke korrekt! 
 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet aktuelle problemstillinger i deres lokalområder 
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3.2 Lokale politiske temaer 
Indstilling: 

• At KB beslutter 2 lokale politiske temaer som kreds Syddanmark skal have 
fokus på 

 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har i indeværende valgperiode løbende arbejdet med fokus på 
lokale politiske temaer, og behandlet det flere gange. Sidst på bestyrelsesmødet i juni 
2019. Her blev der besluttet 4 forslag som formandskabet skulle arbejde videre med 
for derefter at bringe til behandling på KB-møde igen. 
Formandskabet har dog behov for at bestyrelsen tilkendegiver hvilke to temaer der 
først skal arbejdes videre med. Samt en mere uddybende debat omkring vinkling / 
retning / formål /etc. af de udvalgte temaer, der gør det muligt at arbejde med det 
lokalt. 
 
De fire forslag er: 
 

• Hvordan fastholder vi kernen i sygeplejen  
o evt. med udgang i Sygehus Lillebælts visioner og værdier (trekanten) 

 
• Fastholdelse af kolleger 

o Hvordan rummer vi alle i en travl hverdag -nye kolleger 
(nyansatte/nyuddannede), kolleger med særhensyn (fysiske, 
kompetencer, arbejdshastighed osv. 
 

• Fagfaglig ledelse 
o Det bliver stadig mere tydeligt for sygeplejersker at der er brug for 

fagfaglig ledelse 
 Siden sidste møde er det undersøgt ved analyseafdelingen om 

det er muligt at få tal på hvor mange afsnit/afdelinger/områder 
der ikke har fagfaglig ledelse. Der er sidst lavet en undersøgelse 
på plejecenterområdet 2016, hvor 69% af lederne var 
sygeplejersker.  
 

• Hvordan sikrer vi sygeplejen i en digitaliseret verden?  
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Kommentarer: 
Kredsbestyrelsen giver udtryk for hvad de mener der er vigtigst og John 
Christiansen konkluderer derfor at ”fastholdelse af kollegaer ”vil være det temaer 
der arbejdes først med og derefter ”hvordan vi fastholder kernen i sygeplejen”. 
 
Temaerne tages op på senere KB møder. 
 
 
 
Beslutning: 

• KB har besluttet hvilke temaer der arbejdes videre med 
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3.3 Folkemøde på Bornholm 2020 
Indstilling: 

• At KB begynder planlægningen af Folkemøde 2020 
 
Sagsfremstilling: 
DSR Kreds Syddanmark planlægger atter at deltage i Folkemødet på Bornholm 2020. 
Der er derfor igangsat leje af boliger til kredsbestyrelsen samt booking af bus til 
transport af medlemmer til Allinge. 
Boligerne – det vil blive de samme boliger som 2019. En lejlighed med plads til 3 (4) 
personer og et hus med plads til max. 10 personer. 
Bussen – ud fra evalueringen af årets tur vil busturen 2020 blive fredag den 12. juni. 
Vi planlægger med en bus til 80 personer (dobbeltdækker) med mulighed for at 
ændre til en bus til 50 personer. 
 
Da der et begrænset antal sovepladser til rådighed for kredsbestyrelsen, bedes KB 
drøfte hvordan fordelingen af disse skal foregå. Dette er selvfølgelig kun aktuelt 
såfremt der er flere end 13 (14) som ønsker at kredsen skal finde sovepladser på 
Bornholm (lodtrækning, først til mølle, aldrig tidligere deltaget eller andet?). Hvis 
der er flere som ønsker at komme til Folkemødet 2020, er det fortsat muligt selv at 
arrangere det og bruge de midler der er afsat til kredsbestyrelsens inspiration. 
 
I forbindelse med planlægningen af det kommende Folkemøde ønskes der nedsat en 
mindre gruppe fra KB som vil deltage i dette.  
 
 
Kommentarer: 
Der er enighed i bestyrelsen om at der nedsættes en gruppe og flere har tilkendegivet 
at ville deltage. Deltagelse i arbejdsgruppen giver ikke automatisk adgang til en 
soveplads på Bornholm. 
Gruppen består af følgende bestyrelsesmedlemmer: 
Betina Iroisch Kristensen 
Lisbeth Hammer 
Barbara Hjalting 
Anja Skovgaard 
Louise Prahl 
Helle Kruse Hansen 
Jytte Pharao-Bonde 
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Adgangen til de sovepladser DSR har skaffet, fordeles sådan at 
bestyrelsesmedlemmer som ikke tidligere har deltaget, har førsteret, dog skal helst 
mindst halvdelen af deltagerne tidligere have deltaget. 
 
Fordelingen af pladserne sker på KB mødet januar 2020. 
 
 
Beslutning: 

• KB er påbegyndt planlægningen af Folkemøde 2020 
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3.4 B 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  
 



3. Sager til behandling 
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3.5 Status på KB arbejdsgrupper 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på KB arbejdsgrupper 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har i denne valgperiode valgt at arbejde med udvalgte emner i 
grupper. Grupperne har hver en næstformand som tovholder, og de har i vedlagte 
bilag lavet en kort status på arbejdsgrupperne.  
 
Kommentarer: 
Der bliver givet udtryk for at når der arbejdes i KB-grupper giver det en 
fornemmelse af ikke være en del af det samlede arbejde i bestyrelsen, hvilket kan 
være svært. 
Det kunne være muligt engang imellem at forlænge KB møderne en smule og derved 
giver arbejdsgrupperne lejlighed for at mødes fysisk.  
Det foreslås at der kan laves ad hoc grupper som griber aktuelle politiske 
dagsordner. 
 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet status for arbejdsgrupper 
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3.6 Gæst ved KB møde 
Indstilling: 

• At KB drøfter om ansat fra anden organisation må overvære et 
bestyrelsesmøde 

 
Sagsfremstilling: 
Kreds Syddanmark har fået en henvendelse fra sekretariatschefen fra 
Lægeforeningen - Syddanmark om mulighed for sparring for en af Lægeforeningens 
konsulenter i forbindelse med den administrative forberedelse og efterbehandling af 
et bestyrelsesmøde. Dette vil blive aftalt efter sommeren. 
Som en del af dette arbejde bedes KB drøfte om en af Lægeforeningens konsulenter 
må overvære et KB møde. 
 
 
 
Beslutning: 

• KB vedtager at en repræsentant fra Lægeforeningen – Syddanmark må deltage 
i et bestyrelsesmøde 
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3.7 Ny vision for DSR / fremtidens DSR 

Indstilling: 
• At KB drøfter Hovedbestyrelsens oplæg til ny vision for Dansk Sygeplejeråd 

 
Sagsfremstilling: 
Hovedbestyrelsen (HB) har iværksat beslutningen fra kongressen 2018 om at der skal 
udarbejdes en ny vision og et nyt værdigrundlag for Dansk Sygeplejeråd. Der er 
udarbejdet en proces for arbejdet med dette hen imod kongressen 2020, hvor en ny 
vision og et nyt værdigrundlag skal besluttes. 
Konkret ønskes inspiration til Hovedbestyrelsens / formandskabernes workshop den 
28. august. Formålet er at etablere et fælles billede af relevante udfordringer og 
muligheder som DSR står overfor, og at udforme visionstemaer der skal inkluderes i 
det videre arbejde. 
KB bedes drøfte input til den nye vision ud fra HB - dagsorden og vedhæftede bilag. 
 
Kommentarer: 

• Fakta arkene er vigtige da de viser at alle medlemmer er indtænkte 
• Spændende læsning og proces, men svært at komme på nye og flere emner 
• Der skal også være en respekt for de medlemmer som er i DSR for at have en 

sikkerhed for bistand i forskellige situationer 
• Der er usikkerhed omkring den videre proces og kongressens mulighed for at 

være en del af den endelige beslutning. Dette bør være mere klart. 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet HB’s oplæg til ny vision for Dansk Sygeplejeråd 



4. Økonomi 
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4.1 Budget 2020 
Indstilling: 

• At KB beslutter budget 2020 og rammebudget 2021 + 2022 
 

Sagsfremstilling: 
I udkastet er taget afsæt i uændret aktivitetsniveau på alle områder, vi har anvendt 
de rådighedsbeløb mm som er meddelt fra Økonomiafdelingen DSR-C og de 
udmeldte fremskrivningsprocenter. 
Budgettet vil under mødet blive gennemgået af kredsformand, John Christiansen 
samt kredschef Jan Villumsen. 
 
Kommentarer: 
Jan Villumsen gennemgår budget 2020 og rammebudget 2021 + 2022. 
Kredsbestyrelsen stiller nogle få spørgsmål omkring posteringer, som gennemgås.  
 
 
 
Beslutning: 

• KB godkender budget 2020 
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4.2 Økonomisk forvaltning 
Indstilling: 

• At KB tager orientering om kredsens økonomiske styring til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsformand John Christiansen og kredschef Jan Villumsen vil på mødet give en 
mundtlig gennemgang af kredsens økonomiske styring. 
 
 
Kommentarer: 
John Christiansen og Jan Villumsen gennemgår procedurer og holdninger i 
forbindelse med den økonomiske styring af kredsen. 
 
Beslutning: 

• KB har taget orienteringen til efterretning 
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5.1 Ny regering og regeringsgrundlag 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har offentliggjort et papir 
med en såkaldt fælles politisk forståelse, der danner baggrund for dannelsen af den 
nye socialdemokratiske mindretalsregering.  
  
Sekretariatet har lavet vedhæftede notat, der gennemgår de elementer i 
forståelsespapiret, som er relevante for DSR. 
  
Indtil videre kan vi konstatere, at der er udlagt nogle spor, som afspejler flere af de 
dagsordener, som DSR har sat. Men selvom der i modsætning til et 
regeringsgrundlag mest er tale om overordnede hensigtserklæringer, havde det også 
været ønskeligt, at sundhedsområdet havde fremgået mere tydeligt af de 
finansieringsmæssige prioriteter. 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 



5. Sager til orientering 
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5.2 Dialogmøder med medlemmerne 

Indstilling:  
• At KB tager orienteringen til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 
Kreds Syddanmark holder i efteråret 4 ens møder med medlemmerne, forskellige 
steder i kredsen. Kredsbestyrelsen har nedsat en gruppe som har arbejdet med 
programmet på møderne.  Temaet på møderne vil være ”Fremtidens DSR” med et 
oplæg som efter behandling i KB og HB vil blive udfærdiget i Kvæst huset. De input 
der kommer fra møderne, vil blive samlet og sendt videre til DSR- centralt. Derefter 
vil det indgå i Dansk Sygeplejeråds arbejde med en ny vision. 
 
Møderne vil foregå: 
Den 22/10 – Esbjerg Vandrehjem 
Den 29/10 – Aabenraa Folkehjem 
Den 30/10 – HK i Odense 
Den 4/11 – Fuglsangcenteret i Fredericia 
 
Programmet: 
Kl. 16.30 – ind tjek og kaffe 
Kl. 17.00 – debat / dialogmøde 
Kl. 19.00 – spisning efterfulgt af kaffe/the 
  

 Beslutning: 
• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.3 Status på kredsens arbejdsmiljøindsats 
 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
KB vedtog i tilbage i 2017 af afsætte midler til en større arbejdsmiljøindsats til fordel 
for kredsens medlemmer. Det blev senere besluttet at indsatsen skulle være af 
forebyggende karakter frem for en indsats over for allerede ramte kollegaer. 
 
Grundet de store aktiviteter i forbindelse med OK18 blev starten på indsatsen først 
løbet i gang i efteråret 2018 hvor kredsen entrerede med en ekstern konsulent Bo 
Fredriksen. 
 
Fase 1 startede op i marts 2019 og var et tilbud til de 3 deltagende arbejdspladser om 
i alt 5 moduler. Heraf var de 4 á 2,5 times varighed og foregik lokalt. Det sidste var et 
fælles heldagsmodul der var placeret efter 3 lokale moduler. 
 
Kredsen har nu gennemført fase 1 med gode resultater og starter op med fase 2 i 
september 2019 hvor erfaringerne fra fase 1 er blevet indarbejdet. 
 
Tilbuddet til arbejdspladserne har to centrale virkemidler: 

• Et redskab til risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø 
• Styrkelse af samarbejdet i den lokale TRIO/arbejdsmiljøgruppe 

 
I det vedlagte bilag er en beskrivelse af arbejdsmiljøindsatsen. 
 
 
Kredsnæstformand Mads Dippel Rasmussen gennemgår forløbet at 
arbejdsmiljøindsatsen. 
 
Beslutning: 

• KB har taget orienteringen til efterretning 
  
 



6. envendelser  
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6.1 envendelser  
Ingen  
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
• Budgetterne i kommunerne og region 
• Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker (både i region og kommuner) 
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8. Eventuelt 
• Gitte Solgård Larsen fortæller om sin deltagelse i workshop omkring 

elektroniske afstemninger (kongresbeslutning). Der var flere fordele og 
ulemper som gav tanker til overvejelser, og at det ikke umiddelbart er så 
simpelt 

• DSR har 120-års fødselsdag den 27.10.2020 
• Der er ansat en ny faglig konsulent i kredsen, Trine Lagoni. Trine starter den 

1.10.2019 
• Birgith Flyvbjerg vil gerne vide om den kan gives hjælp til TR-valg ude på 

arbejdspladserne. Der ledes efter en elektronisk løsning 
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9. Punkter til senere dagsorden 
• Status på lokal struktur i FH 
• Tidslinje for kongressen 2020 
• Lokal politiske temaer - Fastholdelse af kolleger samt hvordan fastholder vi 

kernen i sygeplejen 
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10. Evaluering af mødet 
• Meget varmt i lokalet – godt vi flyttede over i et andet lokale 
• Mange gode debatter i lokalet 
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