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1. Mødets åbning 

John Christiansen åbner mødet 

 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagorden godkendt. 

1.maj vil kort blive drøftet under evt. 

  

 

 

 

     2.1 Godkendelse af referat 

 Referatet er godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Sager til behandling 

3.1 Indsatsområde ”Børns sundhed og trivsel” 

Indstilling:  

 At KB beslutter strategi og handleplan omkring indsatsområdet ”Børns 

sundhed og trivsel” 

 

Sagsfremstilling: 

Kongressen besluttede i maj 2014 at DSR skal samarbejde med andre 

interesseorganisationer for at være med til at sikre børns fysiske og mentale sundhed 

og trivsel. På den baggrund har KB i Syddanmark arbejdet med indsatsområdet 

”Børns Sundhed og Trivsel”.  

 

Der har i efteråret være første behandling af indsatsområdet og i januar en 

temadrøftelse på baggrund af oplæg fra professor Bjørn Holstein (SIF). Uddrag fra 

Holsteins oplæg: 

• Sundhed en menneskeret, også for unge, og der er store mindretal med 

alvorlige problemer 

• Sundhed understøtter læring 

• Sundhedsproblemer i ungdommen fortsætter ind i voksenlivet (tracking) 

• Store muligheder for at gøre en forskel med sundhedsfremme 
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• DK rangerer lavt i forhold til lande vi ellers sammenligner os med 

Pointe fra oplægget: Det nytter at gøre en indsats! 

 

Drøftelserne i KB har gået på at forslaget rummer både børn og unge. Derfor giver 

det mening at dele indsatsen op i førskole alderen, skolealderen og ungdomsårene.  

De lokale indsatser kan gøres bredt gennem f.eks. ”borgmester-møder” og lignende 

møder med politikere og embedsværket i kommunerne. TR spiller også en rolle her 

og kan påvirke udviklingen i en kommune gennem blandt andet drøftelser i MED-

systemet. En særlig indsats gøres gennem sundhedsplejerskerne, hvor disse emner 

drøftes ved større og mindre møder med sundhedsplejerskerne i kredsen. Det 

desuden muligt at inddrage det faglige selskab for sundhedsplejersker. 

 

 

Førskole alderen, det lille barn 

Fra Holsteins foredrag hørte vi at, indsatsen har været meget fokuseret på 

spædbarnet og den nybagte mor. Den indsats skal fortsætte og udbygges med fokus 

på børns sundhed og trivsel. Dette stemmer fint overens med kredsbestyrelsens 

drøftelser. 

 

Vi har i mange år haft fokus på især den tidlige barselsperiode. Førskole alderen er 

vigtig, da man allerede her med en god indsats kan mindske den negative sociale 

arv. Sundhedsplejerskeindsatsen kan styrkes, f.eks. ved at indføre treårs besøg i 

familierne af sundhedsplejersker. Dette gøres allerede nogle steder i kredsen og vi 

arbejder videre med denne indsats blandt andet gennem påvirkning politikere og 

embedsværket i kommunerne. Desuden kan der arbejdes med øget samarbejde 

mellem sundhedsplejersken og institutionerne. Her er det tværfaglige samarbejde 

med pædagogerne essentielt. 

 

Holstein fremhævede nogle problematikker, bl.a. efterfødsels reaktioner hos 

moderen, som dermed påvirker barnet. Samt motoriske forstyrrelser. Disse 

oplysninger har han fra sundhedsplejerske journaler. Kunne KB arbejde på at få flere 

Syddanske kommuner koblet på Holsteins forskning? 

Desuden fremhæver Holstein at der mangler data om børns sundhed i 2-5 års 

alderen. Dette er dybt problematisk og underbygger behovet for at 

sundhedsplejersker foretager 3 års besøg eller at praktiserende læge rapporterer 

sundhedsinformationer.  

 

Skolealderen 

I skole-alderen, er det oplagt at fokusere på den nye skolereform. Vi bør være med til 

at præge udviklingen af børns sundhed og trivsel gennem skoleårene. Med fokus på 

at børn skal trives og have mental sundhed. De skal have redskaber til at kunne 
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håndtere dagligdagens udfordringer, stress, indgå i sociale sammenhænge med 

andre mennesker. Sikre at barndommen er leg, læring, musik og liv. Med 

implementeringen af den nye skolereform bliver børnenes hverdag lagt i nye 

rammer. Skole, kultur- og fritidstilbud smelter sammen. Sundhedsplejerskerne 

spiller en central rolle for denne udvikling og har unikke muligheder for at styrke og 

sikre trivslen hos barnet og familien som helhed. Også sygeplejersker i kommunerne 

kunne spille en mere central rolle i forebyggelsen. I et tværfagligt samarbejde med 

pædagoger, lærere, psykologer, socialrådgivere og andre interesseorganisationer kan 

vi samarbejde om at forbedre trivslen. 

Som særlige indsatser kunne nævnes fedme, mobning, pårørende til syge, at leve 

med en kronisk sygdom m.m. Dette understøtter Holsteins pointer. Børn og unge der 

rammes af sygdom og død har massive problemer med at blive forstået og accepteret 

i deres hverdag. Her kunne med fordel laves en indsats. 

Der har været holdt en temadag på Egmont om emnet, baggrundsrapporten kan 

læses her: 

http://www.egmontfonden.dk/Upload/Egmontfondendk/PDF-

filer/Egmont%20Rapporten%20PDF%20.pdf 

og artikler omkring emnet her: 

 http://www.egmontfonden.dk/Om-Egmont-Fonden/Omsorgsmaling/ 

Dette emne er også yderst relevant i ungdomsårene. 

 

Ungdomsårene 

I ungdomsårene bør der være fokus på ungdomsuddannelserne, dette er allerede 

under udarbejdelse i DSR centralt og der følger mere om dette senere. Som særlige 

indsatsområder kunne være alkohol- og stofmisbrug, seksualundervisning og 

teenageårenes udfordringer også hvad angår trivsel og mental sundhed. 

 

 

Der er mange tiltag som kan og bør laves, kunsten bliver derfor at afgrænse hvilke 

emner vi som kredsbestyrelse vil prioritere. 

 

Udover disse tiltag, vil der kunne tilføjes yderligere når DSR centralt vedtager en 

overordnet handleplan. Vi ved at der er tiltag i gang blandt andet omkring de 

ledende sundhedsplejersker. 

 
 
 

Konklusion: 

http://www.dsr.dk/fs/fs32/Sider/Nyheder/Styrk-børn-og-unges-sundhed.aspx 

 
 Indsatser på landsplan i valgkampen: 

Børns retstilling – og der er nogen der skal tale børnene sag. 

http://www.egmontfonden.dk/Upload/Egmontfondendk/PDF-filer/Egmont%20Rapporten%20PDF%20.pdf
http://www.egmontfonden.dk/Upload/Egmontfondendk/PDF-filer/Egmont%20Rapporten%20PDF%20.pdf
http://www.egmontfonden.dk/Om-Egmont-Fonden/Omsorgsmaling/
http://www.dsr.dk/fs/fs32/Sider/Nyheder/Styrk-børn-og-unges-sundhed.aspx
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Lave en indsats i valgkampen. 
 

 

 Indsatser i kredsen: 
Tage fat på det faglige selskab for sundheds og høre hvad de har gang i? Og inviterer dem til 
et møde.  
Det næste nummer af kredsløbet kommer til at handle om børns sundhed og trivsel. 
Tage en kontakt til en - to kommuner for at finde ud af hvad de har gang i. En stor udfordring 
er at kommunerne gør det meget forskelligt.   
 

 

3.2 Medlemstilfredshedsundersøgelse 2014 

 

Indstilling: 

 At KB drøfter og kommer med input til medlemstilfredshedsundersøgelsen 

2014 

 

Sagsfremstilling: 

DSR har gennemført den 3 analyse af medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Den 

første blev gennemført efter konflikten i 2008 og den seneste er med afsæt fra 

besvarelser i 2014. 

Helt overordnet kan der ses fremgang på de parameter, der måles på siden 2008. 

Mere kritisk kan man sige, at udgangspunktet efter konflikten i 2008 var en 

medlemstilfredshed og loyalitet langt under middel og at særligt 

medlemstilfredsheden på trods af positiv forandring fortsat ligger utilfredsstillende 

lavt. 

Medlemstilfredshedsundersøgelsen gennemgås overordnet på mødet med mulighed 

for at diskutere den nuværende status. 

Det er planen, at undersøgelsen, der er gennemgået på sidste HB, kommer til 

drøftelse på HB mødet i marts, hvor det forventes, at der er fokus på kommende 

initiativer i DSR, der bl.a. kan forbedre medlemstilfredsheden. I rapporten er der 

konkrete anbefalinger til hvilke indsatsområder, der bør prioriteres, men ikke med 

hvilke konkrete initiativer. 

Drøftelsen i KB kan derfor være med til at komme med input til overordnede fokus 

emner, der bør arbejdes med. 

Efterfølgende vil emnet komme på dagsorden igen med henblik på at fastsætte evt. 

initiativer målrettet Syddanmark.  

 

 

Konklusion: 

 Indsatserne som blev besluttet sidste gang for bl.a. de nyuddannet og de studerende, 

ved sidste rapport fortsætter, samt nogle flere. 
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 En indsats har også været omkring de privatansatte sygeplejersker og kandidaterne.   

 En særlig indsats vil denne gang være omkring de 30-39 årige, hvor der er de fleste 

utilfredse medlemmer viser rapporten.  

 Kredsen har haft et møde med analyse afdelingen, som vil prøve at finde ud hvorfor 

de 30-39 årige har meldt sig ud i 2014, ved at tage kontakt til dem. 

 Der besluttes at holde et møde med ikke-medlemmer her i kredsen i samarbejde med 

de lokale TR. 

 Der er opbakning til at prøve at holde flere juletræsarrangementer i kredsen og 

reducere på busturene til kvæsthuset.    

 

3.3 Projekt ”Nye roller i det nære sundhedsvæsen” 

Indstilling: 

 At KB drøfter rapporten om ”Nye roller i det nære sundhedsvæsen” og 

kommer med input til opfølgning i Kreds Syddanmark 

 

Sagsfremstilling: 

Dansk Sygeplejeråd har i 2014 fået Roskilde universitet, v. lektor Tomas Ellegaard og 

professor Betina Dybbro, til at beskrive forandringer i sygeplejerskeroller og 

brugerinddragelse i det nære sundhedsvæsen. Baggrunden for projektet var et ønske 

om at etablere en platform for diskussion om den kommunale hjemmesygeplejerskes 

fremtid.  

Rapporten beskriver blandt andet gennem cases hjemmesygeplejerskens nuværende 

arbejdsopgaver, relationer til andre professionelle samt samarbejdet med borgerne. 

 

Rapporten er en i rækken af analyser, der beskriver udviklingen i sundhedsvæsenet. 

Den er interessant, da en række af emnerne svarer til de temaer, formandskabet har 

drøftet ved ”borgmesterrunden” i Syddanmark til de 22 kommuner.  

I flere kommuner i Syddanmark står forandringerne i kø og fx Odense kommune har 

netop indført en ny struktur der ændrer radikalt på organisering af sygeplejen og 

ledelse af sygepleje ved at samle alle kommunens opgaver i en række søjler i 

tværfaglige miljøer. 

 

Aktuelt ses en relativt stor vækst i beskæftigelsen af sygeplejersker ved sygehusene i 

Syddanmark (og på landsplan), men det må forventes at denne vækst ikke fortsætter 

med samme styrke, når den planlagte sygehusstruktur om nogle år falder på plads. 

Hvis man fokuserer på beskæftigelsen af sygeplejersker fremadrettet skal væksten 

komme fra det kommunale område, hvilket vil være et naturligt afsæt, da der flyttes 

mange opgaver ud i primærsektoren. 

Forudsætningen for at opgaverne også fremadrettet tilfalder sygeplejerskerne er, at 

vi er klar på forandringerne i sygeplejerskerollen. 
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Der ønskes en drøftelse af rapporten og herunder overvejelser om rapporten 

beskriver den forventede udvikling i Syddanmark. 

Rapporten vil blive behandlet på HB møde i marts 2015. 

 

Det forventes, at HB træffer beslutning om konkrete initiativer på landsplan. 

 

Konklusion: 

Der er en lille arbejdsgruppe på kredskontoret, som kigger på hvilken betydning har 

det, hvis din leder ikke sygeplejerske? Hvilken betydning har det for min 

autorisation, når min leder ikke er sygeplejerske?  

Hvordan slipper vi som sygeplejerske de roller vi har i dag, og tager de nye roller på sig. 

På sygehusene har der fortrinsvis været sygeplejefaglige leder ansat, mens der er en anden 

udfordring i kommunerne i Syddanmark. 

Nye roller i det nære sundhedsvæsen vil blive behandlet på kommende HB–møde. 

 

3.4 OK15 

Indstilling: 

 At KB drøfter status på OK15 

 

 

Sagsfremstilling: 

Punktet behandles ud fra sagsfremstillingen i HB materialet og kongresmaterialet. 

 

 

Konklusion: 

OK15 bliver sendt til afstemning fra den 16/3. 
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3.5 HB-dagsorden 

Sagsfremstilling: 

Hele HB-dagsorden er tilgængelig på DSR’s Kongresforum. 

Under mødet vil de punkter formandskabet og KB ønsker drøftet, blive fremdraget.  

 

Beslutning: 

 KB har drøftet de ønskede punkter til HB’s dagsorden 
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3.6 Arbejdsmiljø for sygeplejersker ved somatiske sygehuse i 

Syddanmark 

Indstilling: 

 at KB tilslutter sig, at der skal sættes fokus på arbejdsmiljø i det somatiske 

sygehusvæsen i Syddanmark og at der arbejdes videre med at formulere et 

konkret projekt 

Sagsfremstilling:  

KB behandlede på sidste møde under pkt. 3.1 en henvendelse fra af TR i det 

medicinske område ved OUH vedr. kredsens indsats/fokus på det medicinske 

område. 

Der henvises til sagsfremstillingen under pkt. 3.1 fra mødet den 26. januar 2015. 

Det medicinske område har været og er i fokus via en række initiativer. Der er 

overordnede landsdækkende initiativer med afsæt i fx SATH-rapporten og konkrete 

tiltag med fokus på overbelægning i det medicinske område i samarbejde med læger 

og patientforeninger. 

Lokalt har vi i kredsen flere gange på et overordnet plan forsøgt at sætte initiativer i 

gang med det sigte at skabe bedre vilkår for sygeplejersker og patienter. 

Der har været holdt møder med ledere, TR og AMiR, hvor man efterfølgende skulle 

arbejde videre hjemme på egen arbejdsplads. Emnet har været drøftet med HR-

afdelingen i regionen og ligeledes med direktører i regionen. 

Intentionerne har været gode, men vurderet efterfølgende kan det konstateres, at der 

fortsat og desværre ikke udelukkende i det medicinske område er udfordringer med 

arbejdsvilkår og dermed også vilkår for patienterne. 

Med afsæt i drøftelsen på sidste møde har kredsformanden drøftet emnet med en 

mindre gruppe faglige konsulenter. 

Kredsformandens konklusion efter disse drøftelser og en vurdering af de tidligere 

initiativer er, at  

- der skal en større målrettet indsats til, der ikke udelukkende tager afsæt i det 

medicinske område, men i stedet tager sit afsæt i de områder i det somatiske 

sygehusvæsen, der har udfordringer i arbejdsmiljøet. 

- Der skal etableres et formaliseret samarbejde med ledelsen for at sikre en 

konkret forbedring af arbejdsmiljøet. Indledningsvis er overvejelsen, at 

samarbejdet skal være forankret i regionen på direktørniveau, men skal 

udføres lokalt via direktion og lokal ledelse 

- Der skal etableres et konkret samarbejde om arbejdsmiljø imellem TR, AmiR 

og lokal leder/ledere. 

- Der skal ske en afklaring med FOA om de skal involveres direkte, da de har 

tilsvarende interesse 

- Det skal overvejes om organisationer i Sundhedskartellet skal omfattes 
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- Det skal overvejes om og hvordan Arbejdstilsynet og Arbejdsmedicinsk klinik 

kan involveres  

- Der skal afsættes en økonomisk pulje i kredsen til at dække omkostninger i en 

afgrænset periode, hvor det forventes, at kredsen vil skulle finansiere en del af 

udgifterne til arbejdet. 

Forud for ovenstående skal det afklares om der allerede er initiativer i gang i 

kredsen/regionen, hvor regionen som arbejdsgiver har taget sin 

arbejdsgiverforpligtigelse alvorligt. 

Ud fra henvendelsen fra TR tyder det imidlertid ikke på, at arbejdsgiverne hverken 

overordnet eller lokalt har taget opgaven til sig. 

I TR henvendelsen stod: 

”Vi ønsker, at KB drøfter det medicinske område og ser gerne, at der kommer nogle konkrete 

tiltag på baggrund af dette. 

Vi forestiller os drøftelser på tværs af ledelse, AMR og TR, noget a la tidligere iværksatte 

tiltag.” 

 

Drøftelsen i KB lægger op til at der skal iværksættes initiativer på tværs af ledelse, 

AmiR og TR, men at det tager et bredere afsæt end tidligere og herunder at fokus 

udvides til de områder i det somatiske sygehusvæsen, der har udfordringer med 

arbejdsmiljø. 

Såfremt KB tilslutter sig overstående tanker vil der blive taget kontakt til FTR på de 

somatiske sygehuse og Region Syddanmark for at udvikle et konkret projekt. 

Derefter kommer emnet retur til KB til godkendelse og fastsættelse af den 

økonomiske ramme. 

 

 

Konklusion: 

KB tilslutter sig. 
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4. Økonomi 

4.1 Regnskab 2014 

Indstilling: 

 At KB godkender regnskab 2014 

 

Sagsfremstilling: 

Regnskabet vil på mødet blive gennemgået af Kredschef Jan Villumsen. 

 

Beslutning: 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4.2 Lejemål - Vejlevej 121, Fredericia 

 

Indstilling: 

 At KB tilslutter sig tilbud B  

 

Sagsfremstilling: 

Kredsbestyrelsen drøftede på møde den 16. juni 2014 kontakten på lejemålet Vejlevej 

121, Fredericia, som udløber efterår 2018. 

 

Sagsfremstilling og beslutning indsat i kursiv 

Udlejer af lokalerne Vejlevej 121, 7000 Fredericia, har ønsket at indgå forhandling af den fremtidige 

husleje af Forligsen. 

På det vedlagte bilag er udlejers forslag skitseret. Dette vil blive gennemgået på mødet, og bestyrelsen 

bedes herefter drøfte og beslutte om forslaget fra udlejer kan imødekommes. 

Konklusion: 

Bestyrelsen har en større debat om det er realistisk at binde lejemålet i yderlig 10 år kontra indeklimaet 

/  beliggenheden / størrelsen af lejemålet.  

Der laves til et kommende møde en estimeret plan med kontorets fremtidig behov. PKA vil ikke blive 

kontaktet, ligesom det ikke vil blive undersøgt om der kan indgås andre lejemål. Der vil fortløbende 

blive afsøgt om der kan være andre fagorganisationer der kan være interesseret i at bo i samme hus 

som DSR. 

Beslutning: 

 - Punktet behandles igen på et kommende KB møde  
 

Der har i perioden siden KB sidst behandlede punktet været ført forhandlinger med 

ejers repræsentant, og der foreligger nu to tilbud. 
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Tilbud A 

 De nuværende lokaler bibeholdes  

+ kredsen får fuld rådighed over Forligsen (pt. råder DSR over en tredjedel)  

+ rådighed over ”filmlokalet” (lokalet på den anden side af gangen)  

 Husleje - 200.000 kr. mindre end nuværende pr år 

 Kontrakt - 10 år (7 år mere end nuværende) 

 

Fordele ved tilbud A: 

 Fuld rådighed over Forligsen og ”filmlokalet” samt en budgetbesparelse  

 

 

 

 

Tilbud B  

 Som A + 330 m2 på 1.sal, som indrettet efter vores ønske 

 Husleje - 4000 kr. mere i årlig huslejeudgift, dertil forventet merudgift på 

forbrug (el, varme vand) 175.000 kr. Det vil sige en årlig merudgift på 179.000 

kr. 

 Kontrakt - 10 år (7 år mere end nuværende)  

 

Fordele ved tilbud B: 

 Bedre mulighed for mødelokaler, bedre plads til konsulenter i ledelsescentret, 

evt. rumme andre samarbejdende organisationer.......???afhængig af 

muligheder og udvikling kan dette evt. give en huslejeindtægt 

 

 

 

 

Budgetteknisk: 

Forslag B 

 merudgiften på 179.000 kr. vil teknisk være en merudgift på 89.000 kr. pr år, 

hvilket skyldes, at vi har haft indregnet et beløb på 90.000 kr./år, som ikke er 

opkrævet af udlejer. 

Tilbud A  

 vil give en mindreudgift/ besparelse på 290.000 kr. med samme begrundelse. 

 

 

 

 

Kommentarer: 
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Lederforeningen kunne godt bruge lidt mere plads og DSA er i gang med at lave en 

ny struktur, som bevirker at de skal sidde meget mere lokalt. Flere giver deres  

tilslutning til forslag B.  

 

Beslutning: 

Forslag B blev vedtaget. 

 

5. Sager til orientering 

5.1 Video på hjemmesiden 
 

Indstilling: 

 At KB tager orienteringen til efterretning 

 

 

Sagsfremstilling: 

Som et nyt initiativ er der på hjemmesiden blevet lagt en video hvori den nye 

dagpengereform beskrives. Hvis det viser sig at denne form for formidling har 

medlemmernes interesse vil det blive forsøgt gentaget med andre emner. 

 

 

Beslutning: 

 KB tager orienteringen til efterretning 

 

 

 

6. Henvendelser 

Der har ikke været nogen henvendelser 

 

 

 

7. Politisk budskab ud fra dagsorden 

 Børns sundhed og trivsel 

 Arbejdsmiljø for sygeplejerskerne  
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8. Eventuelt 

 1. maj: Mads har ikke mulighed for at deltage og derfor træder Morten H ind i 

stedet for. Teltet vil starte lidt senere op, omkring kl. 10. 

 

9. Punkter til senere dagsorden 

 Børns sundhed og trivsel 

 Arbejdsmiljøet for sygeplejersken 

 Fremtidsfagforening 

 Hvordan arbejder vi mere politisk i KB? 

 Nye roller i det nære sundhedsvæsen 

 

10. Evaluering af mødet 

 Ventilationen har drillet lidt! 

 


