
Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 18.5.2020 

Referat  
Kredsbestyrelsesmøde 

den 18. maj 2020 
webmøde med start kl. 8.30 – max. kl. 13.00 

 
Deltagere: 
Ina Kristensen, Anne Nissen, Lisbeth Hammer Andersen, Gitte Würtz, Line Storm 
Gessø Hansen, John Christiansen, Christina Rosenberg, Kirsten Elmholdt Nikolajsen, 
Gitte Solgård Larsen, Dorte Ruge, Betina Iroisch Kristensen, Jytte Pharao-Bonde, 
Janne Horsted Grevsen, Helle Kruse Hansen, Birgith Flyvbjerg, Birthe Overgaard 
Hansen, Camilla Rosager Weber, Louise Gjervig Lehn, Mette Kästner Jacobsen, Anja 
Skovgaard Nissen, Barbara Hjalting, Louise Prahl Bårris, Carina Schmidt Moos, Sille 
Olesen, Solvejg Kjærgaard, Mads Dippel Rasmussen, Camilla Duus Smith 
 
 
 
Dagsorden: 
1. Mødets åbning 
2. Dagsorden 

2.1. Referat 
3. Sager til behandling 

3.1. Corona-situationen 
3.2. Forhandlingssituationen 

4. Økonomi 
5. Sager til orientering 

5.1. ICN 2021 
6. Henvendelser 
7. Politiske budskaber fra dagsorden 
8. Eventuelt 
9. Punkter til senere dagsorden 
10. Evaluering af mødet 
 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 18.5.2020 
 

1. Mødets åbning 
John Christiansen åbner mødet med en kort om orientering om dagens forløb 
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2. Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden 
 
 
Dagsorden er godkendt 

 
 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 18.5.2020 

3.1 Corona situationen 
Indstilling: 

• At KB drøfter den aktuelle situation 
 
Sagsfremstilling: 
Grundet den hastige udvikling af situationen bliver dette punkt fremlagt mundtligt. 
 
Der vil ved mødets start blive lavet en dagsorden hvortil det bliver muligt at 
tilkendegive ønsker til punkter der er behov for at drøfte. 
 
Foreløbige punkter: 

• Statsministerens udmelding omkring genåbning af Danmark 
• Møder med FTR/TR/ medlemmer  
• Status på forhandlinger omkring fælleserklæringen 

 
Kommentarer: 
Kredsformand John Christiansen fortæller at fælleserklæringen er ophørt i det 
regionale område og ophører i det kommunale ved udgangen af maj. Der er dog 
mulighed for at den ved behov kan genforhandles. 
Der er problemer omkring hvordan fleksibilitet skal forstås på nogle af sygehusene, 
hvor ansættelsesområderne er meget store. De meget brede ansættelseskontrakter 
bør derfor drøftes politisk i kredsen. 
Det er vigtigt at huske MED skal bruges og at overenskomsterne skal overholdes 
(f.eks. man skal kende sin arbejdsplan – tid og sted – 4 uger frem i tiden). 
DSR, kreds Syddanmark har sendt invitation til indledende forhandlinger med 
region Syddanmark omkring lønkrav for den akutte og mellemfase relateret til 
corona. Der er desuden planlagt en overordnet drøftelse med Danske Regioner og 
andre organisationer på centralt niveau. 
 
 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet den aktuelle situation 



3. Sager til behandling 
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3.2 Forhandlingssituationen 
Indstilling: 

• At KB drøfter den aktuelle situation 
 
Sagsfremstilling: 
Dette er et lukket punkt, og der vil være en mundtlig fremlæggelse på mødet 
 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet den aktuelle situation 



5. Sager til orientering 
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5.1 ICN 2021 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling 
I juni 2021 holdes der ICN-kongres i Abu Dhabi. 
Normalt sendes en delegation af hovedbestyrelsesmedlemmer, 
kredsbestyrelsesmedlemmer, medarbejdere afsted til denne store faglige kongres. 
Desuden allokeres der normalt midler både centralt og i kredsene som 
medlemmerne kan søge. 
 
Denne gang har et enigt HB besluttet at der sendes et minimums antal afsted. En 
delegation så lille som nødvendigt for at gøre DSR’s indflydelse gældende. Det 
betyder at det vil være formanden, en næstformand samt de nødvendige 
sekretariatsmedarbejdere der deltager.  
Begrundelsen for denne beslutning er landets holdning til menneskerettigheder, 
kvinder og LGBT-personer. 
 
Der allokeres desuden ikke særlige midler som medlemmer der ønsker at deltage i 
ICN – kongressen kan søge. 
 
Grundet denne beslutning vil der ikke være nogle fra kredsbestyrelsen og det lokale 
formandskab som deltager på Dansk Sygeplejeråds vegne. 
 
 
Beslutning: 

• KB har taget orienteringen til efterretning 



6. Henvendelser 
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6.1 Henvendelser 
John Christiansen får en del henvendelse omkring Covid-19 fra ledere, TR og øvrige 
medlemmer. 
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
• Corona situationen 
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8. Eventuelt 
Intet  
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9. Punkter til senere dagsorden 
• Kvalificering af OK21 krav – september 
• Input til beretningen til GF - juni 
• Status KB grupper – juni 
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10. Evaluering af mødet 
Ikke foretaget 
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