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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Referat den 30. september 2019 

 

1. Mødets åbning 

John Christiansen åbner mødet med en orientering om afbud til dagen. 
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2. Dagsorden 

Der vil være knyttet kommentarer til enkelte at orienteringspunkterne. 

Dagsorden er godkendt. 
 

 

2.1 Referat 

Godkendelse af referat fra møde den 26.8.2019 

 

Referatet er godkendt 
 

 

https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/referat_fra_kb_moede_26082019.pdf
https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/referat_fra_kb_moede_26082019.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: 

• Ældre sygeplejersker kan også blive stresset – bør kredsen have en 

stresspolitik? 

• Forandringer på arbejdspladsen har stor betydning for arbejdsmiljøet 

• Oversygeplejersker bliver presset på deres samarbejde med øvrige 

samarbejdspartnere på ledelsesplan 

• Betydning for samarbejdet mellem afdelingerne 

• Problematisk at gode rollemodeller ikke løftes økonomisk 

• For mange sygeplejersker handler arbejdet om daglig overlevelse 

• Der kommer snart en lønkampagne  

• Måden vi uddanner sygeplejersker på 

o Fastholdelse under og efter uddannelsen 

• Problematisk at nyuddannede tager til Norge 

• Italesættelse at ordet normeringer som ledelserne ikke ønskes brugt 

• Hvor mange sygeplejersker mon der bijobber i vikarbureauer 

• Besættelse af andre faggrupper til at afhjælpe sygeplejersker (visse former for 

rengøring, sekretæropgaver mm.) 

 

Konklusion: 

• Arbejdsmiljøgruppen arbejder i deres projekt med forebyggelse af f.eks. stress 
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• Vi har på nuværende tidspunkt en enestående mulighed for at komme med til 

forslag til ændringer af arbejdsgange / frafald i uddannelse (som ikke er 

anderledes end andre uddannelser) 

• DSR har undersøgt hvor mange der sygeplejersker der bliver brug for i 

fremtiden – 6000 

 

Beslutning: 

• KB har drøftet aktuelle problemstillinger i deres lokalområde 
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3.2 Ny DSR-vision og værdigrundlag 

Indstilling: 

• at KB drøfter status ud fra oplæg og giver deres input til det videre arbejde. 

Sagsfremstilling: 

Siden sidste KB møde har der været afholdt en workshop, hvor HB var samlet 

sammen med alle frikøbte politikere i DSR. På denne dag blev alle introduceret til det 

materiale, vi kort drøftede på sidste møde. En del af vores drøftelse kom desværre til 

at handle om det videre arbejde med drøftelse og beslutning på kongressen. 

  

Formålet denne gang er at skabe gode procesmæssige rammer for drøftelserne i KB 

forud for drøftelserne i HB den 2. oktober. På HB-mødet drøftes arbejdstemaerne 

samt processen for ny vision og værdigrundlag i DSR.    

  

PROCES med kort oplæg, der omhandler: 

o de tre opgaver/spørgsmål, der blev arbejdet med på dagen den 28. august  

o ”Hvad er vigtigt for de forskellige medlemssegmenter?”  

o ”Hvad skal vi fokusere på med vores vision?” 

o ”Hvordan skaber vi mest mulig værdi for vores medlemmer?”  

 

Drøftelse af resultaterne i form af de fire arbejdstemaer – evt. to og to i 5 minutter  

Der laves en fælles opsamling og hovedpointer noteres. 

 

EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL vi kommer til at arbejde med: 

o Hvad er jeres umiddelbare tanker, når I ser opsamlingen på drøftelserne d. 28. 

august og de fire arbejdstemaer?  

o Hvad er I særligt glade for? 

o Rummer de fire arbejdstemaer det, der er vigtigt at arbejde videre med? 

o Hvad kunne være mere tydeligt? 

o Hvad er I nysgerrige på at undersøge og få mere viden om i forhold til 

arbejdstemaerne? 

 

Kommentarer: 

• Mangfoldighed i fællesskab - FS selskaber og de øvrige fællesskaber som 

fremtidens bringer 

• Synlighed og tilgængelighed – der er mange ting som sygeplejerskerne ikke 

ser 
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• Hvis vi skal kunne fastholde og rekruttere, skal vi have en stærk og stolt 

fagidentitet 

• Synlig og tilgængelig forening –  

• At sygeplejersker får deres eget, synlige virksomhedsområde. Ligeløn for lige 

arbejde. Punkter som skal være underliggende til den overordnede vision 

• Det må gerne være mere tydeligt at DSR er en unik fagforening med kun en 

faggruppe 

• Visionen skal indeholde vigtigheden af DSR er en demokratisk organisation 

• Er der ikke noget i den nuværende vision der kan videreføres i den nye?  

• Det vil være godt hvis vi kom frem til 3 ”buzz” ord som kan danne 

overliggeren for visionen 

• DSR skal være - Unik, demokratisk og skabe samfundspolitisk indflydelse 

• What’s in it for me – what’s in it for you 

 

 

 

Beslutning: 

• KB har drøftet status og kommet med input til det videre arbejde i HB 
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3.3 Lokal politisk tema – fastholdelse af kolleger 

Indstilling: 

• At KB beslutter iværksættelse af aktiviteter som sætter fokus på fastholdelse af 

kolleger 

 

Sagsfremstilling: 

Kredsbestyrelsen besluttede på møde den 26.8.2019 at sætte fokus på fastholdelse af 

kolleger i plejen.  

Fra referatet den 26.8.2019: 

• Fastholdelse af kolleger 

o Hvordan rummer vi alle i en travl hverdag -nye kolleger 

(nyansatte/nyuddannede), kolleger med særhensyn (fysiske, kompetencer, 

arbejdshastighed osv. 

 

Dette ud fra oplevelserne af, at der på grund af travlhed samt mangel på 

sygeplejersker, ikke alle steder er mulighed for at give nyansatte/nyuddannede den 

nødvendige tid til oplæring samt opfølgning. Dette giver en stor 

utryghed/usikkerhed blandt de nyuddannede i deres opgavevaretagelse og en egen 

forståelse af at de ikke magter opgaverne på denne afdeling, eller i jobbet i det hele 

taget. 

Der er desværre, på mange arbejdspladser, heller ikke meget overskud til at rumme 

kolleger med særhensyn, da det forventes at alle kan yde 100%. 

 

Det kredsbestyrelsens ønske er at der sættes fokus på ovenstående problematik både 

på regionale og kommunale arbejdspladser samt politisk. 

Bestyrelsen bedes derfor drøfte hvilke tiltag der skal iværksættes for at sætte 

ovenstående fokus. 

 

Aktuelt er der en række aktiviteter i gang, hvor kredsen er involveret f.eks. 

 

- Region Syddanmark forventes at afsætte midler til introduktion af 

nyansatte i FAM, Medicinsk område og Psykiatrien. Der er leveret en 

opfordring til at udvide både økonomisk ramme som indsatsområder. 

- Dialog med PKA om rekruttering af sygeplejersker, der har forladt 

arbejdsmarkedet. Denne viden bruges i samarbejde med arbejdsgivere fx 

Vejle kommune, der arbejder med emnet samt regionen, der har nedsat 

en task force. 

- Sygehus Sønderjylland, der arbejder sammen med UC syd om et 10 ects 

fritvalgsmodul i den sidste del af uddannelsen, der skal lette overgang. 
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Ligeledes sammen med dette en proces, hvor nyansatte kobles til KPU 

praktiske læringsenhed. 

- Begge uddannelsesinstitutioner og det overliggende Advisoryboard har 

fokus på opgaven med at rekruttere, minimere frafald og forbedre 

overgang. Kredsformanden sidder som eneste organisation i udvalget. 

- Fuldtid/deltid med aftale med regionen om håndtering af afspadsering 

samt arbejdstidsaftale der åbner for at ansatte kan vælge for dem mere 

fleksible arbejdsformer. Der arbejdes med at kunne formulere tilsvarende 

i kommunerne. 

- Samarbejde med PKA om mere fokus på delpension, der kunne gøre det 

mere attraktivt at arbejde flere år. 

  

Derudover indgår emnet på alle borgmestermøder, hvor vi aktuelt er ca. halvvejs.  

 

Der er således en række fokusområder ligesom TR lokalt givetvis har gang i og er 

involveret i en række områder. 

Spørgsmålet er hvad der mere kunne iværksættes og ligeledes hvilket fokus der skal 

sættes særligt på den erfarne sygeplejerske, da der allerede er en række initiativer ift. 

nyuddannede. 

Kommentarer: 

• Arbejdsmiljø er vigtigt og noget der bør sættes endnu mere fokus på 

• Prioriteringen i sundhedsvæsenet skal være anderledes 

• Vi skal også have fokus på den store gruppe som ikke enten har små børn / er 

gravide / har skånehensyn / måske særligt sygeplejersker på medicinske 

afdelinger – når det ikke kan være løn skal det være nogle andre tiltag. Noget 

der giver faglig stolthed 

•  Uddannelse / kurser udbudt af DSR /TR kan muligvis være en metode at 

styrke fagligheden 

• Blomstrende faglige miljøer på afdelingerne – SLB har taget nogle initiativer 

• Forhandling med lederne omkring efteruddannelse 

• Vi skal afsøge hvad det er medlemmerne siger omkring fastholdelse 

• Skulle DSR have nogle redskaber liggende som kan bruges lokalt (tilrettes) 

• Udfordre ledelserne til at overholde de aftaler som er indgået 

• Dialog med TR/FTR og få det bragt i LMU  

• Drøftelse med øverste ledelse om at der skal ledes for medarbejderne og ikke 

for ledelsen (ledelsesrapporten) 

Konklusion: 

Kredsbestyrelsen kan arbejde videre med følgende: 

• Arbejdsfællesskaber (erfagruppesnak) 

• Prioritering af uddannelse – forpligtende MUS samtaler 

• Fastholdelsesplaner 
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• Involvering af TR 

• Ved vi nok – skal vi undersøge mere / have oplæg af flere videnspersoner 

• Inddragelse af FTR 

 

Beslutning: 

• KB beslutter at der arbejdes videre med de konkluderede punkter 
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3.4 FIC – Forum for International Cooperation Fyn 

Indstilling: 

• At KB tilslutter sig at DSR, kreds Syddanmark melder sig ind i FIC Fyn 

• At KB beslutter at evaluere beslutningen, når lokalstrukturen for FH 

implementeres 

 

Sagsfremstilling: 

Igennem et stykke tid har LO Fyn og FIC drøftet, hvordan de i fællesskab kan styrke 

arbejdet med europæiske og internationale politiske og faglige forhold på Fyn. 

Derfor var organisationerne under LO og FTF (FH) inviteret til et stiftende møde d. 

4.9 med oplæg om, at etablere FIC Fyn, som fælles platform for arbejderbevægelsens 

indsats på disse områder, og hermed til fælles gavn og profilering. 

På mødet blev det klart, at man, for at kunne stille op efterfølgende til bestyrelse for 

FIC og dermed få indflydelse på det videre arbejde, var nødt til at være medlem. 

Derfor besluttede kredsformanden på mødet under forudsætning af efterfølgende 

godkendelse i KB, at DSR tilslutter sig svarende til den medlemsandel, der er i 

området.  

Vurdering er at det er op til 5000 medlemmer med arbejde omkring Odense svarende 

til en årlig pris på 1500 kr. 

 

På mødet gav det mulighed for at DSR kunne være aktive i etablering af FIC. 

Kredsnæstformand Mads Dippel var således dirigent og Kredsnæstformand Line G. 

Hansen blev valgt som næstformand med lokalformand for LO/FH Helle Nielsen 

som formand. 

 

Da emnet er principielt, er der behov for en drøftelse af emnet. Aktuelt viser det også 

de kommende udfordringer, der kan dukke op ved etablering af ny struktur for FH 

lokalt, hvis dette forankres i mange enheder. Derfor lægges ligeledes op til at KB skal 

evaluere beslutningen, når vi kender rammer for lokalstrukturen. 

 

Formandskabet betragter dette som en mulighed for at styrke netværk på tværs af de 

nuværende enheder i FH lokalt og anvende det konkrete i FIC til en lokal indsats. 

 

Hvem er FIC? 

FIC er en non-profit organisation (NGO)  

FIC tror på, at vi kan påvirke, forandre og forbedre arbejdsmarkedsforhold i verden 

ved vores aktive engagement.  

FIC er en non-profit organisation. Vi kæmper for menneskers, med få ressourcer, 

sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder og muligheder for uddannelse og 

beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Dette gør vi gennem debat og oplysning i 
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samarbejde med lokale og nationale organisationer og foreninger i Danmark, Europa 

og Østafrika.  

Der er mange steder i verden, hvor fattigdom og dårlige arbejdsforhold gør sig 

gældende. Det kræver en indsats at mobilisere almindelige mennesker og 

fagforeninger, og oplyse om deres rettigheder. Vores oplysningsarbejde retter sig 

mod emnerne: Uddannelse, beskæftigelse, arbejdsmarkedspolitik, arbejdstagerens 

rettigheder samt anstændige og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. 

Oplysningsarbejdet består bl.a. af kurser og studieture.  

Vi ser de lokale, nationale, europæiske og internationale forhold i en sammenhæng, 

for i dagens verden hænger de politiske og faglige udfordringer uløseligt sammen. 

Disse udfordringer skriger på opmærksomhed, og kræver et internationalt 

samarbejde.  

Læs mere på FIC.DK 

 

Kontingent  

FIC har kontingentsatser vedtaget på den landsdækkende generalforsamling.  

Kontingentsatserne er pt. følgende:  

• Enkeltpersoner pr. år: 250 kr.  

• Familiemedlemmer pr. år (dvs. et par): 400 kr.  

• Små lokale organisationer: 300 kr. pr. år. (typisk DSU, men kan også være en lille    

    solidaritetsforening el. lignende)  

• Andre lokale enkeltorganisationer og efterskoler pr. år: 600 kr.  

• Faglige organisationer:  

- Op til 5.000 medlemmer pr. år: 1.500 kr.  

- Fra 5.000 – 10.000 medlemmer pr. år: 3.000 kr.  

- Fra 10.000 – 20.000 medlemmer pr. år: 5.000 kr.  

- For faglige regionale paraplyorganisationer (LO/FH) aftales kontingentets størrelse.  

- For fagforbund aftales nærmere  

 

FIC er indstillet på, at hovedparten af kontingentindtægterne anvendes lokalt. 

 

Kommentarer: 

Kredsbestyrelsen har mange spørgsmål til at DSR har tilsluttet sig FIC, og om 

formandskabet skal bruge tid på dette. Der er flere spørgsmål til gennemsigtighed og 

formål. 

John Christiansen fortæller at det handler om indflydelse og italesættelse af 

sygeplejersker. 

Punktet vil blive sat på dagsorden igen sammen med vedtægterne. 

 

Beslutning: 

• KB har haft 1. drøftelse og punktet kommer igen på kommende KB møde 
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3.6 HB dagsorden 

Sagsfremstilling: 

Hele KB dagsorden er tilgængelig på DSR’s Kongresforum. 

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

 

Camilla Weber vil gerne som kreds Syddanmarks repræsentant i kongresopfølgning 

omkring forskning i den kommunale sygepleje 

 

Beslutning: 

• KB har drøftet HB dagsorden  
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4.1 Status økonomi pr 31.08.2019 

Indstilling: 

• At KB godkender forbrugsrapport pr. 31.08.2019 

 

Sagsfremstilling: 

Kredschef Jan Villumsen vil under mødet gennemgå status på regnskabet pr. 

31.08.2019. 

 

Kommentarer: 

Jan Villumsen gennemgår regnskabet  

 

 

Beslutning: 

• KB godkender forbrugsrapporten pr. 31.08.2019 
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5.1 Status på FH´s arbejde med at etablere lokalstruktur. 
 

Indstilling:  

• At KB tager orientering til efterretning. 

 

Sagsfremstilling: 

I FH-regi er der, hvilket der tidligere er orienteret om, nedsat en arbejdsgruppe, der 

skal komme med et samlet oplæg, der bl.a. indeholder opgave, økonomi, samspil 

med FH og lokal struktur. 

Processen med at formulere dette kører planmæssigt fremad og nærmer sig nu den 

afgørende fase, hvor der skal sætte økonomisk og geografisk ramme. 

 

Materialet i arbejdsgruppen, hvor regionsformanden for FTF Syddanmark sidder, er 

fortroligt og må ikke deles ud i baglandet. Det er der givet besked om ikke fremmer 

det lokale samspil og mulighed for at kvalificere arbejdet. 

 

Det forventes at et arbejdsmøde i december (samme dag som der er KB) vil være 

afgørende for den økonomiske ramme lokalt. 

 

Der suppleres med et kort mundtligt oplæg til KB. 

 

Det forventes at emnet kan belyses yderligere ved et oplæg til FTF´s lokale årsmøde i 

november, hvor KB er inviteret. 

 

Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.2 Sag i Odense kommune 

Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling: 

Omkring sagen fra botilbuddet på Fangelvej i Odense. 

Politisk ansvarlig: Line Gessø Hansen 

Resume 

I maj måned døde en 50-årig kvindelig beboer på bostedet Fangelvej i Odense – 

muligvis er årsagen en Leponex-forgiftning, men dette er ikke bekræftet. I august 

måned rullede medierne ud med historien på TV2-Fyn, Fyens Stiftstidende, Ekstra 

Bladet m.m. Den øverste ledelse i Odense kommune fralagde sig ethvert ansvar og 

gav medarbejderne skylden for dødsfaldet. Der var i alt mindst 11 medarbejdere 

involveret i sagen, hvoraf 4 blev indstillet til fyring og 8 fik skriftlige advarsler. Heraf 

to spl. der fik advarsler og en som blev afskediget. 

Vi har fulgt sagen tæt, været dybt involveret gennem forhandlinger og gennem 

politisk arbejde i medierne for at påvirke ”historien” i det offentlige rum og i dialog 

med politikerne. Vi har tæt samarbejde med de andre organisationer og har afholdt 

møde med Stadsdirektøren og talt med borgmesteren om sagen. Der vil blive et 

efterforløb hvor vi drøfter alt dette yderligere ud over at vi kører sag om uberettiget 

afskedigelse.  

Forløb efter dødsfaldet 

De tjenstlige samtaler foregik i en ubehagelig tone, som af vores medlemmer blev 

opfattet grov, nedladende og devaluerende. Ifm. med afskedigelsen blev spl meldt til 

Styrelsen for Patientsikkerhed (SfP). Her blev hendes sag gennemgået, men der var 

ikke anledning til anmærkninger ifm. hendes ageren på vagten for dødsfaldet.  

Konklusionen var, at instrukser og retningslinjer er blevet fulgt. Kvaliteten af disse er 

dog problematiske og vil derfor nu blive undersøgt af SfP. Vi afventer disse 

rapporter. Der er også meldt problemer med det elektroniske patientjournal EnPlan. 

Dertil var der sparet på rapportgivning, så der ikke var overlap mellem vagterne, 

men personalet måtte selv orientere sig ift. beboerne. Desuden var (og er) der mangel 

på sygeplejefaglig ledelse. Bl.a. blev et notat omkring ændringer i Leponex-

instruksen overset på bostedet. 

Det skal nævnes at indtil dødsfaldet, var denne arbejdsplads iflg sygeplejerskerne 

”fantastisk”, med gode og sunde tilgange til borgerne, gode resultater på 

rehabiliterende indsatser. Høj faglighed, tværfaglighed, trivsel og lavt sygefravær. 

Fra den ene dag til den anden blev ledelsen skiftet ud af en lukket og topstyret 

ledelse. En tidligere spl-leder fortalte at hun stoppede, fordi hun ikke fik den 
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nødvendige opbakning fra øverste ledelse i kommunen. Nu flygter personalet fra 

bostedet, der er kun en spl tilbage og det er svært at rekruttere nye. Der har været 

tale om at lukke stedet. 

Status 

Status er nu, at vi har rejst en sag for uberettiget afskedigelse, tort og svie. SfP laver 

en undersøgelse på baggrund af tilsynet og ifm. instrukserne. Dertil har Ældre- og 

handicaprådet i Odense sat gang i en såkaldt ”ekstern undersøgelse” hvor man ser 

på om det er personalet eller ledelsen der har skylden. Problemet i dette er dels, at 

undersøgelsen ikke er uvildig og at det måske slet ikke er nogens skyld at denne 

beboer er død. Det er en tragisk hændelse, men vi har at gøre med en kronisk syg 

borger, som har fået høje doser af Leponex i 20-30 år. Og som selv administrerede sin 

medicin. Måske kunne det ikke forhindres uanset instrukser, ledelse og 

medarbejdere. Derfor forsøger vi at sætte fokus på læring og ikke skyld. 

Refleksion 

Sagen giver anledning til refleksion og læring på flere områder, her et par forslag: 

• Drøftelser omkring instrukser, retningslinjer m.m. – hvad er op og ned, hvilke 

anbefalinger har SfP osv. 

• Sygeplejefaglig ledelse i kommunerne, vær sikre på hvor og hvem der har 

ansvaret 

• Dokumentation og rapportgivning – når man sparer på elektroniske systemer 

eller på den mundtlige rapport, kan det være fatalt. Vigtigheden af at spl selv 

får dokumenteret, sagt fra m.m. 

• Kompleks sygepleje på psykiatriske bosteder. Her er beboere som egentlig er 

mere patienter end beboere, det bør kalde på flere sygeplejersker og mere 

kontrol. 

 

Links 

Man kan læse/se mere om sagen her (på begge sider er der flere artikler/indslag): 

https://www.fyens.dk/odense/Fagforeninger-Kommunen-vasker-haender-i-sagen-

om-en-doed-kvinde-paa-Botilbuddet-Fangelvej/artikel/3376054 

https://www.tv2fyn.dk/artikel/kommunen-boer-staa-bag-

medarbejderne?fbclid=IwAR0b6dzBdo-eTORghPRjhkBjdJy-UGMRrpdWUbxq-Byx-

OapiPxEAIorXKE#player 
 

Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
 

 

https://www.fyens.dk/odense/Fagforeninger-Kommunen-vasker-haender-i-sagen-om-en-doed-kvinde-paa-Botilbuddet-Fangelvej/artikel/3376054
https://www.fyens.dk/odense/Fagforeninger-Kommunen-vasker-haender-i-sagen-om-en-doed-kvinde-paa-Botilbuddet-Fangelvej/artikel/3376054
https://www.tv2fyn.dk/artikel/kommunen-boer-staa-bag-medarbejderne?fbclid=IwAR0b6dzBdo-eTORghPRjhkBjdJy-UGMRrpdWUbxq-Byx-OapiPxEAIorXKE#player
https://www.tv2fyn.dk/artikel/kommunen-boer-staa-bag-medarbejderne?fbclid=IwAR0b6dzBdo-eTORghPRjhkBjdJy-UGMRrpdWUbxq-Byx-OapiPxEAIorXKE#player
https://www.tv2fyn.dk/artikel/kommunen-boer-staa-bag-medarbejderne?fbclid=IwAR0b6dzBdo-eTORghPRjhkBjdJy-UGMRrpdWUbxq-Byx-OapiPxEAIorXKE#player
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5.3 Lokale politikker på hjemmesiden 

Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling: 

Kreds Syddanmarks lokale politikker har gennem længere tid ligget tilgængelige på 

kredsens hjemmeside.  

Politikkerne er de gældende hvoraf nogle har ligget i en længere periode. For at 

ensrette politikkerne mere, er man administrativt påbegyndt at give dem et nyt 

layout, som er ens for alle. Der sker ikke nogen ændring i indholdet, dog er datoen 

for vedtagelsen af politikken fjernet fra hjemmesiden. Grunden til dette er, at det har 

givet lidt usikkerhed blandt brugerne om politikker vedtaget for længe siden, stadig 

var gældende. 

 

Se det nye layout her 

 

Kommentarer: 

Der bør være datoer på politikker der ligger på hjemmesiden. Datoen skal være fra 

siddende bestyrelses valgdato. Eller den dato de er vedtaget efterfølgende. 

 

 

Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 

https://dsr.dk/sites/default/files/197/arbejdsmiljoepolitik_070211.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/197/arbejdsmiljoepolitik_070211.pdf
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5.4 Ansættelse af Kredschef i kreds Syddanmark 

Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling: 

Kredschef Jan Villumsen har valgt at opsige sin stilling med udgangen af december 

2019, for at gå på efterløn. 

Der er derfor taget initiativ til ansættelse af en ny kredschef med forventet tiltrædelse 

pr. 1.1.2020. 

Ansættelsesprocessen styres af HR afdelingen i Kvæsthuset, og der deltager foruden 

4 ansatte fra kontoret, 2 lokale politikere, 1 kredschef også den administrerende 

direktør samt HR-chefen fra Kvæsthuset. 

Stillingsopslaget annonceres i forskellige medier samt online mandag den 23. 

september. 

 

 

Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.5 Status på Fagdag 

Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling: 

Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark holder vanen tro også i år en fagdag for 

sygeplejersker og studerende der er medlemmer af DSR. I år lægges der op til en 

endnu større fagdag end tidligere år. I år holdes fagdagen på Innovationsfabrikken i 

Kolding, med plads til op til 500-600 deltagere. 

Fagdagen vil foruden samlede oplæg, bestå af en række workshops ligesom der 

deltager sygeplejersker med posters. Som afslutning på dagen vil der være et 

musikalsk indslag og der vil være mulighed for networking. 

Som noget nyt laves der en særlig indsats i forhold til de studerende. Der vil blive 

tilbudt bustransport fra skolerne og alle studerende har fået en personlig mail med 

en invitation. Der er desuden allerede inden sommer sendt en invitation med et 

program til studieledere på de forskellige skoler i håbet om at undervisningen 

tilrettelægges på en måde så de der er på uddannelsesinstitutionen, kan få mulighed 

for at deltage. 

Der er den 18.9.2019 tilmeldt 322 medlemmer, samt 51 øvrige deltagere 

(oplægsholdere, faglige selskaber, udstillere samt ansatte). 

 

Se mere om fagdagen 2019  her 

 

 

Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 

https://dsr.dk/kurser/14900
https://dsr.dk/kurser/14900
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6.1 Henvendelser 

Intet  
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 

• Fastholdelse af kolleger 
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8. Eventuelt 

• Der kommer snart mere materiale til brug under lønkampagnen, også et 

lønbarometer som ikke er renset for stedtillæg 

• Der kommer pr. 1.10.2019 en ny faglig konsulent på kontoret 

• Faglige konsulenter får på fremtidige TR møder en undervisende funktion – 

fakta undervisning 

• DSR måtte godt have givet deres holdning til kende i forbindelse med 3F 

sagen i Københavns lufthavn (Anne Nissen) 

• Kredskontoret har fået en meget flot APV 
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9. Punkter til senere dagsorden 

• GDPR – TR. Når sagen er afklaret centralt 

• Politikker 

• Særydelser – udbetaling eller afspadsering og skævheden i forhold til pension 

• Kvalificering af OK21 krav evt. af en faglig konsulent 
 



 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Referat den 30.9.2019 

10. Evaluering af mødet 

• God debatlyst blandt deltagerne 

• Ledninger til opladning  

o Kan der findes en løsning så der ikke ligger så mange ledninger spredt 

ud over gulvet? 
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